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“Proprietatea dilerară şi artistică, un vol, de 230 
pagini. (Lucrare prezentată ca teză pentru luarea 
licenţei în_drept). . 

Scriitori şi artişti, studii asupra dreptului. lor. 
I Vol. de 22 pagini, 

Codul civil romin, adnotat. cu jurisprudenţa Ca: 
saţiei şi precedat de un ; index alfabetic. I volum 
de 600 pagini. 

VOR APARE ÎN CURSUL: ACESTUI AN: 
" Codul comercial romin, adnotat cu jurisprudența 
Casaţie! și precedat de un index alfabetic; 

Codul şi procedura penală, de asemenea adnotate. 

B.C. U. Bucuresti 
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n PREFAȚA 

Publicînd «Codul de procedură civilă, adnotat», 
in cdițiea populară a «Bibliotecei pentru toți» an. 
urmâvit acelaş scop pe care btăm avut la publica- 

rea «Codului civil, adnotat»: de a pune la îndâmina 
îuluror, pe un pre! câl se poale de eflin şi întrun 
formal cât se poate de practic şi portativ, legile: țăreă 
noastre. i i ' 

În principi, legile o dală promulgate şi pubdli- 
cale în gazeta oficială, se presupun a fi cunoscute de 
tofl, aceasta însă este numat o presupunere, de oare-ce 
în realitate cei mai mul! sunt aceia cari nu le cu- 
nosc, iar cauza, între alle cauze, n'o grâsesc de cit în 
Prețul exagerat al colecţiunilor noastre de legi publi- 
cate pină acum. In Franţa, în Germania, în Belgia, 
in Italia, colecțiunile de legi se vind fe un preț minim 
de tot; la nor prețul exagerat al colectiunilor,fac ca cle 
să sui poală fi accesibile marei mulțimi şi ca ur”
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marej:i, Aa fa acestei mulţimi în cunoaşterea Ic- 

ilor care o dice neaed şi cărora trebue să se con: 
formieze. Şi se ştie de toți, cîte inconveniente nu de- 
curg din această pricină. , Mi 
Am adolat «Codul de procedură civilă» ca şi 

«Codul civil». remnal cu deciziunile Curţei de Casa: 
ție, pe de 0 parte pentru a nu mări prea mult nu- 
sutrul adnotațiunilor, iar pe de altă parte, aceste 
fiind deciziunile care fixează, ca să zic aşa, cestiu- 
nile de drept; spre difer ință însă de «Codul civil 
care este adnolal numa? cu principalele decizinni ale 
Curţei de Casaţie, «Codul de procedură civilă» cu- 
prinde ca adnotațiuni, toate deciziunile Cassaţiei 

“de la 1986—1897, ultimul buletin apărut. Peniru a 
: facilita şi mal mul! consultarea «Buletinelor Curţei 
de Casaţie», sub fie-care deciatune, pe linga No. ei 
şi anul în care a fost Pronunţată, am indical anul 
şi pagina buletinului î care poate fi găsită, silin- 
die ca trimilerile să fie în mod riguros exacte, 

«Codul comercial» adnotat în acelaş iod şi pre- 
cedat de asemenea de ai index alfabetic, este deja 
sub presă, iar «Codul penal». şi «Procedura penală» 
vor apare succesiv în cursul acestul an. 

ce. u. Bucuresck, 1998 Ianuarie.
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Conflict de atribuţiună e Î Pee ee m 902— Con ict de atribuţiună, instanţele care regu- . Ă Miză contltetul e e: e... e +960—263,965 Consemnarea pretului, adjudecaţiun!şi vEnqări 3514—557 - Consemmnaţiuni si oferte . . .. - G04—609 Consemiainţiuui, refuzul creditorilor de a primi . ' oferta. e . . . .. .. . . . o... . 606—609 Conservarea imobilelor urmărite .'. . 511 —322 Conservator, imobile urmărite, indatoririte sale 518—522 Consiliu de familie. . Pe me 698642, 693 Consiliu de famiiie, apel. , . ,., n. 643 Consiliu'de fumilie, comunicarea actelor . , 639 Consiliu de familie, deliberările lut. . . . 638—6:42 Consiliu de tamilie, aprobarea hotărârex ae Tribunal e i... Ă ” 

9 

6 2>
 

„Consiliu de familie, intervenţiune .. . „, ca : Consiliu de familie. opunerea a parte din mem-, : „ bri, motivare e o .. “641 Consiliu de familie, urgenţă. . îl 638 i Contestaţiuni, tabloul de distribuirea preţului: 151,452 - Contestaţiuni, 
. 

urmărirea terţilor detentor . la tab. de ordinea creditorilor. 576, 

- i 
" 468 € ontestaţiuni, 

517.580 
. 

i 387, 588 

z
u
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Contestaţiună Ja executare persânele cari pot „7 
face contestaţie. o o o. . . . . cc. 393 

Contestaţiuni la executare chemarea părţilor 7 

în termen scurt e . . . . . So. ... , 400 

Contestaţiuni ln executare, suspendarea exe» 

cutăree o . . . . . . . . . . 401 

Contestaţiună la executare, timpul când se 

+ pot face e a o ee... 1 oa. 103 

Contestaţiuni la executare, cână nu se mal La 

pot face + e e. a. . . . . .... 403, 404 

* Contestaţiuni ln executare, daune interese +.» 403 

„ Contract de căsătorie, convențiuni matrimo- | ” 

male e eee eee me 708520 

Contract de căsiitorie, trascrierea lui. . . . „120 

Convenţiuni matrimoniale e + e e. .. 105—120 

Convenţiuni matrimoniale, dotă mobiliară » 71 

Convenţiuni matrimoniale; dotă imobiliară + 2, 

Convenţiuni matrimoniale; registre de trans- - 
cripţiuni * Î . | . |. . |. . . . 719, 715,117 —129. 

"Copiile hotărârilor » - e o e e e 0 e 183—131,137 

Copii dupe sentinţe, comunicarea lor e --. - 137 

Creanţe, plata lor, ordinea creditorilor + + « 578—583 

Creanţe condiţionale, tabloul de ordinea cre- . - 

ditozilor e e e see e eee e O589—592) 
Creanţe condiţionale, vezolutorii - cc. 599 

Creanţe exigibile . . cc o... 513. 
Creanţe ncexigibile . . „ac e e 410,138, 150-452 
Creanţe speciale, ordinea creditorilor » e. -' 589—3593 

Creanţe cu termen, ordinea creditorilor * - „598 

Creditori, concursul mat multor urmăriti imobil. 593—529 

Creditori, ordinea. lor = î.C . . . .. .. 369—559 

Creditori, tabloul da orâine - pe o... -. 513—576 

Cuprinsul petiţiunilori so... „69 
Curatori, condamnare la vheltueli de judecată . 129, 145 . 
Curatori, absenţă, numirea lor, e... ss... 623. 

Curțile de Apele + e. o. e: e e +180,816—338
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Curțile de apel, împărţirea opiniilor .  .%, - 330 Curte de casaţie, acţiune recusorie civilă... 309, 310 Curte de casație, revizuire o. 

304 Carte de casaţie, regulare de competință. , 252, 23 Custode, urmăriri mobiliare ; conâiţiile cerute - 119—+21 Custode, responsabilitatea sa e . . , . +22 Custode, remuneraţia sa . . . , . sa Custosde, predarea silită a mob. şi imob. . .. 60y Custode, punerea pecețiilor Ia Succesiunie . « . 650, 663 Custode, desdaunare . . , N Ra 322 Custode, Succesiune .,..., . . |. . . 660, 663 Custode, urmărire . 215—422, 425, 426, se, 163, si, 395, 600 

- ! D | 
.„ Datorie certă și liquidă, executări silite. « 35 Datorie neliguidă . . [e 

378 Daune interese, agenţi judiciarr eee e TI 407 337 Daune îmterese, arbitri . . PD 379 Daune interese, conservator ., . 520 Daune interese, contestațiuni la urmărire: , ,. 103 Daune interese, debitor urmărit. ., |. d1Ţ Daune interese, ordinea creditorilor . 517 
Debitor, urmărirea bunvrilor mobile attate în po- Sesia sa e... . Stă .. 411—439 
Debitor, modul de urmărire în absența sa... , +12 
Debitor. debitorul nu pote î numit custode + . - s19 Debitor, opunerea la urmărire ; depunerea Valorei 25 

» Declurare în fas... ... cc... 166, 165 
Deelarare in ns, xeriicare de scripte Declurare în fals, determinare criminal .., ... 

ee e 100, 171, 14 a autorului; fals | PE RN 170, 181 
„Deelarare în fals, fals Criminal e... e 170, 1sa 
Declarare în fals, fals cls e -, | , 71 
'Declarure in fals, acte de coraparaţie . 

176 
Veclurare in fals, concluziunile Minister, public | 134
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Deelinatorii, excepțiuni e - o... n 
Mectinatorii, excepţiuni raţione persone * * 

Declinatorii, excepţiuni raţione materi . - » 

* Definitivă, adjudecaţiuna e o. o... . . . 

Deliberăriie consiliului de familie. « . . . 

Demisiunea arbitrului. 7 o... .. 
Deneganre de dreptute, acţiunea recursorie con- 

tra judecătorilor, - . . . . . . . . 

Denezgure de dreptate, diferite cazari. » » 

Deschiderea ordinei creditorilor - - » 

Deschiderea succesiunilor » -. - o... e. 
4 

Deschiderea succesiunilor, punerea peceţilor 

Deschiderea succesiunilor, cine pote cere 

„ panerea peceților. e -.:-. * “. . . . . 

Deschiderea succesiunilor, punerea peceţilor 
din ofcit o «n o. . . . ... . ... . 

Deschiderea succesiunilor, procesul- -verbai 

de punerea peceţilor = o. . . ... . 

Deschiderea succesiunilor, punerea peceţilor, 

custode. » . . . . . . . . . . . 

„Deschiderea succesiunilor, punerea peceţilor; 

găsirea unul testament. - e. . o... . 

Deschiderea succesiunilor, peceţi, oposiţiani 

la punerea lor e o. o. . . . . .. . . . 

Deschiderea: suceesiunilor, peceţi ; ridicarea 

lor e o... |... . . d... 

Deschiderea succesiunilor, facerea inventa. 

rulu o . . . . . . |... . . . 

Deschiderea suceeniunilor, - vângarea mobi- 

lelor, « e . . ... . . . . . . . 

Deschiderea succesiunilor, împărțiri și Jci- 

taine eee eee e... 

Deschiderea succesiunilor, beneficii de in- 

ventar e e. . . .. . . . cc. . . .c. 

Desdaunări şi cheltueli., s e... . . 

Vesdaunări 

108—110 
105 

109 
249 —3550 

28—612 

359 

303—315 - 
_305—307 
369—517 
654—107. 
654 —665 

656 —657 

637 

639 ? 

560, 663 

662, 66: 

Gu —667 

G68—675 

"673—676 

077.—650 - 

GU1—701 

7p2—107 
138—137 
133—.147
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Desdaunări, arbitri, ... . ... 370 Desdnaunără, execuţiani silite . .. . „405 Pesdaunări, custode , i. ÎI ta , Desdaunără, martori . i DR 203, 422 Desistuare de la proces. a ae e. | „20, 261 Despăzubiri civile, martori . . . . î... 203 Dilatoriă, excepțiuni e e e U2—14 Dilatorii, excepţiuni, chemarea garanţilor în causă 112—114 -- Vispensă de cheltueli. ..,.,. cc... 143 

  

„ Dispensă de a se înfățișa în persoană, . . .. 163 Distribuţia preţului, tabloă, vendarea objec- , telor mobile . . . .. , „* 459 454, 458, 490, 569—593 D istriboţia preţului, apel contra hotărirer . 453 Diverzenţă de opinii . a. îc.. ee e 116,247, 330 - Diverse proceduri, . . . sc. , . . 60t—728 Divorţ, şedinţe secrete . . . .. o. 99—100 Dobâni, cere noa în apel. . rc. . 327 Dobânzi, Consemnaţia lor. . DDR 605 Dobânzi, execuţia siută ., , DIR .. 5S1 Dobândi, ordinea creditorilore . , cc. 581 Dol, acţiune recursorie contra judecătorilor» . . 303 "Dosar, ormărirea iraobilului, -. Ia 513 Dotă nobiliară, convenţiuni matrimoniale » « Tu Dotă imobiliară, convenţiuni matrimoniale e» 118 votă imobiliară, registre de transcripțiuny 712, 74î,717—720 - Drepiul de apel, e... v. . 316—323 Dreptul de proprietate, transmisiunea 1%, ad- 4! E dudecare «e e e 
367 Dreptal proprictarulni, închiriere d... | 610 —620  Duplica şi replica. e. î... „ 102 

Efect retroactiv, ontonanţe 'de adjudecare . Efectele adijudecaţiunei e TEtectele apelului... 

. 567. 
„e 565208 
. 397 * 

[. . . ..
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„Etectele apelului, suspendarea execuţiei e OIIT— 8 

" Etectele hot. arbitrilor. «o o. . . . 360 
Efectele peremțiunei « - « o e ee 1953-0702 

, Efectele urmarirei imobiliare» : - e. 511-516, 

Epoca execuţiuncă silite... . . 0 o. . 085-387 
Epoca urmărirei, fructe eee. 463 

Epoca vinzărei mmobilelor e e e se e. BLi—di6, 563 —568 

Estimare, Saccesiuni, minori, bunuri imobile, vân- . E 

dare, île eee ee ee e. (8t—685 

Excepţiuni, « - e. . . . ... . ce. 106 —114 
Excepţiună, înaintea apărăret. . . . < e + .106,107,5331. 

Excepţiuuni, la Curtea de apel. 

Excepţiuni dilatoriie o. sc. . . . 113—314 

“Excepţiuni dilatorii, chemarea garanţilor în 

cauză e o... . . . . . . |. ct. 112 114 

Executarea hotărârei arbitrilor. . . » 338—360 
Execuţie provisorie. « - .. - e. . o... O12G 451 
Exccuţie provisorie, casurile în care pote îi - 

acordată + e eco po... 

Execuţie provisoric, custode, condiţii, respun- 

deri, onoraril e. . e. . . . . . . 
Execuţie provisorie, formele și - + . - . „2130 

Execuţie provizorie, suspendarea el în apel 311 - 335 

Execuţie silită, titlurile cerute de lege e . » 311—375 

Execuţie silită, formula executorie v e «, «+ 133, 373, 375 
Execuţie silită, hotărâri date în ţară streină : . 374, 
Execuţie silitii, lucru judecat » e. . . . AL—311 

Execuţie silită, titlu executoriu -e o. . . .. 338 

„Execuţie silită, datorie certă şi liquidă - “e A 313 
Execuţie silită, debitori, moştenitorii lor +. + 479-380 

„Execuţie silită, când se pâte exercita + e - , 381—391 

.. 192 

î[. 1... 331 

_Excepţiuni, cauţio judicatura solvie + î» e e 106 —103, | 
Excepţiuni decliinatorii + pe me e 110S—110 

o. „Excepţiuni deeclinutorii, raţione persone * "105. 

Excepţiuni declinatorii, raţione materie si 1097 

. . 129 

Exeenţie silită, hotăriri provizorii, executorii +. 592—034
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Artienlul 

£xceuţie silită, timpul penă când se pote face. 385 
Execuţie silită, dile în care nu se pote face . „858 
Execuţie silită, somaţiune de executare. a e ART, 338 
*xcenţie silită, primirea cauţiuner « + . - 392—396,, 
Execuţie siliti, contra moștenitorilor + 379- 330, 397—3983 
Aixeenţie silită, contestaţiuni contra er e « « 399—:05. 
Execuţie sită, contestaţiuni, suspendarea exe- 

cutărilor : e. . . |... 401 
Execuţie sinită, bunuri mobile e « . . -106 —4166 
Execuţie silită, bunwi mobile cari na se pot. . - 

vinde e - o. . . . |. 1. . [În . O406—410 
Execuţie silită, bunuri mobile aflate în poses. 

debitorului e o. . |. . . . . . . 411— 320 
Execuţie silită, peceţi, sigilarea avereY urmărite, 193 — 395 
Txecuţie silită, „punerea, debit, plata aatoriey. 423 - sExecutție silită, Yendarea sai licitaţia mobil, 

a urmărite e «. . . . . . . . . . . e. 431-—$49 
Exece uţie silită, asupra veniturilor imobilelor! . A7—191 Execuţie silită, urmărirea fructelor prinse de 

rădăcini - e. n... . 167—470 Execuţie silită, timpul când se pot urmări fruct. . 468 Execuţie silită, urmărirea fructelor; custoâo « 471 Execuţie silită, urmărirea fructelor; Yendarea. - 41;—475 Execuţie silită, asupra imobilelor, cc... 492 —56s Execuţie silită, comandament prealabil î. . 496—502 Experţi, declararea în false e. e. o. . ..., 180 Experţi, numirea lor e . . o... 211, 212 Experţi, numărul lor . . . . .. ... 213 Experţi, recuzarea lor + m. . |. . . 214—215 Experţi; citarea lor e. -. $ Pc . . . . 216 Experţi, amenâarea giaducerea lor. . . 216 Experţi, indemnizarea lor e. . 216 E xperţi, depunerea jurămentului . . 218 - Experţi, forma jurămîntulur ., d cv. | 217 Experţi, raportul de expertiză . . ,., . 219—221 Espertiză, | succesiuni, împărțiri şi licitaţtunr, * 697, 639, 700
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Articolul 
4 | Puii ănăiiei 

Expertiză, vinzarea succesiunilor e . . . . 631, 6% 

4 
- x 

Faliment, acţiuni, competență e - . . . . - 64 

Fals, acte de comparaţie ss e. . . . ... . 175 

Fals, concluziunile Ministerului Public + -. . * 18: 

Fals, declararea autorului, fals criminal. + . * 170, 131 

Fals, declarare în fals. . . . . . . . - 166, 165 

Fals, numire 'de experţi - e o... . . . . 180, 

Fals, verificare de scripte « - . st. o. e 162, 179, 174 
Fals civil . o. . |... . . . . . . . . 171 

Fals criminal . . cc. . . . . . . e. 170, 181 

XYamilie, consilii, deliberările lut + . . . . Gui - 62 

Yemee mâăritută, autorizaţia dată de tribunal G2i 27 

Yemec mitritată, înterdis; autorizarea tribuna- 

vulo, a o. . . . . . ... . . . . . 64 

Femee miăritatii, separaţia patrimonielor - - 628 —637 

Femee măritută, somaţie făcută bărbatului « 624 
Foi dotale, convenţiuni matrimoniale + + -" e 708—72V 
Foi dotale, registre de transoripţiuni e 12, 714, 117 —120 

Forma petiţiunilor « s . . . cc... 66—65 

Formele apelului e < s. . . . . . . . 306 —339 
Formele comandamentului, executări silite. ă 497 

Formele revizuirei, . ... , . cc... . 293—3234 

Formula executorie e e - . . . . . . 135... 
Yormula jurământului, "martori î.. ... ... . 196 

Formula jurămuentului judiciar e - e e. , 240 

Fructe, aparate de urmărire. . , . . . e. 116, 922 
Fructe, execuţiunea silită, . . . .. .. 476, 622 
„Fructe, urmărirea fructelor prinse de zăatelni . 167 — 476 

Fructe, timpul când se pot urmări =. . - 463 
Fructe, urmărirea lor; numirea custodelul: e... - si 

Fructe, urmărirea lor; vendare * e o. . . e. 314—415
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G 

Garanţie, acşiun i in garanţie, competenţă .... i 

LE: aranţie, în materie de executare silită + « . 392 —398 

Ginrumţic, creanţe condițtonale + . . .. . . 290 —392 

(iaranţie, ridicarea sequestrului asigurător - e» 017 

Garanţi fu causă, chemarea lor; excepţiunt _ 

dilatoriă (e... . . 112—114 

Gerant, sequestru . , .„ . . . . . . o. . 487—459 

” , II N 
' Motărirea arbitrilor, căile de atac; apel « . .? 201—354 
Xiotitrirea arbitrilor, depunerea el la grefa - îi 

tribunalului e - . . . . în . ... ... 358 
„Motăriren arbitrilor, efectele er. . . . - 350 
Liotăriren arbitrilor, executarea er, orâonan- . , 

e executorii  - . . o. . . ss. . . . . O 358—359 
Hotirirea arbitrilor, nulitatea hotărirei ar- 

“bitrale e o. . . . Î.C. |. |. . . . a. at 
Motărirea arbitrilor, împărțirea opiniunilor . "353 
Motărirea arbitrilor, revizuirea er . . . . „365, 357 
Iotărirea arbitrilor, termenul pronunţărei - 

superarbitrului + ss. <. . . . . ... i 23 
Motiăriren arbitrilor, tribuna! arbitra. : . 352—360 
Motărire, pronunţarea el e . e . . si 193. 
Motăriri preparatorii, .,. 159—161, 171, 174, 923, 335 Hotăriri, divergență de opiniunie - i 116—413 
Motiiriri, comunicarea copiel. .-. . : . : 137 Motăriri, date în Upsă ee. |. 1. 148—1:8, 318, 319 

- Motăriri ce trebue să coprindă o hotărire .. « 123 Iotitriri, desdaunări şi cheltueir a 133—14 Xotiriri, eliberarea copiilor dupe ele e - . + 0 O193—434 Xlotăriri, execuţie provisorie . . . .. . 2129 > Motăriri, fără drept de opoziţie eee 
Iotăriri, formula executorie . . . . . . 133
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Motăriri, motivarea opiniei minorit. » pe. 118 
„Jlotăriri, opinia şi concl. Tribunalului e. e i e 120 
Jlotăriri provisorii executorii .. . . e. : " 952-u84 
Sl otăriri, transcrierile lor în registre + o. , 121 
Hotăriri executorii, Â eee ee e ep + 156, 313, 374 
Hotăriri in genere e o. . . .... . . . 115 -137 

X 
7 . 

“Imobile, cari pot fi urmărite + e . . . e. ._492—495 
Imobile, execuţiunea silită asupra lor î. . . 492 —a68 
Imobile, executiunea silită; comandament „prea- ” 

labil, o ec oc. . . . . . . . 1. . 496 —502 

Imobile, predarea lor silită, - « o... . . .. 594 -603 
Imobile, seqnestru venitului e e o... . +19 —491 
Imobile; succesiuni; vândarea lor o . . . 681—691 
Imobiie, urmărirea părțel indivize s - » .. 494 
Imobile, urmărirea veniturilor - + e. «e 477 —491 
Imobiliară, dotă; convenţiuni matrimoniale « . e * 212 
Impărţiri şi liecitaţiună, succesiuni e e „+ sn BUL—T0L 
Impărțiri şi licitaţiuni, succesiuni; minori + Î 693 
Incidente, cereri incidenta! opozițiuni la urmări- 

rea imob, e ! . . . . . . . . ... . 505—529 

Inchiderea judecăţei. n... . 250—261 
“Inchiderea judeciiței, forma în care se. face. 260 
Inchiderea ordinei creditorilor. ,. ,.. 913--335 
Inchiderea procesului ..... „260 
Inchiriere, dreptul proprietarului .....,.. 610—622 

Inchiriere, efectul adjudecaţiuner . .,.. 566 

Inchiriere, strămutarea proprietăţer , . -. î. 124 

Inchiriere, sequestru . . . . 610—612. 

Imehiriere, urmărire . . . . . 25. e 129, SIT 48t, 516 - 
Incompetenţă, apel . . . . . . . . . .. 7 395, 315 

-” Incompetenţii, raţione materiae , e. - . . . 109, 

"Xudemnizare, martori e - s so. . . . . 203 
Indivizibilitute, bunuri . . e. . ss... „494
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poteci, inscripţiunea lor. . ... , 

NAVE PROCEDURA COD. CIVIL 

Articotul 

Imscripţiuni, privilegii, ipoteci; registre = « + 701, 703—723 

Interdişă, ministerul public ca parte alăturată - 81, 85 

Interdicţiune» e - o. . . . . . . . .î O643—617 „ 
Imterdicţiune, concluziile Procurorului, opinia - , 

medicilor, părerea consiliului de familie» «. . 643 

i Tanterdieţiune, judecător raportor « . . . sit 

Interdicţiune, motivele: imbecilitate, sminteală, - 
nebunie - . . . . . a e... . . . . 643 

Interdicţiune, punerea sub = e. . . . . . 043 

Interogatorui părţilore « o. . . . . . 207 —936 

Interogatorul părţilor,chemarea la interogator 227 
Interogatorul părților, comisiune rogatorie - 256 
Interogatorul părţilor, in caz 48 boală « e» 235 
Interogatorul părților, refuzul de a respunde 2 
Intervenţiune e e. . . . . . . 2472 
Iwtervenţiune, respingerea ei + : . . 2 
Imventar, beneficiă de inventar, succesiuni e! 
Iuventar, succesiuni; ridicarea peceţilore e. 

. 

. 102—10 
- 673—676, 67 

eee 721, 795—72 
Ipoteci, urmărirea imob , | . . ȘI, 569 —572, 583 

JI 
Judecăţi, revizuirea lore: - o. o. | i, 283—992 
Judeciiţi, strămutarea lor; excepţiuni âeclinatorir 108 —110 
Judeciitori, acţiunea recursorie civilă contra lor. 305-315 Judeciitori, denegare de âreptate . . . . 306—3097 
Judecători, recuzarea lor. . . . "i 974—287 
Judecător Comisar, ordinea debitorilor» e. . 573 
Iudeciitor Comisar, închiderea tabloului de or- 

dinea creditorilor « . . . . . 583—584 
Tudecător Comisar, împărţirea succesiunilor « 

+ 

a 
700 Judecător Comisar, strămutarea proprietăţey. 20 Judecător raportor . . , 96, 115, 621; 626, 639, 644, 604 Judecarea în Nipsă e. . 93 Judienturm solvi, canţiunea streinilor reclamanţi î 106
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Judicatum solvi, dispensă de cauţiune » + e: „1097 

Judicatum solvi, fixarea canțiunel cn. 107 

Jurămâint, arbitri e «o... ., ..'. . . . e . 351 

Jurămint, comisie rogatorie e .,. . . . . 243 

Jurămint, experţi « o. . o. . o. e. . . 217, 685, 695 
Jurămint, martori e < < . . . . . . 196 

Juarămint, martori minori - « . . . .'... 197 

Jurămint jadiciar e - o o... . e e 160, 237—246 
Jurămint judiciar, forinnia ln - . . . e. 240 

Iurămint judiciar, modificarea lui după reji- 

-giună e .. . . . . . | . . . . . 941 

Jurămint judiciar, refuzul de a'l presta » » - 245 

Jnrămiîntul martorilor. s-o... . . 196 - 

! . JL 
Lefură, urmărirea lor. . po... cc... 403 

Xicitnţie, adjadecarea definitivă . . . . . . 549—330 
Licitaţic,imob. urmărite. . - o. . . . . 536 —550 
Wicitaţie, începerea strigărilor. , e. e. . . « 539 —515 

Licitaţie, persânele cari pot concura. . «. . e» 49, 

Licitnţie, supralicitare [.. .. [ .. .. .. . 5+7—550 

Licitaţie, afişe conținutul lore - « o. + e. +: 337—439 
Licitaţie, epoca văndărei obiecte mobile . . e 433—435 

Licitaţie, locul unde trebue să se facă. - - » , 432 
Licitaţie, vindarea mobilelor urmărite e - « e. 431-499. 
Kicitaţiuni şi împărțiri, succesiuni «e» 691—701 

Licitaţiuniă şi impărţiră, succesiuni, minori e 693 
Wimine litis, excepțiuni . . < . . e. . + + 106, 107, 331 

Lipsă; hotăriri cate înlipsă = e e... . . e... 148—153 

Litispendenţii,a se vedea «incidente». 

Locuitorii improprietiiriţi, modul cum se 

Citeză e oo... . |... 75, 

Lucru judecat, formula executorie e + - . - 375—377, 

Lueru judecat, perempţiunea judecăţe! în apel | 329 

M 
Magistraţi, acţiunea recursorie contralore «+ « 205—315



XXVII + PROCEDULA COp. CIVIL 

Magistra i, dencgara de dreptate - . î . . 
Magistraţi, recuzarea lor e e... s. . 
Mandat de aducere, dat contra martorilor . Martori, absenţă, condamnare la amendă. . . Martori, cercetări prin Martori o. o... ll, Martori, depunerea listel la Greta . . . . Martori, tormula jurământului . Martori, indemnizarea lor e . . În... „ Martori, comisie rogatorie: - . 
Martori, conrupere de martori . . . , . Martori, mandat de aducere . . . ., .. Martori, mărturie mincin6să «sc... Martori, notă e. Martori, Opunere la ascultare» . . . . . Martori, pers6nele ce nu pot figura ca martori + - Murtori, refuzul de a jura ee. [| Martori, scutire de amenâă . .. . . Matrimoninle, contenţiuni - . Minister public, absenţă, concluzii - .. ., Minister public, atribuţiunile sale . .. Minister public, ca parte alăturată + : ,, Minister publice, cu parte principală . .., . Minister public, concluziunile sale în Civil e - Minister publie, concluziunt în materie de fals Minister public, interdicţie, concluzii ... , Minori, Ministerul public ca parte alăturată . . Minori, vcnzarea imobilelor uner succesiuni . . Minoritatea, opinia scrisă în caz de divergență Mobile, bunuri mobile cari nu se pot urmări. « Mobile, bunuri mobile cari nu se urmăresc în anu: N mite cazuri s o... .. . . Mobile, ce se asi în posesia debit; urmărirea lor Mobile, ce se urmăresc pentru datorii de alimente SCRII e 

Mobile, execuţtunea lor silită « i .. Mobile, predarea dor silită e. i 

Articolul 

306—397 
274.257 

1159 

155, 189 
-183—210 

Ă 156 
195 
203 
210 
204 
159 

205 
15 

191, 197 
ovi 

„190 
708—729 

624 
50 

S1, să 
.S0—s1 

120 

1314 
014 

Si, 35 

681—691 
18 

306 = 410: 

117 

111—430 

/ 

405—+409 

„406—466 . 

594— 603 
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d rticalul_ 

Mobile, dotă, convenţiunile matrimoniale - : - « TU 
Mobile, succesiuni, vânzarea lor e. . . . o. 677--6S0 

Mobile, urmărirea lor, conţinutul procesului verbal „410. 
Mobilinre, acţiuni, competență « - . o... - 53 

More judaico, modificaţiunile jurămentulul judi- 

Car ee eee... 211 

Moşneni; modul cum se citeză + 5 o» o se. 73 
Moștenire, a se vedea «succesiuni» e . - .X 
Moșşteniri, acţiuni), competență e. . . . - J 

SI ostenitori, execuţia silită « « . o. . e. + 380, 397--398 

Îlostenitor beneficii, succesiuni «-. e. «. :: 702-107 

Motivarea opinică în cas de divergență» 7. O O 118 

Mutnţiuni de proprietate, transcrierea actelor 

„în registre_ « « e o. . o. |... d. Oa 27 

IN 

Necompetenţă, apel... . ce a e O2995, 835 
Necompetenţă, excepţiuni declinatorii . . . . . 103—110 
Necompetenţă raţione loci , ..... . „108 
Necompetenţă raţione materie. ... . 10% 

Xecompetenţă rațione persone. ,. 103 

Notificare, adjudecaţiuni . . , . .. . e. . ” 565 

Nulitiiţi, 69, 76, î11, 208, 832, 36, 367,39], 39%, 310, 419, î01 

503 —512, 735—791 

Xulităţiă, acte declarate nule de la legl. . . . . 135 

Nulităţi, actele de unde începe anularea procedurej. 1537 

Nulităţi, cazurile în care un act este declarat nul. 735 
Nulităţi, călcare de forme. . . . .. : .. 733 

N ulităţi, câvă se pronunța ele. : . 735 

A ulităţi, câna trebuesc propuse . .. . î. i 

Xulităţi, acte de procedură, când trevuese gro- | 

puse nulităţile * . . . o. fo... .. o l 

NuNităţă, magistrat incompetent .0. .. . . e „735 
G Nulităţi, Minister public . . - . . . .. .. i 

Nulităţi, Bfipte e... 103—3



XXX " PROCEDURA COD. CLU, 

Anticolul 
1 O | 

"Oferte de plată şi consemnaţiuni , ,. .., 604 —609 Oferte reale. . ... 6041 ; Opinia ininorităţei,: motivarea ei, | 115 Ş Oposişiuni, amendarea oponeatulur., ,.., . 233 ; Oposiţiuni, admiterea lor . , -. Î. . . |. . 157 Oposiţiuni, ce trebue să coprindă ela. .p . . 134 opusiţiuni, comunicarei hotăririloe, . 137, 193 Oposiţiuni, hotăriri date în Mp n 2145-2155 Oposiţiuni la oposițiani . .. ă 15$ Vposițiuni la o urmarire imobiliară 225 —52y Oposiţiuni la punerea peceţilor cum trebuese făcute, 
666 Oposițiuniă la punerea peceţilor în suscesiunr.". 656 667 Oposiţiuni, suspendarea executărer.- . . a. „13 Oposiţiuni, termenul când se pot face , cc 154 - Ordinea creditorilor, comisiunr rogatorii ,.. 5T1 ? Ordinea ereditorilor, contestaţiunt la tabloă 576 - 577, 380, ” Ă 

587-—583 Ordiuca creditorilor, creanţe condiţionale, . -359—5a9. Ordinea creditorilor, creanţe speciale . .. . 589—179; UVrdinea creditorilor, deschiderea Orâinel şi Ă înfăţişarea tituritor. . .. . . . 569 —377 Ordinea creditorilor, dobânq. 
381 Ordinea creditorilor, închiderea er... 518—583 Ordinea creditorilor, jadecător comisar. , - 313 Ordinea creditorilor; plata creanţelor , , "5789—53s Ordinea creditorilor, tabloi de ordine , . 573—576 Ordinea judecărei proceselor. . 91 ? Ordonanţa de adjudecare cc. 558—559 Ordonanţa «e adjudecare, Tecurs contra es. . 260 Vrdonanţa: preparatâre Pa 159 ---246 

. P 
Partașsiit, succesiuni ŞI licitaţiunr. Partazii, succesiuni, minori.   os e O091—701 ” NE E 692



- INDEX ALPABETIC „ONXXL 

i „jrticolul 

'Patrimonii, apărarea lor dintre bărbat şi femeie 628—337 

Peceţi, custode . . ce ea a a 660, 663 
peceţi, desfacerea lor, Itaitaţie, vindare .... 11 

Peceţi, găsirea unul testament . . . . . . 562, 664 

Peceţi, oposițiuni la punerea lor e . - . . . bui—057 

Peceţi, procesul-verbal de puuerea lor „. . » 659 

i Pceceţi, succesiuni: cine pot cera punerea: lor . . 036—657. 

Peceţi, succesiuni; punerea lor . ,.. . . . - 6341 —665 

Peceţi, succesiuni; punerea lor din oficii . . . - 607 

Peceţi, ridicarea lor, facerea inventariului . . . 673-616 
Peceţi, ridicarea lor . , . . . . . pc... . 668 —676 

Peceţi, ruperea lor, penalitate . . . . . . . 1444 

Pecaţi, sigilarea avere! mobile urmărite... „423 

Peceţi, urmărirea mob. de cine trebuese puse . 123 

Peceţi, verificarea lor . . 3 o. . . . .. . . il 

Pensiuni, execuţie provizorie, e... . . 129 

Pensiuni, urmărirea lor . . . . . . .  ." . 405 
Perimanre, efectele e... , . . . „997 390,929 
Perimare, perempţiune . . . , 1. os +937:-259,929 
Perimare, timpul cerut pentru perimare, . . . 257 

Personale; acţiuni, competinţă Î. .. .. 93 

Petiţiuvi, în câte exemplare trebues> = făcute . e 70 

Petiţiuii, cuprinsul lor . o. 1... . .. 69, 72 
Petiţiuni, forma lor. „, . . + . . . ... 66—65 

Pluta creanţelor, Sachiderea ordine! creditorilor 5I5—5S7 

Pliată, oferte şi consemnaţiuni . . . . e e s.. 604—60% 
Poliţia audienţelor. , . . sc. cc... . 36 — 90 

Poliţiu nudienţelor, arestarea acelor ce proa „ 

Vâcă desordinea. . . . . . ... . ... „9 

Poprire, depunerea banilor 13 Casa de Depuneri. 643 

Poprire, mobile aflate în mâna celor de al treilea sa — 466 

Poprire, terți detentor; cererea creditorilor . . - 430 —457 

Poprire, terţi detentori; contestaţii. . . ... - 468 

Poprire, terţi detentori; (intervenir)).. . . . . 462 - 

Poprire, terţi detentori; încetarea urmărire . ". 466 
AN 

  

Pouprire, validarea el. , o. . cp. .. .



XXX " PROCEDURA COD, CIvul, N 
Articolul 

Wortărei, oferte de plată ; somațiuni. , Î... 60â „Portărei, predarea silită a mob. siimob.., ,, 591 Portiizci, sequestru asigarător . înece ae 819, G18—619 Prenlabil, comandament; executarea silită a imo- 
bilelor, . ma Te 196 —302 Predarea silitii, a mob. şi imobilelor pe e 2594603 Predarea silită, custoae, , . [i G00 „Predarea silită, violență, Oopunere, arestare. . 601 Ă Preţ, consemnarea prețului udjuaecărer, + În: 5ĂL—BA7 Preţ, depunerea lui în cas de contestaţia la Mrib. rd1—452 Preţ, citribuţiunea Iu în VEndări silite . 

  

Preţ, distribuţia preţului; GDel e ! Primirea caaţiunei în cxecuţiuni silite . . 4 Privilosii, înseripțiuvea lor; registre, . . .g Privilegiu urmărirea imob, .., . 69 —072, 583, Procedură, suspendarea el îu cas de 'confiict de Abu 
26 Proceduri diverse [eo . cc... | 604 —323 "Proceduri preparatorii [a . | 15)—246 Proceduri probatorii . Pe 159—2416 Prucese, ordinea Jjudecăţer lor... DR ai Procuror, a se vedea «Ministerul Public» „ 50—65 Procuror, absenţa; concluzii. | . 621 . Procuror, conclusituile sale. [| 120 Procuror, interăicţie concluziuny Pe 614 Pronunțarea adjudeenţiunei, licitaţiunea 1- inchilului urmărit 

. - 345 Pronunţarea hotărizei .,, DDR 10% Proprietate, transmisiunea dreptuluy; adjudecare 267 
FProvisoriii, execuţia provizorie Publ icitate, Separaţia patrimoniului Publici tate, timărirea imob, . Publicitatea ședinţelor Publicitatea vinqg 

+ Punere 

"e. 126—131 
.. 629—630 

- Pa „36 Tei; obiecte mobile, !.,. 4 12, 696, 590 a meceţilor, Succesiuni a se Vedea «Pe- cetii» [a ..| 
[e 65i-—rea 

Poze. 

* ee 608—516, 554555 

mp
 
me
nt
a 

z
e
c
e
a
.
 

 



INDEX ALFABETIC. XXIII: 
. : - 

Articolul __ 

Punerea sub interdicţie. pe BPI GIT 

Punerea sub interdicție; conclusiurile Procu- 

roruluf, opinia medicilor, părerea consiliului de , 

fâmilie [1 . te... .. Gri 

" Punerea sub interdieţie, motivele. . . . e 653 

| R 

“Raport dat de judecători în pricini complicate. . - 96 

Haportul de expertiză. . . cc... 219—221 

Naţione loci, excepţiuni declinatorii . . e . + „103 

Naţione materiie, excepţiuni declinatorii . . + „109 

Raţione personae, excepțiuni declinatorii. . - „108 

Reconvenţionale, acţiuni accesorii : . . - - si 

tecurs, în materie de strămutări de procese , . : 910, 232 

Mecurs, contra actelor de adiudecare . . . . - 558 — 66% 

Mecursoriă, acţiuni recursori! contra judecătorilor 305—315 

  

„Recuzarea experţilor . . . . - .. . 217, 215 
Necuzaţiuni, acel cari nu pot Î recuzaţi. ... » 27 

„Recuzaţiani, cazurile de recuzarea judecătorilor 374—287 

Mecuzaţiuni, când trebuesc tăcute . + . . . = 230 
Necuzaţiuni, cum trebuese propuse. , . . s 251 

„Recuzaţiuni, persânel e cărora se pot aplica. . 2s6 

Refuzul de a jura, martori; jurămtot judiciar + 207, 2th 

Nezistre, convenţiant matrimoniale trecerea lor în; 703—720. 

Registre, depunerea lor; cesiunea banurilor . . „043 

JMegistre de inseripţiuni; “privitegiii ș si ipoteci 721, 723—728 

iezgistre de transeripţiună . dota imobi- 

TATĂ. ee ee ae eee ee ep 7712, 714120 

Registre de transeripțiuni. . . . . . ce 228 

Rezularea de competenţă . . . . . . . — 202—264 

Re;zularea de competenţiă, instanţele care re- 

golează conflictul. . . . . . . . . . cs e 252—263, 265 

Renunţarea ln npel e cc... sat 

Replică, e. 102 

Nesolutorii, creanţe condiţionale. . . s-. - - 590 

Netroactivitatea, ordonanțelor de adjudecare, - ” 967



SXXIV PROCEDURA COD. CIVIL 

Articolul 
Mevendicare, sequestru- ., .  . 

615 Ievizuirea Notăririlor arbitrilor, , . „835, 357 " stevizuirea judecăților, de către Stat, comiană 291 “Revizuirea judecăților, cazurile în care nu se pote priimi. . a 
303 hevizairea judecăților, cazurile in care se pâte cere. , e. ea "988 aug Xevizuiren judeciiţilor, când nu se pote cere 7 292 Kevizuirea judeciiţilor, concluziuniie Procu- . rorulu ,.., CER 

2% Mtevizuirea judecăților, formele în care se tace, 293 — 295 Revizuirea judecăților, 
menţiunile ce trebu. ese făcute pe hotăririle xevizuite . . 302 Revizuirea judecăților, 
termenul în care se e 
e 

296—297 Rezumat scris, -concluzianr scrise pentru grefier 101 
Ridicarea peceţilor, cine o pâte cere. .. 670 
Ridicarea peceţilor, deschiderea succesiunilor 

65 3—675 TMidicaren peceţilor, facerea inventariului . , 673—6176 Htidicarea peceţilor, Succesiu ur; când pot î ri. E 
PA 

665 
Mudenic, strămutarea judecăţei în cas de rudenie 266, 27 4- 275 
Nuperea pecețiior, urmărirea bunur. mobile . 12: 

Ss 
Salarii, urmărirea lor . Pa 

109 
Seripte, Verificarea lor . . m... . . , 162—1s53 
Serise, concluziuny IER 

98, 101 
Sechestru, adpte publicațiunr. . ., î.. 481, 484 
sechestru, 

urmărirea veniturilor, Cazurile în care inceteză e e na 
peprile în car 191 

Scchestru, 
urmărirea veniturilor unui imobil « 179 —+91 

„Sechestru asigurător 
cc... 

610-—620 Nechestru 
asisuriător, 

autorizația Tribunaluiur 
Git—616 

Sechestru 
asizurător, 

chiriy, arendi neplăiite 610 —613 
Sechestru asigurător, 

Tidicarea lu, .. . 617 

P
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INDEX ALFABETIC 

Secrete, şedinţe secrete = . . . . . ... e. 

Sentinţe, o... 

sentinţe, ce trebue să cuprindă în o sentință - 

Sentinţe, comunicarea copiez e o. . . . . 

sentințe, date în lipsă e e es... .. . 

Sentinţe, desăaunări gi cheltueli -. e... . e. 
Sentinţe, civirgenţă de opiniuni - o. . . e. 

Sentinţe, eliberarea copiilor = - . . . . - 

sentinţe, execuţia provisorie +. . - . - 
Sentinţe, fără drept de oposiţie * | 

Sentinţe, formula executorie + . o... . . 

Sentinţe, motivarea opiniunei minoritățer .... 

Sentinţe, opinia si concluziile Procuroralui «e 

sentinţe, transcrierea lor în registre * cc... 

Separaţiunea patrimoniilor, afişarea extrac- 

tului cereret - . . . . . . .... . 

Separaţiunea pntrimoniilor, afișarea hotă- 

rirel e. . . . . . .. . . . . . . 

Separaţiunea patrimoniilox, dintre barbat” 

| şi femele + <. . . . .. . . . . . .-. 

Sepuraţiunca patrimonillor, incetarea er; 

unirea patrimoniilo: |... cc... 

separaţiunea patriinoniilor, termenul pro- 

nunţărei botărirer e e. o. . . ...... 
Sequestru, a se vedea <sequestrur. i 

Sizgilii, ruperea lor, penalitatea - <.. e. . - 

Sigilii, urmărirea mobiliară e . . . . . e 

Sigiliă, urmărirea mobiliară, de cinetrebiese puse 

Silită, predarea mobilelor şi imobilelore - - * 

societăţi comerciale, acţiuni, competenţă + 

Societăţi comerciale, citarea lore - < » e 

- Somaţiuni de executare, executări silite. - 

Somaţiune, femeia măritată; autorizarea trib. « 

Somuţiune, oferte de plată e o o. . . . . . 

Somaţiune, predarea silită a mobilor şi imobilelor 

Somaţiune, eseeuţia Stă a... . d 

  

NXAV 

„doticolul * 

99—10) - 

115—137 

123 

, 137 
1435—15$ . 

138—1417 - 

116 —115 

133—131 

129 

151 

« 135 

LIS 

12 

„121 

629 —v30 

. 632 

693 — 637 

G24—637 

631, 

424 
423 
323 

294 —603 

62 
15 

579, 333, 416 
624 
605 

594, 599 
585 —381



ÎNNNVI PROCEDURA COD. CIVIL 

Articolul [a Somaţiune, urmărirea fructelor, .... .. 165 Stabilimente publice, modul cum se citeză . 75 Statul, modul cum se citeză . . 
*75 Strămutarea judeciiţei, apel şi recurs, . . 270, 272 Strămutarea judecăţei, cână trebus propusă. 267 Ntrămutarea judecăţei, excepțiuni aeclina- torii o... [e |. | 105—110 Strămutarea judecăţei, la alt tribunal, pentru E Ă Ă rudenie, afinitate -. . î ... . 266—273 Strămutarena proprietiţei, transcripţiunea ac- telor; registre . . Po. .| 121—725 Sucecsiuni, împărțiri şi Heitaţiune - » cc... 691—101 

  

  

ni. benefichi ae inventar. .. „702—707 Suecesiuni, cine pote cere punerea peceţiilor. . 653--657 Succesini, deschiderea lor. . Pe 014707 Suecesiuni, facerea inventariuluy, -, , .. 673—616 Succesiuni, Peceţi, oposiţiuni Ia punerea lor... 665667 Suceesiuni, Peceţi, ridicarea lor, Î. . . Suceesiuni, Proces verbal de Punerea peceţilor . - 639 
Succesi mă, punerea peceţilor, a se vedea -Peceţr> 6,1—663 

    

Suecesiu i; punerea peceţilor; custoae | 660—663 
Suaccenina i, punerea peceţilor din oficii . . 637 
Suecesiuni, punerea peceţilor, găsirea unul tas- E 

662, Got 
Succesiuni, Vândarea mobilelor îm. G7Ţ--nso' 
Suceesor, execuţia sită. | în se 830, 397 —g98 
Succesor beneficiar, beneficiu de inventar , , 102—107 
Superarbiten, Tribunal arbitra. ., i [ 3i7. 353, 354 

, Nupralicitare, adjua. definitivă! . Cc. 5£9—550 
Supralicitare, adjud. imob, urmărite, ., - . 527-530 
Suspendarea executiirei, în apel | 337—335 
Suspendarea executărilor. 

. CDI 101 
Suspendarea procedurei, în caz de conilict de 

| competinţă se a. . 264 
Nuspendarea termenului de apel . 

3u 
Suspendarea urmiirirei, Comandament Pprea- 

.G03—676. 
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MADE eee. 
Suspensiunca judecăţei, cazurile când se pot — 

suspenda, s- 1 ce. . . cc. cp... .. 253—254 

Suspensiunea judeeiţei, respingerea judecăţel dap 

E S 
9 . . 

Seuiuţe, poliţia lor . - a... cc... 56 —90 

Şedinţe, publicitatea lor. . . . . .... 55 

Nedinţe, şedinţe secrete . . . . . . .. . . 99—100 

, - po | 
“Eabloii de distribuţiunea preţului în apel . . - 133 

_ Tabloit de distribuţiunea preţului în vingări. . . 451, 452 

Tabloit de ordinea creditorilor. . . . - 373—576 

'Pabloia de ordinca creditorilor contestaţiuni 

„contra ll o o. esa o... '516—517; 330, 557-598 

'Tabloit de ordinea creditorilor, închiderea 

tabloului... . ce ete ee e e + 878,588,587 
Telal, licitaţiuni, vindări. - e o. cc... 7 +48, 338 

Terminarea arbitragiului. „o... 368—370 

Yermen, creanţă cu termen ; . e . . . . . e. 593 

„Termen de oposiţiune. . + .. . . 154 

“Termenul de apel, eee 3 819—319 

Termenul de apel, în contra hotăririlor prepa- 

ratorii, [| . . . . . 325, 

Termenul de apel, în contra minorilor, inter- : 

ZIȘIlOr, e eee 392 

Termenul de apel, în cazul respingerei oposi- A 

Mmnet eee ee. 319 

Termenul de apel, hotărirel contradictorii + . . „318 

“Termenul de apel, hotărirel date în Hpsă .. - - 318, 

“Fermenul de apel, perderea dreptului de apel. i 820 
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CODUL. 
N | DE : : 

PROCEDURĂ CIVILĂ *)! 
"ADNOTAT a 

CARTEA I, .. 
(dr. prin 1.9 Mart 1519 asupra 
Îndecătorielor comunale şi «e ocile) 

CARTEA II. . 
DESPRE TRIBUNALELE DE 

JUDEŢE. 

TITLUI ], 
Despre competinţă, 

Art. 54. Tribunalele de 

| | judeţe vor judeca .tole a- 
facerile civile, atât perso- 
nale, cât şi reale şi mixte. 
(Pr. 55, ur. 58. — Civ. 13, 
14.—L. Org. ]. 6-21) (69 L. 
Gen. 15 Febr. 1816).1) - 

55. Ele vor judeca în a-- 
pel causele venite de la ju- 
decitorii de plăşi saitocole, 

  

*) Codul da proceâură clvilă a 
fost promulgat şipublicat în «A/o- 
nitorul Oficial» No. 200 din 11 Sep- 
tembrie :1865. El a fost pus în 
aplicare o dată cu Codul civil, la 
1 Decembrie 1865. In cursul (im- 
pului el a suferit ma! multe mo- 
dificări şi anume: prin legea de 
la 29 Octombrie 1877 relativă Ia 
atribuţiunile Ministerulu! publie; 
prin legea de la 1 Martie 1881şi 
de la 1% Iunie 1592, referitoare 
la interpretarea - şi modificarea 
art. 409 gi 410 proc, civ.; prin 
legea de la 13 Aprilie 1835,.cu 
privire la interpretarea art. 291. 
proc. civ.; prin legea de la 30 
Ianuarie 1887, care a adaugat un 
al 9-lea aliniat art. 75 proc, civ.; 
Și în ultimul timp prin legea de 
la 19 Iunie 1592, Pe 

Codul de procedură civilă al 
nostru, a fost prelucrat după ur- 
mătoarele leg! streine: Procedura 
civilă franceză din 8 Octombre 

„1812; legea franceză de la 26 

Martie 1555 ; Procedura civilă ge- 
novreză din 29 Septembrie 1819 
şi legea de organizare judecăto» 
rească genoveză din 15 Y'ebruarie 
1816 cu modificările ce "1 s'a fă- 
cut la 5 Decembrie 18332. Din pri- 
cina multelor iegi streine ce s'aă 
avut în vedere la alcătuirea lui, 
Codul de procedură civilă, romîn, 
prezintă multe lacune şi multe 
contradicții, pe care numalo re- 
formă scrupuloasă le va putea 
înlătura. Și să sperăm că ea se 
va face cit mal neîntirziat. . -" 

1) a) Instanţela judecătoreşti 
ordinare sunt competinte de a . 
judeca cererile de pensiune din 
partea oficerilor răniţi în cam- 
pante, când Ministerul de resbor 
le refusă acest drept. Cas 1. 
341/86. Bul.pag, 857. , 

6) 'Tribunalele ordinare, sunt 
competinte, a se pronunţa asupra 
cererilor de pensiuni făcute de 
foşti! militari, inr nu ministerul 
de resboiii este dator să veritice  



Cele-l'alte cause le vor 
judeca în prima saii ultima 
instanță. (Pr. 54, 56 ur), 
(62 L. Gen: 15 Feb. 1816). )) 

56. Tribunalele de ju- 
deţe vor judeca în ultima 
instanță, tote afacerile cari 
uit o valore de 1500 lei 

COMPETINȚȚĂ (Art. 36—%%) 

-apilal şi interese saii 100 
lei venit. A 

Afacerile ce aii o mai 
mare valore le vor judeca 
numai în prima instanță. 
(Pr. 55, 57) (70 L. Gen.15 
Febr. 1816).2) Aaa 
5. Competinţa în cea 

  

titlurile celor interesaţi, care, în 
vas de neînțelegere, pot face să 
sa valoreza drepturile lor înain- 
tea instanţelor judecătoreşti. Cas, 
1 53/e8. Bul, pag. 141, : 

c) Iustanţele judecătoreşti sunt 
competinte de a judeca asupra 
cererilor de pensiuni refuzate de 
comitetul pensiunilor, Cas. 1 
128/58. Bul, pag. 450. - 

«) Hotărirea tribunaluluide ju- 
deţ dată asupra acţiunel în anu- 
larea vindărei unui imobil de o 
Valoare mal mică de 1500 ler şi 

„cu unvenitee nu depăşesce cifra 
de 100 lei anual, trebue a ii pri- 
mită ca pronunţată în prima şt 

-. ultima instanţă, fără să fie sus- 
ceptibilă de upel la curtea res- 
pectivă. Cas. 1 263442. Bul. pag. 
153; Cas. L 35/95, But, pag. 32. 

1) a) Hotărireu tribunalului de 
judeţ dată asupra acţiunel în a- 
nularea vîndărei unui imobil de 

-0 valoare mal mică de 1300: ler + 

şi cu un venit ce nu depăşesce 
cifra de 100 ler anual, trebue a 
A primită ca pronunţată în prima 
şi ultima instanţă, fără să fie sus- 
ceptibilă de apel la curtea res- 
pectivă. Cas. 1263/92. Bul. Ppag.153 

*) a) Velictele silvice, se judecă 
de telbunal în prima instan ă, 
cănd cererea de despăzubire trece 
peste 300 lei, chiar dacă este ce- 
rută de mar mulţi delicuenţi. 
Cas. II 2/57, Bul, pag, 163, 

5) Instanţele judecătorescI suut 

competinte de a judeca asupra 
cererilor de pensiune refuzate de 
comitetul ponsianilor. Cas, I 
123/38: Bal. pag. 150. , 

c) Numa! tribuualele de judeţ 
iar nu şi judecătoriile de ocble, 
sunt competinte a judeca ase- 
menea contestaţiuni, tie că va- 
Grea lor ar fi mat mică de 1500 
lei, Cas. 1.*52/89. Bul, pag. 143, 

“) Competinţa unei instanţe ju- 
decătorescI se regaliză dupe ie- 
gea în vigore în momentul intro-   ducere! acţiunel. Ast-fel, hotări- 
rea dată de tribunal asupra uner 
acţiuni, introdusă înainte de a- 
piicarea lege! noi a judecătoriilor 
de ocdle, este susceptibilă de 
apel. In asemenea cas se aplică 
art. 56 din pr. civilă, iar nu art. 
541 din legea judecătoriilor de o-, 
edle.. Cas. 1. 14/89. Bul, pe 526. 

e) Iueheierea tribunaluluy priu 
care se omoldză un partugiii şi 
se fâxeză 'loturile părților este 
susceptibilă la apel. Cas. 1, 9/1, 
Bul. pag. 1190, î 
"-[) MHotărirea tribunaluluY de Judeţ, dată asupra unet acţiuni 
în recunâscerea dreptului de pro- prietate a unu! imobil a cărui 
Venit anual nu trece de 100 ler, trebue a fi privită ca pronunţată 
in prima si ultima instanță, tiră să fe susceptibilă de upel ia curtea respectivă. Gas. 1 209/92. 
Bul. pag. 551, - :   9) Motrărirea tribunalului de :
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COMPETINȚĂ (Art. 57). 5 

din urmă inslanlă se va |s'a adjudecat de tribunal 
ci după suma .cerulă de regula, nu după suma ce 

  

judeţ dată asupra acţiunel în a- 
nularea vindErel unu! imobil de 
o talore mal mică ge 1500 lei 
şi cu uu venit ce mu depăşeşte 
cifra de 100 lei anual, trebue a 
fi priimită ca pronunţată în pri- 
ma şi ultima instanţă, fără să fie 
susceptibilă de apel Ja curtea 
respectivă, Cas. 1 268/92. Bul. pag. 
153 ; Cas. 1 5/93. Dul. pag. 4. 
„AD 'Tribunatele de judeţ judecă 
in ultima instanţă tâte afacerile 
civile care aii o valdre de 1500 
Il capital şi interese sati 100 lei 
venit, Ast-te], de și dupe art. 80 
din regulamental portăreilor, ce- 
rerile pentru plata taxelor dato- 
rite poităreilor, sunt date a se 
resolva e către instantele pe 
lângă care sunt alipiţi portăreit 
cari aă efectuat lucrările de pro- 
“cedură, a căror plată o cer, to: 

- tuş ori-cara ar A interpretarea 
ce se pote da srs-disului articol, 
intru cât el nu derdgă în nimic 
de Ja regulile ordinare de com- 
petinţă consacrate de procedura 
civilă, urmeză ge aci. că, orl de 

obiect o sumă mai mare de 1500 
lei, sentinţele tribunalului cată 
a îi privite ca pronunţate în ui- 
tima instanță şi fără drept de 
apel, Că dacă art, 8) din regu- 
lamentul portăreilor face men- 
țiane de dreptul de apel, accsta 
se referă la ipotesa în care su- 
mele reclamate ar depăşi cifra 

pag. 949. , 
i) Jadecătorul acţiuner pose- 

sorie are calitatea ai competinţa 
să se ocupe de însăşi titlu con- 
stitutiv al servitutei ce face o- 

că termenul asupra căruia re- 
clamantul cere să 'ȘI exercite u 
servitute de trecere, este de do- 
men public, care nu pote da loc 
la acţiunea posesorie, neputcu- 
du-se dovedi prin prescripţiune. 
Cas. I 91/94. Bul. pag. 235 

j) Este ce principiă 'că orl-ce 
cerere în justiţie trebue să treacă 
prin cele două grade de juris- 
dicţiune, afară ge câte-va excep- 
iuni anume prevădute de lege; 
de unde urmeză că apelul find 
de drept comun, el este admisi- 
bil în cazurile în care cererea 
trece peste valdrea ce judecăto- 
rul este competinte a judeca în 
ultima instanţă, fără a se dis- 
tinge dacă hotărirea este dată pe 
cale graţidsă sati pe cale conten- 
ci6să. Ast-fel, este gusceptibilă de . 
apel hotărirea : prin care tribu- 
nalul a respins cererea făcută de 
tutorele legal al unor copii de 
ai libera sumele, de bani, pro- 
veniţi dintr'un partagii, pentru 
a face ca elesă-i producă un ve- 
nit mai mare de cât cel dat de 
casa de consemnaţiuni. Cas. I 
22/95. Bul. pag 18, - 

- 4) Acţiunile în revendicarea i 
vmobilelor de o valdre mal mică 
de 1500 lei sati care n'a un ve- - 
nit m: mare de 100 lei anuual.. 
cată să fie judecate de tribuna- 
lele de judeţ în ultimu instanţă, 
fără ca hotăririle lor să fie sus- 
ceptibile de apel. Cas. 1 35/95, Bul. 
ag, 32. R 

P D Acţiunile ce ai de obiect un 
nemişcător a cărui valdre nu 
trece de .1500 ler ca capital, nici 
peste 100 lei ca venit, se judecă 
de tribunal, când sunt lui adre-   biectul acţiune şi să respingă 

ca atare acţiunea când constată 
sate, în prima şi ultima instanţă. 
Așa dar, cu drept cuvânt curtea



A > . 

6 COMPETINȚĂ (Art: 55) 

părti. (Pr. 30), (63 L. Gen. 
:15. Febr, 1816).%) 

59. In materii perso- 

nale si mobiliare acţiunea 

se va adresa la tribunalul 

domiciliului părilului, sai, 
dacă "n'are domicilii cu- 
noscut, Ia tribunalul reşe- 
dinţei sule. De 
„Dacă sunt mâl mulţi pâ- 

  

du apel respinge ca neadmisibil 

apelut ce se face contra sentin- 

ţel dată de tribunal într'o ase- 

menea materie. Cas. I 53/96. Bul.: 

pag, 178. , 
1) «) Competinţa în cea din urmă 

instanţă se reguleză. nu dupe 
suma care se adjudecă de tribu- 
nal, cidupe aceea cerută de părți. 
Cus. 1 59/86. Bul. pag. 113. 

v) Competinţa instanţei se re- 
uuluză dupe suma ce se cere,ne 
fiindul permis de ase reduce din 
ceea-ce se coprinde în . cerere 
Cas. I 227/86.Bul. pag. 522. : 
 c) Competinţa tribunalelor d'a 

judeca delictele silvice în prima 
sai în ultima instanţă se regu- 
16ză nu dupe sumele adjudecaţe 

„va despăgubiri civile,ci dupecele 
care ati tost ocrute, Casa. 11 20/91. 

"Bul page 63; Cas. II 37/91. Bul, 
pan. 89. 

d) Competinţa judecătorilor de 
ocole de a judeca în prima sai 
ultima iastanţăsc determină dupe 
suma reclamată lar nu dupe cea 
adjudecată. 

Astefel, dacă se reclamă uneia 
saă nai multor persone sume 
mal mlei de trei sute le%, dar 

“uvare sume provin din ucecași 
causă şi intrunite trec peste a- 
custă cifră, judecătorul de ocol 
nu judecă de cât in prima ins- 
tanţă, orl-care ar î suma pe 
care ar adjudeca-o dinsul. Cas 
1 15391. Bul. pag. 455. 

__ e) Norma dupe care compe- 
tinţa tribunalului, de a judeca 
în ultimna instanţă saii cu drep- 
tul de apel in materie de delicte 

  

  

silvice, se regultză dupe suma 
pretinsă ; aşa dar, ori de câte ori 
amenda sau cererea de despă- 
gubiria Statului trece peste sunra 
de 300 ler, hotărîrea tribunalului, 
contoim art. 33 din codicile sil- 
vice, este supusă apelului. . Cas. 
11 3S8/92 Bul. pag. 683; Cas. II 
6/95 Bul, pag. 962. - - 

[) Dacă după art. 57 din pro- 
cedura civilă, combinat cu art. 
57, din legea iudecătoriilor de 
ocâle, instanțele judecătoreşci aii 
dreptul de a'şl determina .com- 
petinţa prin stabilirea valorei o- 
biectului procesului dupe actele 
ce pot avea, atunci când cererea 
de intentarea acţtunel nu arată 
acea valdre, totuşi acestă stabi- 
lire nu se pote face pe basa chiar 
a actelor ce sunt atacate prin 
acțiune ca. simulate sai tăcute 
prin manopere dulbse. - 

In acest cas ele suntdatâre să 
aamită cele -alte mijlâce legale 
ce.i se invocă de părţi, în acestă - 
privinţă; căci alt-fel, respigând 
acele mididce, comite un adevă- 
xat exces de putere oare dă loc 
la casare. Cas. 1 96/93. Bul, pag. 

9) Competinţa curților de apel, 
d'a jadeca apelurile în materie 
de delicte silvice, se reguldză 
dupe suma cerută, iar nu dupe 
cea adjudecată de tribunal. Asa 
dar, curtea de apel vioidza art. 
13 din Codul silvic, combinat cu 
aut. 6 şi 57 din procedura civilă, 
când declarând neadmisibil ape: 
lul pe motiv că suma adjudecată 
de tribunal este mal mică de 300



COMPETINȚA (Art. 58). 7 

"rit, actiunea se va adresa 
la tribunalul domiciliului 
unuia din ci, după alege- 

lei, dacă se constată că cea ce- 
- rută ca amendă depăşa acestă 

cifră. Cas, Sec. YVacanţelor 388/3. 
Bul. pag. 685; Cas. IL 137/94 Boul. 
pag. 1310 Cas. 1132/95. Bul. pag.63. 

1) a) Acţiunia având ae object 
degradările urmnate la un imobil 
este personală şi mobiliară ŞI ca 
atare de competința tribunalului 
domiciliului defenăoruiui. Cas 1 
23/87. +Bul. “pag. 33, . - 9 Acţiunile privitâre Ja dau- 
nele causate holăelor dupe o 
proprietate sunt personale si ca 
atare de competinta tribunaielor 
domiciliului pirâtului de a le ju 
deca în prima instanţă, Cas. I 
31/81. Bul. pag. 142, 

€) Când în causă sunt mnal mulţi 
detendori, reclamantul are ale- 
gerea să intenteze acţiunile Ia orl cari tribunal al domiciliului lor, 
dacă are interes vădit în contra 
tutulor; competinţa în acest cas 
se regulcză dupe starea în care 
se găseşce afacerea în momentul 
pornire! acţianei, iar na - dupe 
schimbările ce se produe în cursul 
procesului. Cas. 1 350;89. Bl, 
pan. 925. - 

d) Prescripţiunile art. 65 din 
"Procedura civilă, dupe. care păr- ţile: trebue să facă o declaraţiune 
inserisă înaintea tribunalului: ce 
"WI aleg, altul de cât cel arătatîn 
articolele precedente pentru ju- - decata diferendulul dintre ele, nu'si are loc când ele "ȘI ati ales domiciliu prin convenţiunea chiar care face obicctul acţiunet. Cas, 
I 141/90. Boul, pag. 1415, e) Dupe art. 63 din legea ju- 
decătoriilor de ocdle, cererea se 
adrescză la judecătorul domiei- 
Jiului pâritului, fără să se facă   

rea reclamantului. (Pr. 59, 
ur, — Civ. 57, ur, 450). — 
(Pr, Fr. 59, 1 şi 90).1) 

distincţiunile arătate în art. 53 și 
59 din procedura civilă, Atunci 
însă când acţiunea este în legă- 
tură cu imobilul, ea seva adresa * 
la judecătorul locului unde este 
imobilul. Aşa acţiunea în daune - 
pentru sticăciunile aduse unuf 
imobil de către direcţia căilor 
ferate urmeză a se adresa la ju- 
decătorul locului unde este imo- 
bilul, iar nu la judecătorul domte 
cilialui direcţianei., Cas. I 101/94. 
Bul. pag. 240, 

[) De şi in materie personală 
și mobiliară acţiunea cată a se 
intenta la domteiliul pâritului, 
însă, prin art. 21 'âin legea din 
28 Martie 1812 pentru adminir- 
trațiunea domenielor Statului, s'a 
făcut oderogaţiune expresă, pres- 
criindu-ne că disa administraţie 
să fie citată, pentru afaceri liti- 
glose, de orf-ce natură, în per-, 
s6na advocatuluy public respec- 
tiv, oeea-ce insemnâză că: advo- 
catul public în fie-care judeţ pote 
îi chemat pentru' administraţiu- 
nea domenielor Statului, în ce. 
priveşce afacerile litigiâse ale * 
acelei administraţtuni, înaintea 
tribunalului județului respectiv; 
cu alte cuvinte că prin acesta se 
conferă tribunalului acelui judeţ 
chiar competinţa de a judeca. 
Cas. 1 285/91. Bal. pag. 869.“ 

9) Acţiunea ceproprietarul unui 
imobil porneşce contra chiria= 
gului pentru restituirea imobilu- 
lui închiriat şi repararea stricăciu- 
nilor causate, cată, dupe art. 28 
din legea judecătorilor de ocâle, 
a fi intentată la judecătorul si- 
tuaţiunei. imobilului, iar nu la a- 
cela al domiciliulut pârituluy, Cas, 
1. 428/94.Bul, pag, 1248,



59. Acliunea pentru i- 

mobile se” intentă la tri 

punalul înjudetul cărui se 

află situatimobilul. (Pr.5$, 

60, 49.), (Pr. Fr. 89, 30). 1) 

260, Când imobilul este 

„supus la mal multe juri- 

dictiuni, reclamantul are 

dreptul a intentia actiunea 

la tribunalul doimnieiliului 

sua reședințey pâritului, 

dacă domiciliul sait reşe- 

dinţa acestuia se allă în 
unul din judetele în care 
50 găsesee imobilul. Când 
pârilul mare nică domici- 
liul nică reşedinlă în unul 

"din aceşte judete, recla- 
„mantut pote intenla acţiu- 
„nea, după alegerea sa, la 

unul din -tribunalele jude- 
elor în care: se găsesce 
imobilul. (Pr. 59. — Civ, 
S7, ur). o 

 GOMPETINȚĂ (Art. 59-63) 

GI. Acliunea accesorie 
trebue să fie intenlală în- 

aintea judecătorilor coste 

petinii a judeca pe cei 
principală. (Pr. 5S:00, 62, 
ur. î12, ur). 2) 

62. In materie de xociu- 
late comercială, pe câl so- 
cietatea esislă şi pănă la 
săverşirea parltagiului, în- 
efiunea se intentă înaintea 
judecătorului - locului, în 
sare socielalea este stubi- . 
Htă. (Pr. Bt. — Civ, 149], 
ur.—Co, 71) Pr. Fr 59,5%.   63. In materie de mos- 
tenire, se adreseză la tri- 
bunalul locului în care su 
deschis moştenirea: 

10 Actiunile relalive la 
validitatea testamentului 
și la esecutarea disposi-.- 
tiuniloreoprinse într'insul, » 

20 -Diferitele cereri şi: 
  

1) a) După art. bă din legea ju- 
- decătorilor de ocâle, cererea în 
judecată se adreseză judecătoru- 
lui domiciliului pâritului, fâră să 
se facă dinstincţianile arătate de 
urt. 5% ai 59 din procedura civilă. 
Atunci însă când acţiunea este în 
legătură cu un imobil ea se va 
adresa la judecătorul locululunde 
este imobilul. Aşa acţiunea în 
daune pentru stricăcianile aduse 
unul imobil de către direcţiunea 
căilor ferate urmeză a se adresa 
la judecătorul locului unde este 
imobilul, iar nu la judecătorul 
domiciliului direcţiunei. Cas. 1 

101/94. Bul, pag. 242. - 
) Acţiunea ce proprieiarul unu! 

imobil porneşce contra chiriasu- 
lui pentru restituirea imobilului 
închiriat și repararea stricăciuni- 
lor causate” dupe art.28 din legea 
judecătoriilorde ocole, trebue a îi 
intentată judecătorului situaţiu- - 
nel imobilului, iar nu la acel al 
domiciliului. Cas, I 428,91. Bul. 
pag. 1248. . 

- 5) a) Acţiunea accesorie se ju: 
decă de acelaşi tribunal care ju- 
decă şi acţiunea principată, numal 
dacă s'a intentat de odată cu   densa, Cas. 1 43/91 Bul. pag. 127,



„COMPIELIN'ȚPĂ 

pretențiuni ce moştenitori) 
ai unul în contra altuia, 
până însă so vor împărți 
înire denşii; 

30 Cererile făculo de ere- 
ditorii mortului înainte de 
impărtela moştenirei, Civ. 
95, 195, ur. 856-919) (Pr. 

„Fr. 39, 65). 
64. Acliunile se mai 

intenteză: . 
a) In materii de faliment, 

la judecătorul domiciliului 
falitului. (Co. 697) (Pr. Fr. 
59, 79; 

5) În imaterit de garanție 
la judecătoria unde se ailă 

_” pendinte cererea originală 
în contra debitorului. (Pr, 

Art. 61-65) ă 9 

112, ur.—Civ. 1336, ur. 1351) 
(Pr, Fr. 59, so); 

- €) In casul, când pentru 
esecularea unuY act s'a ales 
un domiciliii, la tribunalul 
domiciliului les sati la tie 
bunalul domiciliuluy Pări- 
tului. (Pr. 65.—Civ. 97) (Pr. 
Fr, 59. 9).:)-. - - 
6ă. Cu tote astea, păr- 

tile, învoindu-se, vor pulea 
să se judece înaintea or - 
cărui alt tribunal de cât - 
cele însemnate prin arti. 
colii precedenţi. „- 

Pentru actsta, ele vor 
trebui să depună, înaintea 
tribunalului unde vor să 
se judece, un act înscris 

  

') a) Alinoril 'nu' pot 'avea alt 
domiciilă de cât acela al păriuţi- 
lor lor, Cas. 1, 149/%6. Bal. pag 103: 

2) Cu drept cuvânt tribunalul 
menţine in posesiunea avere! ta- 
tălur pe fiă, când epitropa nu'şi 
dovedeşce acestă calitate, nici pe 
aceea 'de soţie legitimă a pretin- 
sului ef soţ. Gas 1, 2/57.-Bal. 
pag. 4, 

€) Tribunalele succesiune! este 
competinte să judece cererile ce 

tinţă indicând competinţa tribu- 
nalului unde comerciantele "i are domiciliul, Cas, 11. 112/86. bul, pag. 894, . : 

2) Alegerea făcută de către 
Părţi pentru executarea conven- țiunel incheietă între elo a unul alt domiciliii de cât cel real, face 
ca orl-ce acțiune relativă nu nu-, mal la executarea conrenţiungi, 
dar şi aceea care are de ubiect 
anularea eX să se pctă intenta la   moşcenitorii ar avea unil în con- 

tra altora pentru sume datorite 
de er suceesiunet, chiar cuantu-. 
mul tor, neintrecând peste: 1300 
let, ar intra în competinţa jude-: 
cătorului de ocol, Cas. [.-95/90 
Bul. pag. 273, 

') a) Când un comerciant se de- clară falit în două districte, este loc cea curtea de casaţiune să dea un regulamenţ de compe- 

acel domiciliă ales. Cas. 1 411/9. 
Bul. pag, 1415 7 

c Excepţiunea de necompe- 
tinţă, din causa pers6ner, pote 
A propusă, după ce partea care 
o invocă, ceruse şi i se admisese 
comunicarea actelor cu care se 
servă reclamantul, actsta necon= 
stituind o apărare in fond. Cas, - 
11 149/93, bul. pag. 807,
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coprindător de a lor vo- 
intă, Va trebui însă, ca 
tribunalul să fie compe- 
linte a judecu-materir de 
natura acelora cari fac o- 
bieetul reclamaţiunei păr-. . 
ilor. 1) 

TITLUL II. 
Despre cereri și citaţiună 

66. Oui-cine prelinde 
un drept sati un lucru, spre 
a-l obtine legal, în cas de 
refuz din partea debitoru- 
lui saii- detentorului, tre- 
bue să iormeze.o cerere 
inaintea tribunalului com: 
“pelinte. (Pr. 67, ur.) (Pr, 
Gen. 1). ?) . 

_1)a) Prescripţiunile art. 65 din 
procedura civilă, dupe care păr- 
ile trebue să facă o declaraţiune 

inserisă înaintea tribunalului ce'şi aleg, altul de cât acela arătat în 
articolele precedente pentru ju- 
decata. diferentului dintre ele, nu'ȘI are loc când ele și-aii ales 

* domiciliu prin conveuţiunea chiar 
caro tace obiectul acțiuner. Cas, I 11/90. Bul, pag, 1505, 

2) a) Instanţele judecătoreset ordinare sunt competinte de a judeca cererile de peusiune in partea oficerilor posaţi în cam- pauie, când acesta le refuză acest drept. Cas, 1 347/$6. Bul. pag. 857. Nu se pote contesta pentru prima Gră inaintea curţei de ca- saţiune, validitatea 
pe care instanța de fond a ad- mis-o fără nică o propunere a 

  

unei probe   

CERERI ŞI CUFAȚIUNI (Art 06-65) 

67. Spre a forma cine- 
va 0 cererc înaintea jus- 
lițiel, sai spre a se apăra 
în conlra unei cereri, tre- 
bue să aibă liberul eser- 
cițiii al drepturilor sale. 

Persânele şi corpurile, 
ari mai liberul eserciţii 

al drepturilor lor, cat să 
fie represintate, asistate 
sait autorisate în modul 
prevădut de legile cari re- 
guleză starea sau organi-: 
sarea lor. (Pr. 66, 628 — 
Civ. 197, 204, 408-413, 497, 
428, 448) (Pr. Gen. 9). 

6S. Ori-ce cereresaii're- 
clamare înaintea unui lui. - 
bunal se va face printi”o 
petiţiune adresală prese: 

părţilor. 
” „ Comitetul casey penstunilor este obligat a insurie între pensionari 

pe funcționarii Statului cart do- vedese că ai avut dreptul după lege. Cas, 12: 8/87. But, pag. 61, c) Tribunalele ordinare, sunt competinte a se pronunța asupra cererilor de pensiuni făcute de fostii mailitari, iar ministerul de răsbol este dator să verilice ti- tlurile celor interesaţi, care, în cas de neînțelegere, pot tace să Valoreze drepturile lor înaintea instanțelor judecătoreşei, Cas. 1 53/88. Bul. pag. 141. > 
€) In materie comercială, ape- lul se pâte adresa primului pre- şedinte, şi Secţiunea comercială e regulat sesisată prin acest apel. Cas, IL 24/91. Bul. pag. 257,



p
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CERERI ŞI CIPAȚIUNI (Art. 69-70) 

dintelui tribunalului. (Pr, 
69, ur.) (Pr. Gen. 4). 9). 

69. Pelitiunea va co- 
prinde: - - 

a) Dioa, luna şi anul;. 
d) Numele, pronumele, 

profesiunea, domiciliul saii 
reşedinţa reclamantului şi 

„păritului ; Ă E 
c) Obiectul cerere! şi es 

punerea pe scurt a mijlo- 
„celor pe. care se baseză 
corerea; 7 

1) a) La: tribunalele compuse 
din mai multe secţiuni, aceste 
secţiuni nu furmeză de cât unul 
si acelaşi tribunal, de unde ur: 
meză. că apelul dat printr'o pe- 
tițiune adresată primului prege- 
dinte al unul asemenea tribunal, 
eun apel regulat introdvs, şi că 
dacă printr'o greşită repartisare 

“acel apel a fost dat unei secţiuni 
ce nu avea competinţa de a']ju- 
deca, accstă secţiune nu are să 
se pronunțe asupra competinţei, 
ci pur şi simplu să] trimâtă sec- 
ţiune! respective, fiind în cestiune 
0 erore de repartisare, iar nu de 
competinţă. 'Cas. 1 40!:9%.- Bul. 
pag. 101 Cas. I 79]94, Dul. pag. 
220, . ” - 

2) Acţiunea ce proprietarul u- 
nuj imobil pornesce contra chiria- 
sulf pentru restituirea imobilu- 
lui închiriat şi repararea strică- 
ciunilor causate, cată, după art, 
28 din legea judecătoriilor de 
vele, a fi intentată la judecăto- 
rul situațiunea imobilului, iar nu 
la acel al domiciliului pâritulur, 
Cas. 1 128|94 Bal. pag. 12418. 

1) a) E-te nulă petiţiunea dein-   tentarea unei acţiuni când n 
conţine obiectul cererey, şi ex- 

n 

«1 Când este vorba de 
imobile, plasa saii plaiul, 
oraşul sait comuna în care 
este situat imobilul. 

Lipsa numelui, a pronu- 
melui şi nearătarea ubiec- 
tului cererei alrag nulila- 
tea petiţiunei. (Pr.. 65, 7. 
—L. Timb.: 90, al. 2% (Pr. 
Fr. 61).%) - „ : 
"70. Peliţ'unea se va 

face de reclamant în ală- 
lea esemplare câte sunt 

ceptiunea acestei nulităţi este 
propusă la timp când a fost în- 
vocată atunci când reclamantul 
a arătat în ce calitate a chemat 
pe pârit. Cas. 1. 277/59. Bul. paz. , 
753, : . 
„2), Este nul recursul făcut în 
numele unei cete de moşnenicare 
nu conţine în locul iscăliturerde _ 
cât enunciaţiunea numelui cetei, 
dacă in lăuntrul termenului de 
recurs el nu este iscălit sai îu- 
suşit de un mandatar saii un co- 
părtaşi al acelei cete. Cas. 1107]92, 
Bul. pag. 223. Po . 

c) Orl ce reclamaţiune în jus- 
tiție trebue să coprindă, sub pe. 
depsa de nulitate, numele, pro-. 
numele, profesiunea şi domiciliul 
sai reşedinţa reclamantului, 

Ast-fel este nul recursul ne 
semnat de recurent. Cas. 1 159|91. 
Dul. pag. 498. i 

d) Asemănat art. 69 din proce- 
dura civilă, este nul apelul făcut 
de cine-va, dacă 'subsorierea sa 
în -petiţiunea de apel nu s'a făcut . 
de însăși, cl de către o altă per- : 
sonă, care nu avea un mandat 
în regulă de a semna în aseme-. 
nen acte, Cas. I 44995. Bul paz. 
1289, . -
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părțile citate, mat mull un 
esemplar pentru tribunal, 
(Pr. 68, 69, 72, ur. LL. T. 
17, 10), . 

71. Preşedinlele, îndată 
ce primesce peliţiunea' re- 
clumantului, chiamă “pe 
părţi la înfățișare prin o 
singură -citaţiune. (Pr. 72, 
ur.—L. Timh. 19, 90)1) 

72. Cilatiunea va fi da- 
tată, şi va coprinde -ora, 

dioa, luna şi anul în care 
sunt chemate părţile spre 

„infățişare, : 
Cu citatiunea se va co- 

munieca păritului şi un e- 
"semplar do peliţiune, (Pr. 

;e) Este nulă cererea . de oposi- „tiune care nu îndeplinegşce ce- rinţele art. 69 procedura civilă, - adică care nu coprinde numele, profesiunea ai domiciliul pers6- nctde la care emană. Cas. 1, 229|95 -Dreptul» 63/96. 
1) a) Cererile de redeschiderea 

proceselor suspendate nu se co- munică părţilor în copie. Cas, 1 689. Bul. pag 9%, - v) Dupe art. 32 din legea curţeY de compturt citarea justițiabilor inaintea aceley curţi, pentru li- chidarea gestiuney lor, “nu este obligatorie, ci numai facultativă pentru casurile în care se Băsesce necesitate de lămuriri din partea justiţiabililor, Cas. 11 318]94. But. paz. 627. 
: 2) a) Citaţiunile ulteridre nu pot fi nule când este constatat că tâte cltațianile anteridre a fost adre- sate Părtel Ja domiciliul ales şi densa în tot-d'a-una a răspuns la   

CERERI ŞI CITAȚIUNI țar, 7174) 

70, 71).5: | 
Tie Nici o eilațiune nu 

se pote da părţilor în dile 
de sărbători legale, afară 
de casuri urgente. (Pr. 74, 
855, 386.—L. Vae. 9) (Pr, , 
Fr. 63).5) 

74. Citaţiunile se. daii, 
saii persânci, sui lu  da- 
miciliul persânel. 

Dacă agentul judecăto 
resc nu găsesce -la domi- 
ciliit nici pe vre-una din 
rudele sale, nică cel putin 
pe_vr'un servitor, el va da 
îndată citaţiunea unu! ve- 
cin, care va: subserie de, 
primire. In cas da nu voi 

ele prin presintarea: sa fără să ridice veri o objecţiune. Cas, I 689. Bu. pag. 3, N 2) Vindarea de lucruri mubile nu capătă caracterul comercial, de cât nnmal atunci când se con- stată că cumpărătârea s'a tăcut cu intenţiunea de xerindere, sati că vindătorul are calitatea de co- mexciant, Cas 1 18910. Bul, paz. 

c) Câna partea a fost citată pen- tru o qi ulteridră acelea care s'a judecat 'şi pronunțat hotărirea, necstă hotărire e casabilă. Cas, i 278|%. Bu. Pag. 823. 
3) a) Citaţiunile ulteridrenu pot A nule când se constată că tote citaţiunile anteridre, aă fost adre- Sato părțex la domiciliă ales şi densa în tot-d'a-una a răspuns la ele prin presintarea sa fără să ridice veri :0 obiecţiune. Cas. [. 6]s9. Bu, pag, 9%, -



| 

ț 

  

4 

ei 

CERERI ŞI CITAȚIUNI (Art. 4) 

vecinul s*o primescă, Baii 
să sub-serie de primirea 
elratunci agentul va lipi 
citațiunea pe uşa saii pe 
porta pirțer citate și va 
incheia despre acesta unu 

” Droces-verbal, faţă cu sub- 
comisarul în orașele unde 

13 

sunt comisari saii cu aju- 
torul polițaiului în celealite 
oraşe, iară în comunele ru- . 
rule față cu primarul, (Pr. 
65, 73, 75, 137, 153, 493.— 
Civ. 87, ur. 97.—Co. 881.—-. 
L: Timb, 1$, al. 120)—Rg, 
Port. 1S, ur.) (Pr. Fr. 68),1) 

  

1) a) Se conformă 
tul judecătoresc, care lasă copla 

"de hotărire în mâna agentului 
administrativ, când constată că 
partea e absentă de la domiciliu. 
Cas. I 26/86. Bul. pag. 28. 

b) Copia de hotărire este re- 
gulat comunicată cetelor de In0g- 

cu legea agen- în cas de a lipsi partea dela do- 
miciliii, constatarea, că. agentul , 
Sa dresat la persnele acolo spe- 
cificate. Cas. 1, 139/38 Bal. pag. 464. 

9) Este nută comunicarea ho- 
tărirel prin Monitor, dacă ea n'a 
fost adresată părțel la ultimul stă   neni când priraarul constată prin 

procesul sti verbal că a adunat 
pe toţi mosnenit la casa primă- 
viet şi le-a pus în cunoscinţă co- 
pia decisiuner, Cas.1 2i8/56. Bul.. 
pag. 520, 

c) Legea neprevidând curatelă 
pentru cel condamnați la închi- 
sâre corecțională, cu drept cu- 
vent li se trimite citaţiunile acolo 
unde se găsesa conform legel. 
Cas, II 1/5. Bul, pag. 59. , 

«”) Primarul care primesce o 
taţiune destinată unei case_de 

mMoşneni, este dator a constata 
in procesul-verbal încheiat de 
faţă cu consiliul comunal, că: a 
pus-o in posesia moşnenilor pre- 
senţi. Cas. 1, 150,87. ul. pag. 397. 

£) Comunicarea hotăririlor tre.” 
buese făcute conform disposițiu- 
nilor art. 137 din procedura ci- 
vilă, fără să se distingă dacă ele 
Sunt date contradictorii saă în 
lipsă. Cas. 1 7/33 Bal, pag. 6; 
Cas, 1,21/91. Bai. pag. 27; Gas. £ 
4/2. Bal, pag. 19. 

f) Notifearea ori-cărui act de 
Procedură, se face după art. 74 
din procedura civilă care impune. 

domiciliă sai la reşedinta actuală 
Cas. 1, 262/88. But, 896. 2 

1) Constatarea făcută de agenţii 
portăreilor, că comandamentul 
şi afiptele de vindare ai fost ]ă- 
sate în primirea fiului debitoru- 
lui aflat present, dar în imposi- 
bilitate de a subscri doyada, este 
conform cu legea. Cas, II, 110755, 
Bul. paz. 879, - , 1) Citaţiunile ulterisre nu pot . 
A nule când se constată că tute 
citaţiunile anteridre aii tost adre- 
sate părțel la domiciliul ales si 
densa în tot-d'a-una a respuns la 
ele prin presintarea sa fără să 
ridice „veri-o obieeţiune. Cas, IL, 
6/39. Bul, pag. 9%. 

. Ș) Citaţiunea lăsată Ia locul in- 
dicat în petiţiunea introductivă 
de instanţă este regulată, a 
dacă partea ar avea alt domicilită, 
Cas, 1, 36/89. Bul. pag. 58. 

h) Lipsa . formalităței de ates- 
“tare de către portărel a semnă- 
turef pusă de debitor pe coman= 
dament, prin care recundsce pri- 
mirea unufexemplar după el, este 
îndeplinită prin faptnl că acel co- 
anandament a fost înaintat tribu- 
nalulal prin adresă formală din 

? 

chiar : -
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75. Vor fi cilaţi: 
10 Statul, când sunt în 

cestiune  domeniuri sati 
prepturi domeniale, prin 

CERERI ȘI CITAȚIUNI (Art. 33) TI 

Ministerul ' îusăveinal cu 
administrarea acestor bu- 
nurk, 

  
partea portărelului. Ast-fel înde- 
pliaită procedura, debitorul nu 
pste paralisa cursul urmărirel de 
cât declarând în fals semnătura 
sa şi lucrarea portărelului, “Cas, I, 21/89. Bul. pag. 233, . 

i) Este neadmisibilă oposiţiu- 
nea făcută în casaţiune după ex- 
pirarea termenului de opt qile 
libere calculate de Ja comunica- 
rea copiei dupe hotărirea ce se 
atacă, și acestă comunicare este 
în regulă când se constată că a- 
gentul judecătorese, prin procesul 
stil verbai, că copia de hotărire 
a fost lipită pe uşa casel opo- 
nentului, faţă cu primarul co- 
munej, în lipsă de rude, veciny 
„sad servitori. Cas, 132/90. . Bul, 
Pag. 116, , , 

m) Na- se pâte invoca pentru 
prima ră în Casaţie nulitatea re- sultând Qin vicidsa comunicare a comandamentului prealabil întra 
cât ea n'a tost propusă la tribu- 
nalut de urmărire. Cas. II, 29/91, „DBul pag. 266. . 

=) Abptele şi publicaţiunile u- net vindări silite urmdilă să fie contrasemnate de agentul de ur. mărire (portărel). Cas. 11, 36/91, ul. pag. 278, * 
6) Când o parte primesce copia unei hotăriri şi iscălesce adeve- rinţa subserisă cu propria'X sem- nătură, agentul însărcinat cu co- municarea el nu este obligat a incheia un proces-verbal despre acesta, şi procesul-verbal încheiat nu atinge dreptnrile ce resultă din iscălirea adeverinţey, Cas. 1 150/8L, Bal. pag. 451, 
P) Este nulă comunicarea unei Citaţiuni persâner citate prin ali-   

pirea el,-in cas câna acâsta a lip- 
sit de la domiciliă, pe uşa case! 
ale, dacă agentul judecătorese 
nu constată că s'a adresat mal 
ântâtă, conform art. 74 procedura 
civilă, rudelor ori servitorilor şi 
în lipsa şi a acestora, vecinilor. 
Cas. î, 37/51. Bul. pag. 925; Cas.. 
T, 221/92. Bal, pag. 566. 2 

q) In materie de predare unei Citațiuni, presenţa unu! agent po- liţienesc, pe lingă aceea a agen- 
tului judecătoresc, nu este cerută 
de art. 14 din procedara civilă de cât în casul .când citaţiunea 
este Tefusată, şi în special numai 
atunci când se drescdă preseript- 
verbal constător că vecini n'aă 
voit a primi, iar nu si în casul 
când Citaţiunea s'a dat la domt- ciliă şi în primirea unul membru al familiei. Cas, 11, 126/91. Bul. pag. 1037, ÎN 7): Pentru modul cum trebue să se comunice acusatului lista juraţilor cată să se aplice regu- lele prevădute de art. 74 din pro- cedura civilă, întru cât art, 284 din procedura penală nu prevede nisi o disposiţiune în acdstă pri- Vinţă. Aga dar, dacă aceea listă nu Sa comunicat în persână sa la domiciliă stabil al acusatului,pre-. Cum prescrie citatul art. 74, ei la reședința ce dânsul a putut avea accidental întrun loe 6re Care, precum este localitatea unde ocupă o funcţiune timporală, o asemenea comunicare este nulă şi atrase casarea decisiunel. Cas, II, 156/31. Bal, pag. 1199, 8) Câna agentul judecătoresc nu găsesce pe persâna în drept la domicitiii, dânsul pote lăsa cita- 

2 Administraţiunile saii 

/



  

CERERI ŞI CITAȚIUNI (Art. 73) 15 

stabilimentelopnblice,prin 
biurourile lor la scaunul 
administraţiuner.. 

țiunea rudelor .saii* servitorilor 
SEI fără să ccră dovadă de pri. 
mire de la aceştia, destul numa! 
Să se constate despre acâsta prin- 
tr'un proces-verbal; o atare do- 
vadă e necesară numa! câna în 
lipsa rudelor şi servitorilor, lasă 
citațiunea la un vecin. Cas. LI, 
2413/92, Pul, pag. 49.. 

4) Este valabilă comunicarea 
une! hotărită privitâre pe minis- 
terul de finance prin registrato- 
vulacestul minister, Cas. 11, 140/92, 
Bul. pag. 712. Ai 

1) Citaţiunile colective ale une! 
„0bştii, pe care le admite proce- 

- dura civilă, nu se pot întinde 
prin analogie locuitorilor unul 
oraş când. din hrisâvele şi actele 
de alcătuire nu se sancţioncză o 

32 Comunele, prin per- 

marului. 

«') Personele care fac parte din- 
tr'o cctă de moșneni! nu figureză 
în instanţă ca individual citați, 
câta de moșneni fiind o colecti: 

pentru consideraţiuni de utilitate, 

când a fost vorba de acţiunile în 
judecată. De aci reese că cita de 
moșneni se citeză ca ceată prin- 
tr'o singură cifaţiune şi în pri- 
vința comunicărei copiei după o 

munică cetei, nu fie-căruia moş- 
nean în parte câte o copie, Cas, 
„L. 312|93. Bul, pag. 994. 

') De şi într'un proces o per- 

ca să primescă si citațiunile, nu 
perde, însă, prin acesta dreptul   „asemenea analogie. Cas. IL, 364/92, 

Bul. pag, 972, e „. 
e) Citaţiunile sunt personale şi 

individuale. Aga dar este nulă cl- 
taţiunea făcută colectiv în per- 
sona mandataralul unor persone, 
când ele '] Aesemnase fie-care 
prin procuri apeciale, fără să "ŞI 
1 ales domiciliă la acel al pro- 
curatorului lor, Cas. 1, 17]93, Bul. 
pag. 14. 

) Judecătorul nu pote pro- 
Ă nunța în lipsa părţer hotăricea, 

- cand procedura în privinţa cita- 
țiunei făcută in persona acestuia 
nu era îndeplinită sa citațiunea 
este nulă, Cas.1, 99]93. Bul, p. 241. 

2) Nulităţile relative Ia modul 
predărei comandamentului prea- 
labil către debitorul urnărit, nu 
pot A invocate pentru prima oră 
in casațiune, dacă w'aii fost pro- 
puse la tribnnalul de urmărire, 
Cas.. 11, 16393. Bul, paz, SS7, 

de a primi şi dânsa acele cita- 
ţiuni; aşa că dacă ea a fost ci- 
tată în persână şi a primit cita- 
țiunea, dând dovadă în regulă 
despre acesta, procedura urmeză 

a i se recundsce o personalitate” 

hotărire tot numai o copie se co- 

sona saii la domiciliul pri- - 

vitate căreia legiuitorul a. voit : 

s6nă a dat mandat advocatului” 

a ti considerată ca îndeplinită,. 
fără a mal avea. nevoe de a se 
cita şi procuratorul săi. Gas. 1, . 
150|94. Bul, pag. 489, , 

e") Comunicarea către debitorul 
urmărit aunul exemplar dupe pu- 
blicațiunea de urmărire, asemănat 
art. 509 din procedura civilă, cată 
să se facă în condiţiunile prevă-" 
zute de a't. 74 din aceiaşi pro-. 
cedură, care prevede o gradaţiune 
ce trebue observată de “agent 
pentru înmânarea actelor de pro- 
cedură când partea lipseşte de 
1a domielliii, fie vorba despre do- 
miciliă real, fie despre un domi- 
ciliii de elecţiune, acâstă sub pe- 
dâpsa de nulitate. Aşa dar, este 
nulă predarea unul asemenea e-



” cum că 

16. CERERI ȘI CITAŢIUNI (Art. 73) 

In 'ensurile de mai sus, 
person care primesce ci- 
tațiunea va da chitanţe de 
primirea ex.” 

semplar făcută în mâna antrepre- 
norului hotelului, proprietate a 
debitorului, -unde dânsul şi a 
ales domicilii, fără a se fi cer- 
cetat şi constatat conform art. 73, 

nu se găsea acolo nici 
rude, nici servitori ar debitorului, 
şi acestă nulitate atrage pe cale 
de consecință, casarea ordonan- 
țel de adjudecare. Cas.11, 42394, 
Bul. pag. 1179. Ă 

d”) itecursul în casaţiune, în ma- 
terie de expropiaţiune, trebue să 
fie notificat părței adverse prin 
portărei, în termen de ont dile 

“de la declararea lu! la grefa tri- bunalului. Acâstă formalitate este esenţială, aşa că îndeplinirea el, nu prin o. iul portăreilor, ci prin agenţi administrativi, este nulă şi face ca recursul să fie neadmisi- bil. Cas. I[, 14|95. Bul. pag. 78. Cas, Ii, 39|y5. Bul. pag. 352. 
„€') Preşedintele secţiunel vacan- ţelor :e în drept să preschimbe şi să prescurteze termenul jude: căţel unur Proces, fixându"l în timpul sesiunei vacanţelor, dacă atacerea e de natură urgentă, fără să violeze veri un text de lege. Cs. I, 133|%, Bul. pag, 279, 
f') Interpretarea unul mandat în sens ca din termeni şt coprin- sul stit, precum şi din alte îm- prejurări de fapt, resultă cum că mandatarul avea drept să prt- mâscă citaţiunele în proces în nu- mele mandantulul este de atribu- tul suveran al judecătorului ae fond, fără ca decisiunea sa în acestă privinţă să fie supusă cen- surel curțel 'de casație. Cas. T, 147|95. ul, pag. 309.   

40 Societăţile comerei- 
ale, pe câl aceste societăți 
esislă, prin casa socială ; 
şi dacă .nu este casa so- 

y') Art. 74 din procedura civilă 
prevede formalităţi şi o gradaţie 
ce trebue observate, sub pedeapsă de nulitate, de către agentul în- săroinat cu «omunicarea actelor 
de procedură când partea lipseşte de la domiciliii. Ast-fel, câna par- tea nu se găsesce la domicilii, agentul urmeză sâ dea citaţiunea unei rude a sa, care să subserle de primire, şi în cas de a nu sel saii de a nu sci subsorie, cată să încheie un proces-verbal despre acâsta,. Prin urmare este nul pro-. cesul-verbal, care constată că par- tea negăsindu-se presinte la do- miciliiă, citaţinnea a fost dată în mîna cutărer rude a sa, fără ca agentul să fi luat Qovadă sub scrisă de dânsa de primirea cita- țiuner, sai să facă menţiune în disul - proces-verbal de ce na subscris, Cas. II, 147195. Bul. pag. 

”h') Citarea părţer conform art. 15 al. VII din procedura civilă are loc numat atunci când dânsa nu are un domiciliii cunosent în $6ră, ci "41 are reşedinţa obier- nuită in streinătate, pentru un timp vremelnie Şi fără caracter de continuitate. Ii acest din urmă cas, citaţiuriea este regulat pre- dată, la domiciliul ce partea are în țcră conform art, 74 din pro- cedura civilă, Cas, I,237:95, Iul, pag. 697, . î) Actele ae procedură făcute pentru o urmărire de imobile ce- rută de creâitul funciar. urban, în virtutea unur act de ipotecă, Sunt bine îndeplinite în persona mogtenitorilor, debitorului Ia do- 

ț
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CERERI ŞI CITAȚIUNI (Art, 75) 
cială, prin persona sati la 
domieitiul unuia din aso- 
ciati. (Co. S8-105). 
5*Uniunile şi direcliunile 

de creditori, prin persenă 
sait la domiciliul unuia din 
sindici saii prin direelori, 

17 

60 Accia cari mait domi- 
ciliă cunoscut în România, 
se vor citu la 
actuală, 

Dacă nict domiciliul, nici 
reşedinţa nu le este cunos- 

  
miciliul ales de acesta prin disul 
act, iar nu la domiciliul lor. Cas, II, 119195. Bal, pag. 68. 

J) Alegerea de domiciliti ce par- 
tea tace la advocatul” stii prin 
petiţiunea de recurs în casaţiune, 
nu pdte considerată de cât ca 

* Specială numai pentru acest re- 
Curs, aşa că, dacă în urma casă- 
rel ce a avut loc, afacerea a fost 
trimisă spre a fi judecată ain noii 
de către o altă curte ae apel, ci- 
tațiunea ce trebue să i se facă 
pentru acestă instanţă cată ai 
adresată la domiciliul s&it real, 
Cas, 1, 400|95. Bul. pag. 1174, 

14) Odată ce debitorul "ȘI a ales 
E un domiciliă prin actul de ipo- 
_tecă, tote citaţiunile şi actele de 
procedură relative Ia urmărirea 
ce are loc în virtutea acelui act 
trebue a"1 fi adresată la acel qo- 
miciliii; în acest cas pentru ale- 

- gerea domiciliului nu este nevoe 
a se determina șianume persâna 
căreia "1 se adresuză actelo de 
procedură, art. 97 din codul-ei- 
vil nepreseriind acesta. Cas, 11, 
242/95. Dul. pag: 1373. - 

- ÎI) De și este adevărat că de- 
„ €laraținnile prevăqute de art. 3 

din legea pentru constatarea şi 
perceperea contribuţiunilor di- 
recte, urmeză să se comunice con- 
tribuabililor nu conform art. 74 
din procedura civilă, ci de către 
autorităţile administrative comu- 
nale, totuşi aceste autorităţi sunt 
datore, în cascâna declarațiunea 

se predă altuia de câtcontribun- 
bilutuY, să se constate anume cui 
s'a făcut acea predare şi dacă 
acela era arendaşul sai chiriuşul 
orl representantul acestora sui 
al proprietarului, In cas contra 
rii, contribuabilul na pote în- 
dura decăderile prescrise de el- 
tatul articol, dacă n'a înapoiat în 
termen declaraţiunea complectă 
cu. tvformaţiunite cerute, Cas. 11, 
303/95. Bul, pag. 1441. 

2”) Nu se pote invoca pentru pri- 
ma 6ră înaintea curţer de casa-   
mandamentulul prealabil către 
debitorul urmărit, ” 

nu pote fi propusă pentru prima 
Oră înaintea curței de - casaţie, 
Cas. 11,.517/9%6. Bal. pag. 614. - 

2") In lipsa unor disposiţiunispe- 
ciale în codul de procedură pe-_ 
nală, în ce priveşce notilicările 
Şi citaţiunile ce se face părţilor 
în materie corecţi-inală, cată să 
se aplice formalităţile prescrise 
de dreptul comun, adică de pro- 
cedura civilă, Cas, 11, 224/06, Bul. 
pag 157. 

o) Citaţiunile se dă la domiciliul 
persânei zitată, şi când tribuna- 
lul constată în fapt că citaţiunea 
părțel s'a lăsat la domicilul scii, 
partea care constată că nu domi- 
ciliiză, acolo unde îi s'a lăsat ei- 
taţinnea este datore să dave- 
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cută, cilaţiunea se afige pe 
uşa tribunalului unde se 
face cererea şi se publică 
în fia de anunciurloficiale. 

7o Aceia cari se vor afla 
în țară slreină se vor cila 
prin procuratorul lor, de 
ait unul cunoscut, şi în cas 
contrarii, se vor cita la do- 
miciliă, publicându-se ci- 
tatiunea şi în Monitor. (Pr. 
137) (Pr. Fr. 69). 
„- 80 Cetelemoşnenilor (0b- 
ştea rezeşilor), se vor chie- 
ma printr'oeitatiune colec- 
tivă,. însoţită de o singură 
copie după cererea recla- 
mantului, Acestă citațiune 
va coprinde numele cetey 
do moşneni şi se va adresa 
primarului “respectiv care 
o va da în eunoscinţa tu- 
tulor moşnenilor, proce- 

1) a) Cetele de moșneni sunt 
bine citate cu o singură citaţiune 
prin primarul respectiv. Cus. 1, 
21/86. Bul. pag. 204, 

) Estevalabilă notificarea unei citațiuni către o cctă de moş 
neni, făcută de primar în faţa 
consiliului comunal, dacă pro- 
cesul verbal! încheiat constată că a fost încunoşciințată tutulor moşnenilor în ființă, fără să fie nevoe pentru actsta, de a se arăta midiocele de încunoşeiinţare către moșneni, destul numai că proce- sul-verbal să constata îndeplinirea acestei cerinţe, Cas.1], 150/87. Bal, paz. 397; 279/89, Dul..pag. 155. - c) Cu drept euvânt curtea cons-   

CERERE ŞI CITAIUNI (Art. 74) 

dând conform art. 74. Va 
încheia proces-verbal des- 
preacesta, sub scris de con- 
siliul comunal, şi-l va îna- 
inta în copie judecătoriei 
respective în termen cel 
mult de şepte zile de la pri- 
mirea citaliunei în comună. 

90 (4a. 1. 30 Ian. 1987). 
Locuitorir, împroprietărilă 
prin legea rurală pe acera-șI 
moşie, se vor chiema la 
hotărniciile vecinilor prin- 
two sigură citaţiune colec- 
tivă, dacă nu vor fi eşit. din 
individiune prin hotărâră 
r&mase definitive. În acest 
din urmă cas, vor fi citați 
locuitorii proprietari ar pă 
mântulut vecin cu hotarul. 
(Civ. S7,ur.—L. Adm. Dom. 
Stat. 21.—L. Timbre, 15 al, 
120.-—1. Dom. Cor. 9) 3). 

tată că citațiunile şi hotărirea . 
ati fost comunicate, considerână 
domiciliu ne cunoscut, pe -când 
el era stabilit în țeră. Cas. II, 
128/87. Bul. pag. 928. ' 

'D Citaţiunile sati hotăririle a- 
dresate unui -minister sunt va- 
abil priimite de către registra» 
torul ministerului, care este în- 
săreinat anume cu priimtrea tu- 
tulor hârtiilor adresate ministe- 
rulut. Cas. 1, 224/88. Bul. pag. 130, 

€) Locuitoril împroprietăriți 
dupe legea rurală pe aceiaşi mu- 
şie, se chiamă la hotărniciile ve- cinilor printr'o singură citaţiune 
„colectivă, dacă nu vor eşiii din indivisiune prin hotărire ră.



CERERI ŞI CITAȚIUSI (Art. %6) 
26. Preseripliunile ce- 

lor două articole prece- 

19 

denle' vor fi observate sub 
pedepsă de: nulitate. (Pr. 

  masă definitivă, Cas, 1, 27+/88 Bul. pag. 910, . . 
f), Xotiâcarea une! cestunt fă- cută numai unuia din Sindicit falimentului debitorului este va- labilă, Cas. 1 43/90 Bu, pag. 131. 9) O cctă de rnoşneni nefiind considerată dupe lege ca o per- S6nă colectivă, personele. fisice Care o compun li se aplică în apel regula privitâre la ma! mulţi 

reclamanţi saă pâriţI; prin ur- mare, fie-care din et şi deosebit, pot face apel contra hotărirel 
primelinstanțe. Cas, 1,212/91. Bul, 
paz. 597. , 

hi) Persânele care fao parte 
dintr'o ceată de mosneni find o 
colectivitate căreia legiuitorul'i-a 
recunoscut o personalitate, 

Da aceea, mortea unuia din 
“ cetași nu suspendă judecata afa- 
cerel. Cas 1, 4/91. Bal. pag. 1330. 
.î) Citaţiunile colective ale une! 

obștii pe care le admite proce- 
dura civilă, nu se pot întinde 
prin analogie locuitorilor unui Oraş, când din hrisâvele i ao-. „tele de alcătuire nu se sancţio- 
n6ză 0 asemenea analogie. Cas. 1, 364/92. Ba). pag. 972. 
"Î) Comana este representată în- naiatea justiţiei prin primarul el, 

Saii în casde disolvarea consiliului 
comunal, priu Comisiunea inte- 
rimară, Cas. I,83/93, Bul, pag, 136. 

4) Nalitatea unei citaţiuni nu 
pote fi invocată de cât de per- 
sâna citată şi care a fost preju- 
dieiată, Cas. 11, 35/93. Bul. pag.231. 

î Pers6nele cari fac parte 
divtr'o, ceată de mMoşneni nu fi- 
gurcză în instanță ca individual 
citați, ecata de mosneni fiind o 
colectititate căreia legiuitorul a 
voit, pentru consideraţiuni de 

utilitate publică, a recundşce o 
personalitate când a fost vorba 
de acţiunile în judecată. De aci 
reese, că ceata de moșneni se cl- 
teză ca ceată printrio singură 
citaţiune şi în privința comiuni- 
cărei copiel dupe hotărire tot 
numal o copie se comuntcă ceteY, 
nu. fe-cărul moân în parre 
câte o copie. Cas. 1, 331/93. Bal. 
pag. 994; Cas. 1, 112/94. bul. paz. 
252, 

m) Disposiţiunile art. 15 alin.g 
din procedura civilă, de a se pu- 
Vlica citaţiunea prin Monitorul 
Oficial pentru ceY care se păsose 
în străinttate are loc numa! în - 
casul când persâna war aveaun 
domiciliă propriii în țeră, Cas. 1, 
133|95 Bul. pag. 280, 

n) Prescripțiunile art. 73 al, 7   

  

din procedura codului civil, pen- 
tru citaţiuny, “ŞI a aclicaţiunea 
numal când persona citată n'are 
un domicilii cunoscut în ră şi 
are reşedinţa obicinuită în străi- 
nctate, iar nu şi în casul când 
acea pers6nă se găseşce, plecată 
în :străinătate, pentru un timp 
Vermelnic si fără caracter de 
continuitate, cum ar fi plecarea 
cul-va la băr. Cas. 11, 203/7953. Bul. 
pag. 1244; Cas.1,931/y5. Bal, par. 
697. - po 

0) O dată ce debitorul "ai a 
ales domiciliul prin actul de ipo- 
tecă, tote citaţiunile 'şi actele de 
procedură relative la urmărirea 
ce are loc în virtutea acelut act 
trebue a'I fi adresate la acel do- 
miciliii ; în acest cas, pentru ale- 
gerea domiciliului nu este nevoe 
a se determina: şi anume per- 
sâna căreia să i se adreseze ac- 
tele de procedură, art. 97 „din 
codul civil nepreseriind acâsta,



pi) 

74, 75, tÂ1, 152, 
Fr. 70) 1). . 

- Cas, 11, 242/95. Bul pag. 1373. 
p) Din termeni! întrebuințaţi de 

legiuitor, prin art. 1£, alin 7 ]i- 
tera g, din procedura civilă, aplt- 
cabil si în materie penală, re- 
sultă că indeplinirea procedurei 
prin  publivarea în «Monitorul 
Ufcial», are loc, numai atunci 
când persâna nu are domiciliii 
cunoscut în ţcră, ct 'şI are rege- 
dimța obicnnită în străinătute 
pentru un timp vermelnic şi fără 
caracter de continuitate. Aga dar, 

„este valabilă citarea prevenitului 
și notificarea în persâna sa a 
apelului făcut de câtre ministerul 
public de pe lângă curtea apela- 
tivă, când acdstă citaţiune şi no- 
tificare aii fost lăsate la domi- 
ciliul săii din ţsră în priimirea 
soţieY sale, densul find dus în 
străinătate vermelnicesce, înehie- 
indu-se pentru acdsta procese 
verbale conform cu prescripţiu- 
nile art. 7+ din procedura cișilă 
st fără publicare prin «Monitorul 
Oficial». Cas. 11, 221/96. Bul, pag. 
157. - 

:) a) Micele erori strecurate” în 
publicaţiunt asupra numelul mo- 
şlilor vecme cu imobilul urmărit 
nn constitue o causă de nulitate, 
Gas, IL, 29/91. Bul, pag. 266, 

5) Judecătorul nu” pote pro. 
nunţa în lipsa părţel, când pro- 
cedura în privinţa citațiunei fă- 
cute în persâna acestuia nu era 
îndeplinită sati citaţiunea este 
nuntă. Cas, I, 99/93, bul. pag, 241, 

€) Nulitatea unei citaţiuni nu 
pote îi invocată de.cât de per- 
suna citată şi care a fost preju- 
diciată Cas. 11, 33/93. Bul, pag. 
23 

«) Este neadmisibil reenrsul în 
materie de expropiaţiuni, când 

735) (Pr. 

CERERI ŞI CITAȚIUNI (Art. 72) 

77. Dacă o citaţiune sa 
declarat nulă pentru. fapla 

notificarea Iul în termen de opt 
ile, prevădut în lege, se face de 
un sub-comisar asistat de doi 
martori, iar nu de un portărel 
asistat de sub-comisar, Cas. II, 
56/93. Bul. pag. 489. | 

e) Nulităţile relative la modul 
predărel comandamentului. prea- 
labil de către debitorul urmărit, 
nu pot fi invocate pentru prima 
Gră în casaţiune, dacă w'aii fost 
propuse la tribunalul de urmă= 
rire. Cas. IL, 163/93. Bul. pag, 857, 

f) Recursa! în casaţiune în ma- 
terie de expropiaţiuni, trebue să 
fe notificat părțel aaverse prin 
portărel, în termen de opt zile 
de la declararea lul la grefa tri- 
bunalului. Acdstă formalitate este 
esenţială, aşa că îndeplinirea e! 
nu prin oficiul. portăreilor, ci 
Prin agenţir administrativi, este 
nulă şi face ca recursul să fie 
neadmisibil.: Cas. I[, 14/95, Bal. 
pa. 18; Cas. I[, 39/95. Bul. pag. 
51, .. - - 
9) Din termenir intrebuinţați 

de legiuitor, prin art. 75 alin. 7. 
litera g, din procedura civilă, a- 
plieabil şi în materie penală, re+ 
sultă că indeplinirea procedurel 
prin publicarea în «Monitorul 
Oleial», are loc nu ma! atunel 
când persâna_ nu are domici- 
lul cunoscut în cră, cl 'și are 
reşedinţa obicnuită în străine- 
tate, lar nu i în casul, când 
dânsa se găseşce în străinătate 
Penitru un timp vermelnic şi fără 
caracter de continuitate. Aşa dar, 
este valavilă citarea prevenitulal 
şi notificarea în persona sa aa- 
veluiui făcut de către ministerul 
pubiie de pe lângă curtea ape: 
lativă, când acestă notificare și   citaţiune, aii fost lăsate la domi-
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aproduluf sait agentului, 
acesta va fi osindil lu chel: 
tuelile procedurei anulate, 
fără prejudiliu de daune- 
interese cuvenite părici 
după împrejurări, (Pr, 74 
76.—Civ.995,ur.—Rg. Port, 
18) (Pr. Fr, 71).. 

- 78." Termenul obicinuil 
al cilațiunilor pentru ' ccă 
domiciliați în România va 
fi de 40 dile de la data ci- 
tatiunei. 
„În casurile de urgentă, 

presedintele va putea după 
imprejurări, permite ca ci- 
laţiunea să se facă în ter- 
men nai scurt. (Pr, Fr, 72). 
„Pentru cei ce so află a- 

fară din România, terme: 
nul va fi de două luni cel 

  

puțin. (Pr. 71-79, 152, 729,— 
Civ. S7.—Co. 95) (Pr. Fr 
13) î); 

79. Când citațiunoa a- 
dresată unei păriă domi- 
ciliate afară din România, 
va fi dată părlei în Romi- 
nia, citațiunea se vu face 
cu 'termenile. ordinare, -a- 
vând drept preşedintele a 
le prelungi de. vu găsi de 
cuviință. (Pr. 18) (Pr. Fr. 

Bi 
“TITLUL 1. 

Despre comunicaţiunea 
Tâcută ministerului 

, public 

S0. (Mod. astfel prin 
art. 1 14. 29 Oct. 1577). Mi- 
nisterul public de pe lângă 

  

ciliul scii din ţtră, în primirea 
soţiei sale, dânsul find dus în 
străinătate vermelniceşce, închie- 
îndu-se pentru acesta procese- 
verbale conform cu prescripţiu- 
nile art. 14 din procedura civilă 
și fără altă publicare prin «Mo- 
nitorul Oficial». Cas. 11, 224%. 
nul. pag. 757. 

1) a) Hotăririle asupra coreri- 
lur de peremţiune fiind date pe 
calo graţiosă, ele nu trebuesc pro- 
nunțate în şedinţă publică. Cas, 
I, 216/56. Bul. pag, 679. 

) Termenul de 40 zile alcita- 
ţiunil, se calculă de la data ei 
iar nu de la primire. 

Se comite un exces de putere 
când curtea respinge oposiţiunea 
ca ne legal justiâcată în persona 
avocațului cu procură spegială   

auteridră faceref oposiţiunei, Cas. 
1, 131/87. Bul. pag, 309. 
RE Citaţiunile adresate unor per- 

s6ne domiciliate în străinătate, 
prin procuratorul lor recunoscut 
in România, sunt valabile dacă 
sunt făcute cu termenul ordinar 
de patru-deci dile. Cus. 1, 06/89, 
Bul, pag. 1172, 

«) 'Lermenile de infăţirare pre- 
vădute de art. 78 din procedura 
etvilă nu sunt aplicabile de cât 
cu ocasiunea primel citaţiuni, iar 
nu şi când aii avut locomatf multe 
amânări, Cas, I, 142793, Bul. paz. 
3s8. , 

2) a) 'Permenul de patru: „deci . 
qile pentru citaţiuni prevădute* 
de art. 18 din procedura civilă 
fiind destinate pentru pregătirea 
apărtrej, se pote "invoca numaj
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instantele judecătorescă a 
re în atributiunile sale: - 

a) A îndeplini sareinile 
departe principală, în pro- 
cesele penale, înaintea in: 
slanțelor de fond; (Pr. P, 

v) A figura, în cualitate 

de partea părită. Reclamantul şi 
apelantul nu pot cere nulitutea 
uncă cltaţiuni pentru că nu ar 
avea acest tesmen. Cas. £, 66/89, 
Bul. pag. 172. . 

1) a) Este nesexact în fapt că curtea wa ţinut seamă de actele invocate, când: se constată că ea în severitatea sa le-a respins ca unele -ce nu eraii de natură a-0 convinge despre fapiul alegat. Cus,-L, 200/86. Bul, Pag. 104. î) Este viciat constituit tribu- nalul fără Presenţa ministerulul public, când sunt în joc interese 
de minori. Cas, 1, 253/87. Bul. pag. Tăl ; Cas, II, 129/55, Bul. pag. 1091. a 

«) În materie de urmărire ca şi în procese civile şi comnerciale 
când sunt în. joc interese de mi- 
Noră, tribunalul nu pote să ne 
legulmente constituit de cât cu asistenţa ministeruluy public. Cas. 
AI, 91/87, Bul, Pag. 706, 

«) Presentu ministeruluy publice este cerută de lego de câte ori sunt în joc interese -de minori sii de interdişi. Cas. 1 13/68. Bu. Pg. 183; Cas. IL, 162]59, Bul. pag, 999, 
e) Când sunt în joo interese de minoră, Participarea miristeruluy publiv este indispensabilă, chiar intr'o urmărire imobiliară. Acestă participare este cerută la tote ac- tele care aiiu se indeplini în tot ursul urmăriră, până Ia Jibe-   

„-COMUNICAȚIUNEA (Art, SI) 

de parte principală, în pro- 
cesele cari i se pune in- 
datorirea acesta prin lege; 

c) A servi do ormunul 
legei și al guvernului în! 
casurile în cari legea "i dă 
acestă cualilate 5). 

Si. (Mod. ast-fel prin 

rarea ordonanţei de adjudecare 
dinaintea tribunalului sari de că- 
tre tribunal în comptul stii. Cas, 
1, 4989, Bul. pag. 36:; Cas. 11, 
1:|90. Bu. pa, 210. 

[) Presenţa ministerului publice 
este neapărat cerută în causele 
în care sunt interese de minoră, 
precum este aceea de a se decide 
dacă educaţiunea unei mindre, 
trebue să fie încredinţată tatălui 
sai bune sale, o Prin urmare, lipsa” procuroru- 
lui Ja judecarea unei atari causa 
viciiză constituirea curţi ni face 
ca hotărirea să fie casabilă. Cas, 
I, 67|90. Bul. pag. 172; Cas. 11, 1[Y5. Bul.pag. 799. - 

7) Mininterul public nu este 4 nut ca, în causele în care parti- cipă fiind interese de minori, să ia conclusiuni desvoltate; e! pote să lase cestlunea la aprecierea 
judecătorilor. Cas, 1 367|%0 DBul. pag. 1149. * 

7) Asistenţa ministerutuy publice ca. Parte alăturată, numai este obligatorie, în urma lezel diu 23 Octombre 1877, de cât numat pentru - şedinţele diferitelor în. * stanţe judeciure, la cari se dis- cută și se resolveză cestiuny cari înterescză pe minori și interişi iar nu şi la regularea” altor lu- crări care se efectudză în ca» mer de consilii, chiar când ele interescză pe asemenea persone. Ast-tel fiind lipsa procurorului
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art. 2 L. 29 Oct. 1877). In 
tote casurile, în cară Mi. 
nisterul public nu are cuae 
litatea de parte principală, 
presenta, sa la şedinţele 
diferitelor instanțe ince- 
teză, afară de ceia ce pri- 

- vesce pe minori. şi inter. 
dişi, în favorea cărora se 
conservă esistența procu- 
rorului ca parte alăturată, 

COMUNICAȚȚIUNEA (Art, 32) 23 

(Civ. - 100, 343, 490, 435, 
460). Da 

S2, (1lod ast-fel prin. 
art. 3 LL. 29 Oct. 1877), In 
casurile prevădule de art. 
precedent, veri-ce coimu- 
nicare sait notificare: de 
acte înceteză,. liber fiind 
însă procurorul să ia cu- 
noscință el însu-şi de ori- 
ce act judecătorese. 1), 

  

la încheierile tribunalului prin 
„ Care se autoriză punerea în vin- 

dare silită a unul imobil proprie- 
tatea minorului, saii la încheerea 
prin care se dispune eliberarea 
ordonanţel de adjudecarea aceluy 
imobil, na pâte constitui o causă 
Ca nulitate intru cât aceste ho- 
tăriri aă fost date în camera de 
consilii, Cas. II, 140]91 Bal. pag. 
1141; Cas, Secţ. Unite, 7l44. Bul. 
page 714, ă , 

i) Presența ministerului, public 
este necesară pentru regulata 
competinţă a tribunalului si a 
curței, când este vorba de inte- 
resele minorilor şi interzişilor la 
tote actele care ati să se' înde- 
plincscă în cursul urmărirci imo- 
biliare, până la liberarea ordo- 
nanţel de adjudecare, Cas, 11,2]92. 
Bul. pag, 85. 

Î) Conclusiunile ministerului 
public nu sant cerute la închee- 
rea tribunalului prin care admite 
cererea făcută de creditor de a 
se urmări imobilul de debitorul 
săii, Aa acesta chiar un minor. 
Cas. 11, 124:92. Bul. pag. 684. 

1) a) Câna fotolii ministerului 
public este înlocuit printrun a- 
Yocat este necesar ca absența ti- 
tularului să fie justificată şi avo- 
catul să fie cel mal vechii îns: 

  cris pa țabloii alt-felii constitui- 
rea tribunalului este viciată, 

. Cas, IL 148/86. Bul. pag. :402, 
225139 Bul. pag. 612. o 
.b) Este regulat înlocuit, procu- 

rorul absent, printr'un advocat, 
când el este luat dintre cer mal 
vechi după tabloii, şi dintre cel 
presenţi. . ” - . 

Cas. 11 17|86. Bul. pag. 159, 
€) Lipsa ministerului public, a   judecătorilor, precum: şi înlocui- 

rea lof cu un advocat, cel mnal - 
vechii inscris pe tabloă, âin cel 
presenţi se presupune regulată 
până la proba contrarie. , 
„Cas, LI 41/66. Bul. pag, 415. - 

td) Constatarea cum că inlocui- 
rea procurorului, care era ocu- 
pat cu alte lucrări, s'a făcut prin- 
tr'un adyocat, conform art. 82 
din procedura codului civil presu- 
pune că acel avocat era cel mul 
vechi trecut în Aabloă. Cas. 1, 
153/89, Bul. pag. 974. - 

e) Fotoliu sinisterittut. public 
pâte fi, în lipsa procurorului ti- 
tular, ocupat de un advocat, şi | 
simpla omisiune de a se arata și 
prenumele acestui avocat, nu yi-: 
țicză constituirea tribunalului in- 
tru cât nu se constată că aii fost 
mal mulţi advocaţi inscriși în ta-   bio, cu acelaşi nume... Cas, II.
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S3. (Mod. ust-fel prin 
cert. i Ii. 29 Oct, 1571). In 
casurile în cari veri-o ju- 
decălurio face veri-o des- 
cindere locală (cercetarea 
la [ala locului) sati xeri- 
un judecălor delegat de 
Tribunal face verl-un în- 
ventariii, sait verl-ce act 
în care presenta procuro- 
vului. este ordonată, lucra- 
rea se va face fără che- 
marea sati incunoseinţarea 
acestuia, afară de casul în 
care singur ar lua inilia- 
liva. (Pr. 226). 

S-1. (Mod. ast-fel prin 
art. 5 [..29 Oct. 1879). 
Ministerul publie covservă 
lote cele alte drepturi şi 
îndatoriri ce nu Sati mo- 

60/90. Bulz paz, 731, 
[) Oil de câte orl un magistrat 

nu ia parte lu judecată, saă câna 
procurorul este înlocuit, fie prin- 
tun judecător, fie printr'un aa- 
vocat, şi nu se arată în hotărire 
causa absenței şi înlocuirea lor, 
presumpţiunea legală este că a- 
eeu lipsă a provenit dintr'o causă 
legitimă; aşa dur cor ce susţin 
că înlocuirea lor w'a tost legitimă 
prin absenţa lor, sunt ținuți să 
dovedâscă accsta. Cas..Il 1:7/90. 
Bul. pag. 1310, Cas. 1289191. Bul. 
pag. 7. 
"_9) Când ordonanța de adjude- 
cățiune constată că fotoliul mi- 
nisteruluI public, în lipsa procu- 
rurului şi a substitutului săi de 
la parchet, a fost ocupat de un 
advocat, Presumţiunea este că   

COMUNICAŢIUNEA (Art. 53-56) 

dilicat prin legea de fală. 
55. (Moda ast-fel prin 

art. 6 final, L. 29 0ct.1877). 
In eusul în care procuro- 
rul are rolul de parte a- 
lăturată şi nu funeţioneză, 
nu este trebuinlă a se men- 
liona în ael că procurorul 
a fost încunosciințal și nu 
a voil să figureze, (Pr. 20), 

TITLUL IV, 
Despre audienţe si poli- 

' Qia lor, 

S6. Şedinţele vorii pub- 
lice, afară de casurile când 
legea ordonă alt-fel, sai 
când discuţiunea publică 
pote causa scandal, (Pr. 99, 
ur. —Per, P. 151.- 168, 186, 
206, 334.—J, MIL. 108.—C, 
art. S2 proc. civilă a fost binein: 
deplinită, întru cât nu se dove- 
desce contrariul. Cas. II 17]91. 
Bul. pag. 100. 
„_h) Presenţa ministerului public 
intr'o afacere care nu există nic! 
9 parte minoră, nu constitue u 
Causă de nulitate de cât atunci 
când procurorul ar fi adus păr 
țer, care o invocă, un prejudicii, 
luând conelusiuni în contra sa, 
căcinu se înţelege ca accstă parte 
să ceură 'casarea hotărirel dacă 
“procurorul a luat conclusiuni în 
favrea sa sati dacă n'a luat nici 
0 conclusiune, presenţa unul ma- 
gistrat care face parte di tribu- 
nal. Aga dar, 0 dată stabilit că 
recurentul nu pote cere casarea 
anci lucrări pentru că a partici= 
pat procurorul la ea, de cât do-
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Cus. 56) (2 L. Gen, 15. 
Fehr. 1816). 1) - 

53. Poliţia sedinlelor 
este încredințală preşedin- 
lelui. (Pr. £9, ur. —Pr. P. 
300. 515-521.—], Mil. 109. 
1. Org. ]. 1590, -urt, 128) 
(95 L. Gen. 15 Febr. 1816). 

SS. Aceia cari asistă la 
audiențe vor îi cu capul 
descoperit şi vor sta cu 
respeel, (Pen. 153.—J. Mil. 

„ 110) (Pr. Fr. 88, 19. 
Procurorii si udvocaţii 

vor Îi liberă a-şi conserva 
loca pe cap când nu vor 
lua concluziuni sati când 
nu vor pleda. , - 
„39, Tot ce va ordona 
preşedintele în privinta or- 
dinei va fiexecutat îndată 
şi întocmai, 

515, ur 

  

Aceiaşi- disposiliune se 
ra observa în locurile unde 

saii judecătorul sait. Mi- 
nisterul public exercileză 
funcțiunile. co le sunt a- 
tribuite. (Pen, 183: — Pr. 
Pen. 33, 117, 186, 301, ur. 

(Pr. Fr. £S, 29). 
"90. Dacă unul sait may 

mul) individr,- ori-care ar 
fi, îutrerupt tăcerea, duii 
semne de aprobatiune, suii 
causcză în orl-ce all chip 
turburare şi desordine în |. 
sula audientilor, vor: fi in-- 
vilați de preşedinte a se 
tinea în respeclul cuvenil; 
şi dacă după acâstă preve- 
nire desordinea se conli- 
nuă, ci vor putea fi dați 
afară din salau şedinţelur, 
cră dacă se vor opune vor 

  

vedind că prin acea participare 
densul a suferit un prejudicii, 
resultă de aci că acest motiv nu 
este de ordine publică şi, ca a- 
tare, nu pote A invocată da drep- 
tul inaintea curţer de casație dacă 

- ma fost invocată la instanţa de 
tond. Cas, Sect, Unite, 7|9i. Bul. 
pag. 7lt. - 

1) a) Lipsa âin şedinţă a unora 
Gin membrii curţei ae apel este 
presupusă că a avut loc dintr'o 
causă legitimă şi ea în acest cas, 

„a putut să fie înlocuită cu suplean- 
tul curțel. Cas, 11 170/90. Bnl. 
paz. 390. 

v) După art. S6 combinat cuv) 
din procedura civilă, fiind de prin- 
viplii ca ședințele în care cată a   

se instrui gi judeca procesele în 
muterie civilă să fie publice şi 
numal prin excepţiune sevrete, 
urmeză de aci, că orl de câte ori 
judecătorul decide ca desbaterile 
unel afaceri să aibă loc in gedinţă . 
secretă, este dator, spre a putea 
fi controlat dacă legea *] autorisă . 
la acc:ta, să'şl exprime motivele * 
cari'l aă determinat să ia o ase- 
menea măsură excepţională. Aşa 
dar, când judecătorul n'a indicat 
în hotărirea sa o asemenea mă- 
sură excepţională admisă de lese, 
care” autorisă să fa qisa ntsură, 
violcză citatele texte de lege şi 
pronunţă o hotărire nemotivată : 
şi ca atare casabilă. Cas. [ 331/V1, 
Bul. pag. 1022, . .



fi arestaţi şi duşi îndată la 
casu de poprelă penlru 924 
ore. Li vor îi primiti la casa 
de poprelă după arătarea 
ordinului preşedintelui, şi 
acest ordin va fi mentionat 
în procesul verbul ul au- 

 dientel. (Pr. Pen. 33, 515, 
ur. — d. Mil. 110.L, J.0c 
71) (Pr. Fr. 59). 

TITLUL V. 
Despre introducţiunea şi 
instrucţiunea causelor. 

91. Procesele so vor în- 
făţişa înaintea judecăței 
după ordinea intrăroi lor, 
alară de cele declarate prin 
lege ca urgenle. (Pr. 7$ 
92, ur., 355, 400,459, 667.— 
L.C.Ca5. 50) (Pr. Gen. 58)1), 

192. La incepulul [ie-că- 
reia săpl&mâni, se va alige, 
in sala audienţelor, causele 
puse în stare, ce aiisă se ju- 
dece după rândul lot, în cu- 

INTRODUCȚIUNEA, ETC, (Art. 91-94) 

rentul ucestei săplămăni.2) 
93. Dacă la chemarea 

causci, părțile lipsesc, cuu- 
sava rămânea cea din urmă 
la rând în area di. Eară 
dacă părţile nu 'se vor u- 
răla de loc în acea di, ju-. 
decata- se va suspenda şi 
nu se va redeschide de cât 
după cererea din noii a 
reclamantului, - 
„Când numaluna din părţi 

lipsesce, causa se vu ju- 
deca în lipsă, afară: dacă. 
partea presentă nu va voi 
însăşi a o amâna pentru 
altă di, saii a r&mînca cea 
din urmă la rănd. 
Ambele părti pot cere 

amânarea saii schimbarea | 
rândului, fără însă a pulea 
înlătura dreptul de înfăți- 
are al împricinaților s0- 
rociţi inainte. (Pr. '92, 184, 
ur, 954, aq). 2 

94, Părţile se vor în-- 
  1).a) Schimbarea ordinei în ca- 
re procesel» cată a fi judecate, 
netiind prescrise de art, 91 din 
brocedura civilă, sub pedepsă de nulitate, nu pote da loc la casa» 
rea decisiunei pronunţate. Cas, 
IL 457/93. Bul, pag. 909. . 

2) a) Contorm procedur+I civile, causele se judecă după ordinea lor, afară numal dacă părţile de- cid alt fel, Dispositiunile luate de consiliul de disciplină, că în ca- sul când unul 
vupat la altă secţiune să nu se 

din advocaţi e: o-:   
judece 
lega pe 
atacerei, Cas,1 137/90. Dul, puge 

Procesul în lipsă, nu pote 
judecători de a da curs , 

3) 4) De și apelul e devolutiv, - cu tote acestea, câna părţile pre- sente în instanţă nu produc în a- pel probe şi argumentaţiuni pen- tru susținerea dreptăţei lor, in- Stanţa de apel este în drept a se pronunţa numai asupra cestiuni» - 
Cas. 1 437/790. Bul. . lor desbătute. 

Pag. 14105.



INTRODUCȚIUNEA, 

fitisa sai inşile, sui prin 
advocali declaraţi la au- 
dientă ori 'avend procură 
legalisată, saii prin perso- 
nele sub puterea sait au- 
torilatea cărora se află. 
(Pr. 95. ur., 99, 100, 101.— 
Civ, 225.—Pr, P. 150,181) 
(Pr. Gen. 59). ) Bă 

95. Președintele va da 
cuvântul mar ântâiu păr- 

“ţel reclamante. . . 
Fie-care parte va avea 

dreptul. a vorbi de. două 
ori, păritul avend cel din   

ETC. (Art. 95—286) 27 

urmâ cuvântul, Preşedin- 
tele, Ju cas de trebuinţă, 
pole acorda cuvenlul şi de. 
mal multe ori. (Pr. 94, 10%, 
104) (Pr. Gen. 90). 2). 

96. În pricini compli- 
cate, preşedintele va.pu- 
tea însărcina pe unul din 
judecători să facă un-ra- 
port asupra imprejurări- 
lor procesului, fără vre-o 
conelusiune din parte-i. 

Acest raport se va cili 
în audienţă publică ina- 
îintea începutului deshbate- 

  

1) a) Mandutarul uner soeletăţi 
cu deplină putere, are dreptul de 
a primi citaţiunI și a justifica ab- 
senţa în persona lor când fac o- 
posiţiuni. Cas. II 30/8î. Bal. pag. 

d) După art. 93ain procedura 
civilă, numal actele jadecătoresci 

“și pledările la judecată nu pot fi 
indeplinite de cât 'de părţi perso- 

+ nal sui de advocați declaraţi în 
audienţă, -ori autorisaţi cu pro- 
cură; dar faptul de a declara la 
audienţă pe un advocat, ca re- 
presentant al enel părţi saii dea 
da procură unui advocat se pote 
îndeplini şi ge către un mandatar 
care n'are calitatea de adrocat. 
Cas. 11 18/91. Bul. pag. 1362. 

c) Nu este valabil apelul făcut 
printr'o persână străină, în lipsă 
de mandat care să fi fost dat în 
termenul legal al apelului, şi dacă 
nu se dovedesce, in materie co- 
mercială, că acea personă avea 
calitatea de prepus al aceluia în 
numele căruia a făcut apelul. 
Cas. II 99/92. Bul. pag, 615. 

«) Oposiţiunea pentru a fi vala- 

e 

  

bilă, trebue să fe iscălită de o- 
ponent sai de mandatarul sei. 

Instanţa de fond constată în 
fapt dacă - oposițiunea a fost îs- 
călită de oponent saii de 1man- 
datarul acestuia cu maudut ex- 
pres, ouă cel puţin tacit. Cus. [! 
291/9%, „Dreptul- 71/96. 

2) a) Cestiunile de fapt fiind Jă- 
sate la suverana apreciere a in- 
stanţelor de tonă, scap de sub 
controlul curţei de casaţiune. 

Nu mail pote fi vorba ie aulo- 
ritatea lucrulut judecat cind păr- 
țile sant supuse într'o situațiune 
cu totul nouă gi ne îndeplinită de 
motivele 'resolvate prin decisiu- 
pile ce se invocă. Cas, 1 2 $/8$5, 
Bul. paz, 88. . 

) Nu se violtză dreptul dea- 
părare când partea intimată, în- . 
tr'o excepţiune, după ce a rese 
puus odată la ucestă excepţiune 
ridicată de adversar, n'a cerut 
curentul să respundă din noitla 
replica luată de acesta, căci prin 
tăcerea su se presupune că a re- 
nunţat la replică. Cas, 353/. 
Bul. pag. 1072,
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rilor. “(1 C.. Cas.: 53, ur.). 
97. Fie-care parle va 
avea dreplul a cere comu- 
“nicare, în extract sai co- 
pie, după actele produse 
«de cea-altă parte, Preşe- 

“ dintele va ordona comu- 
nicarea, care seva face la 
srelă, şi judecătorii apre- 
luind faptele, vor putea 
însemna, un alt termen, 
când părtile să se îufaţi- 
şeze din noii. (Pr, 105) (Pr. 
Fr. 185, 159).1), 

Ă INTRODUUȚLUNEA, ETC. (Art. 95-99) 

9$5. Părțile vor-li în- 
datorate, când li se va cere, 
a-si depune în scris mij- 
l6cele lor de apărare. (Pr. 
94, 101. —L. Timb. 19, 
al 50), -- E 

99. In toate causele de 
divorţ şedinţa va [i socrelă, 
Asemenea in tole cele-alte 
cause dintre soți, dintre us- 
ceidenil şi descendentă, se 
m pulea ordona şedinlă 
secretă, după cererea u- 
neia din părti. 

  

5) «9 Când nu se constată că 
sar A gi cerut comunicarea de 
acte şi S'a retusat de curte, mij- 

* locul incemeiat pe neobservarea 
ucestei formalităţi este ne înte- 
meiat, Cas. I 122|$6. Bul. p. 288, 

v) Este în regulă curtea care 
de şi declară admisibilă o opo- 
sițiune, o respinge însă în fonad 
vând o găsesc ne fundată, Cas.1 
119]*6. Bul. pag. 304. : 

c) Motăririle date în' lipsă de curtea de casaţiune în materie 
de contravenţiune la lezea pen- 
tru perceperea veniturilor co- 
munale sunt supuse dreptului de 
opositiune, . 
„. Legea proibă dreptul de opo- 
5ițiune în acestă materie numal 
inaintea instanţelor de fond, Cas. 
1 297]$9. Bul. pag. SI8. RE 

- d) Termenele pentru comuni- 
curea de acte, conform art. 97 
proc. civilă, este lăsată la suvera- 
na aprectațiune a instanțelor de 
fond. Cas, E 158190. Bul, pag. 457, Cas. 1, 25890 Bul. pag. S0v. 

e) Mundantele este responsabil 
de actele făcute de mandatarul Ș5ă în Jimitele mandatului, și   

principiul .este aplicabil şi pentru 
tulburările de posesiune co sar 
comite de mandatar, Cas, 1 109|91 
Bul. pag. 253.. ă 

f) Acorâarea comunicărer ace 
telor părţel contra căreia ele sunt 
„produse sunt lăsate Ia facultatea 
judecătorilor de fonâ. 'Cas, 1. 
141[91. Bul. pag. 321. Bi 

y) Amânarea infăţişerei unel 
cause pentru motiv de comuni: 
care de acte este lăsată Ja su- 
verana_ apreciere a instanțelor de. 
rond. Cas. Secţ. Unite 4|91. Bul. 
pag. 109. Ă 

2) Comunicarea actelor nu este 
prevădută de procedura civilă . 
de cât pentru a protegea pe părți 
in contra suprinderilor şi ale 
pune in situaţiune a se apăra în 
deplină cunoştinţă de cuusă a 
actelor ce li se opune. Cas, 1. 
53]95. Bul. pag. 146, Ă , 

i Disposlţiunile art.. 97! ain 
Procedura civilă nu sunt impe- 
rative, aşa că judecătorul fon- 
dului este suveran să aprecieze 
dacă trebue să încuviinţeze co- 
municarea de acte cerută de - 
părţi. Cas, 1 45695. Bul pag. 1305, 

| 

|



1ISTRODUCȚIUNEA, ETC, (Art, 100-103) 

--..Sedinţa. seerelă se va 
putea ordona şi în causele 
dintre asociaţi sati în ori- 
ce alle cause'in care or- 
dinea saii moralitatea pu- 
blică sunt interesate, după 
cererea . uneia din părti, 

„Sail a procurorului, sait de 
aliciii de tribunale. 

„__ Hotărârea se va. pro: 
„ nunţa tot-V'auna în şedinţă 
publică. (Pr..S6, 100— Civ, 
223,936,940) (Pr. Gen.85) 1). 

160. În audiențele se- 
erete fie-care parte va pu- 
tea fi însoțită pe lângă ad 
vocati de trei rude saii a- 
mică, (Pr. 99, — Civ. 236) 
(Pr. Gen. 86). 
_10L. In tote casurile ad- 
vocații saii părțile, dacă 
nu ai fost indatoraţi a de. 
pune în seris nijloacele de 
apărare, vor îi datori a da 

! 

29 

grelievului o scurlare, sub- 
scrisă de dânşii, de con- 
clusiunile lor motivate. 
Grefierul va sub-scrie a- 

cesle prescurtări. (Pr. 98). 
102. Când o causă se. 

va socoti că este destul de 
luminată, judecata va pu- 
tea refuza părţilor replica 
şi duplica. (Pr. 95, 102) 
(Pr. Gen. .90, 20 ?). 

103. Instructiunea fiind | 
terminată şi causa ascul- 
„tată, judecătorii îşi vor pro- 
nunta hotărirea lor sait 
îndată în şedinţă, saii după 
ce se vor retrage în -ca- 
mera de consilii. 

Dacă pronunţarea holă- 
rârei seva amâna pentru 
o altă di, se va specilica 
causa acestei amânări, (Pr. 
115, ur. — L. Org. T- 1590, 
art. 138, 139) (Pr. Fr. 116). 

  

1) a) In materii de 'adulteriiă 
când ordinea şi moralitatea pu: 
blică sunt în joc, instanţa este 
in drept, din oficiti, se declare 
şedinţă secretă. Cas. 11 31[86. Bul. 
pag. 50, E . 
-2) Dupe art, 86 combinat cu 

99 din procedura civilă, fiind de 
principii ca şedinţele în care 
cată a se instrai gi judeca pro- 
cesele în materie civilă să fie 
publice şi numai prin excepțiune 
secretă, urmeză de aci, că ori 
de câte ori judecătorul decide 
ca desbaterile uner afaceri să 
aibă loc în şedinţă secretă, este 
dator, spre a putea A controlat   

dacă legea "1 autorisă acesta, să 
*Şi exprime . motivele cari 71 ati 
determinat să ia o asemeeea mă- 
sură excepţională. Aşa dar, când 
judecătorul n'a indicat în hotă- . 
Tirea sa anume cusul excepţio- 
nal admis je lege, care "1 au- 
torisă să ia disa măsură, violeză 
citatele texte de lege şi pronunţă 
o hotărire nemotivată şi ca atare 
casabilă, Cas. 1 331|94. But. pag. 
1022, , : 

*) a) De şi părțile ati fie-care 
dreptul de a vorbi de câte două 
ori, totuşi judecătorul. pote în- 
chide desbaterile când este lu- 
minat Cas. 1 258|83, Bul. pag, 858. 

.



20 INTRODUCŢIUNEA, 

104; In causele simple, 
şi când umbele păriăi vor 
cere, prin act scris şi sub- 
seris, ele se pot judeca şi 
fra înfăţişare sati pledări, 

Spre acest sfârsit, fie- 
care parte îşi va depune 
în scris mijlocele sale de 
apărare sub formă de me- 
moriii, împreună cu tote 
aclele ce vor avea, în ter- 
menul ce li se va însemna 
de -preşedinte. | 

Aceste acte şi memorii 
50 vor depune la grefă, şi 
fic-care parte va pulea luă 
cunoseință după dânsele 
până în trei dile după de- 
punerea lor, | 

Asupra acestor acte şi 
memorii, judecătorii işi vor 
pronunta hotărârea, “care 
se vu cili în şedinţă pu- 
blică, - 

Judecătorii însă vădând 
că este trebuință de mar 
multe explicațiuni, vor pu- 
tea ordona înfăţişarea păr- 
tilor. (Pr. 148, 235.—L. Org. 
Î. 135, 139). 

105. Ori când sava de- 
“pune acte.la grefă, grefa 
va da imediat dovadă de 
primirea lor pe:care o va 
lua înapoi d'odală cu în- 

1) e) Cauţiunea judecatam solvi nu pote fi cerută pentru prima 

ETC, (At. 101--10%) i 

Loreereu actelor. (Pr. 97) 

TITLUL VI. 
Despre excepţiunile ce se 
propun înniutea apiăe 

rărei fondului 
Secţiunea 1. — Despre cauţinneace 

sunt datori a da străinii, 

108. Ori-ce străin re- 
clamant principal sai in- 

fi domiciliat în România 
va fi dator dacă cel inle- 
resat a cerut inaintea orr- 
căref alte apărări asupr: 
fondulut de a da cauliune 
pentru plata cheltuelilor 
şi daunelorinterese la care   ar putea fi condamnat pen- 
tru  ori-ce materii afară 
de_cele comereiale. (Pr, 
107, 140, 9247, ur.— Civ. 11, 

"107. Sentinta care va 
ordona darea cauţiunei, va 
hotări suma până la con- 
curenta căreia ca .va -tre- 
Dui să fie dată. Reelaman: 
lul care va consemna a- 
costă sumă, sai care va jus- 
tifica că imobilele sale din 
România “sunt îndestulă- 
tore pentru acoperirea su- 
mel mentionale va [i dis- 
pensat de a da. cauțiune. 

Sră în apel,   Cas, 1.7419. Bul, 
paz. 123, 

terveniente, care nu va: 

13, 15, 1675) (Pr. Fr. 166) 1). . 

| 
i
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EXCEPȚIUXI (Art. 108-110) 

(Pr. 106, 392-396.—Civ..15, 
1676) (Pr. Fr. 167). 

Secţiunea 2. — Despre strămutărt 

ană excepţiună declinătire, 

168. Partea: care este 
ehiemală în judecată îna- 
intea altui tribunal de cât 
acela care irehue să ju- 
dece contestațiunea, va pu: 
tea cere trimiterea sa îna- 
intea “judecătorilor eoin- 
petinți. 

Acestă cerere o va face 

31 

înaintea ori-cărel alle es- 
ceptiuni și apărări. (Pr. 5% 
63,109, ur, 111, 266.980, 
331) (Pr. Gen, 65.—(Pr. Fr, 
165, 169).2). 
109. Dacă însă este vor- 

„ba de o necompetintţă din 
causa materiei, părlile vor 
putea cere strămutarea, și. 
judecătorii o vor ordona 
chiar din oficii, în orl-eo 
stare. sar afla procesul. 
(Pr. 54, 108, 110.—Co. 884, 
987. 888) (Pr. Gen. 66 2). 

110. Cererea pentru 
  

1) a) In starea de organisaţiune 
"= actuală a tribunalelor de judeţ, 

nu'se ma! pote invoca pentri 
prima Gră în apel chiar în ce 
priveşce' tribunalul “Ilfov, care 

propusă înainte de ori ce alte 
excepţiuni şi apărări, Cas. 1211|95, 
Bul. paz. 398. 

2) a) '“Y'ribunalul civil, sesisat 
în apel de o afacere judecată   are o secţiune comercială, excep- 

ţiunea de incompetinţă a juris- 
dicţiunei civile pentru causele 
comereiale, dacă ea n'a fost pro- 
pusă la prima instanţă şi înain- 
tea ori cărei alte excepțiuni şi 
apărări, conform art. 108 din 
procedura civilă, Cas. 1 68|J2. 
Bul. paz. 134; Cas, I1 105|93, Bul. 
page 633,. 

i) Ne competinţa din causa 
persone! nu se pote invoca pen- 
tru prima ră în casațiune Cas. 
II 166|92. Bul. pag. 910. 

e) Excepţiunea de necompe- 
tinţă, din causa persânei, pâteii 
propusă, dupe ce partea care o 
invocă, ceruse şi i se admisese 
comunicarea actelor cu care se 
servă reclamantul, acâsta ne 
constituind o apărare de fond. 
Cas. II 14.193. Bul. pag, S07. 
"«) “Excepţiunea de necompe- 

tinţă din causa persone trebue   

comercială la judele de ocol nu 
este ţinut a trimite afacerea la 
tribunalul comercial; prin ur- 
nare, nu violcză legea când tri- 
bunalul civil, în asemenea în- 
prejurare “41 declină pur si sim- 
plu competinţa. Cas. 1 82|30, bul, 
paz. 252, - 

d) Este regulată strămutarea 
ce face o secţiune a unul tribu- 
nal la o altă secţiune a acelniaşi 
tribunal, a unul proces ce din 
causă raţione materie nu era 
competinte a'l judeca. In ase- 
menea casuri nu se pote obliga 
partea a'şi face o nouă acțiune 
inaintea secţiunei competente. 
Cas. 1 119[89, Bul. pag; 183. 

c) In starea de organisaţiune 
actuală a tribunalelor de județe, 
nu se mal pote invoca pentru 
prima 6ră în apel.—chiar în ce 
priveşce tribunalul Iliov, care 
era 0 secţiune comercială — ex- 

? -
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strămutare se va judeca 
in mod sumar și sc va re- 
gula mal înainte de orr-ce 
hotătire asupră cestiuner 
principale. (Pr. 108, ur. 395, 
255) (Pr. Fr. 179), 1) 

Secţiunea 3. — Despre malităzi, . 

111. Ori-ce causă de nu- 

ENCEPŢIUNI (Art. 111) 

lilate în privinta citațiuni- 
lor sai actelor de proce- 
dură este. stinsă, dacă nu 
se propune înaintea ori- 
căreia apărări asupra fon- 
ului saii escepţiuni, afară 
de esceptiunile de necom: 
pelintă, (Pr. 69, 74, 76, 77, 
106, 108, 159, 908, 333, 735- 
737) (Pr. Fr: 173).2 

  

cepțiunea de incompetinţă a ja- 
visdicţiunel civile peutru causele 
comerciale, dacă ea n'a fost pro- 
pusă la prima instanță şi înaintea 
orl-cărel alte excepţiuni şi apă- 
răi, conform. art, 108, din : pro- 
cedura civilă, Cas, 1£ 105|.:3. Bul. pag, 633; Cas. 1. 68]92, 
134; 

1) a) Procedura nâstră nu cere ca să dea asupra incidentului de incompetinţă o hotărire deose- bită de “aceea asupra fondului, 
Cas. 1 83|35. Bul. pag. 1i6, *) a) Este nulă petiţiunea de intentarea acțiunet când nu con- ține objectul cerere!, şi excep- 
iunea acuster nulități este pro- 
pusă la timp când ea a fost în- 
vocată atunci când reclamantul 
a arătat în ce calitate a chemat 
pe pârit. Cas. 1 27]89,. Bul. pag. 
ide 

d) Disposiţiunile art. 111 din 
Procedura civilă, relativă la or- 
dinea în care ar A propusă nuli- 
tatea actelor de procedură, se 
aplică ai în materie de hotărni- 
cie, Prin urmare, 'este tarâivă 
nulitatea propusă pentru prima 
oră în apel şi dupe desbatery 
contradictorii, basate pe neînae- plinirea art, 19 din regulamentul hotărniciilor, care dispune că o. dată cu depunerea "hotărnictey 

i. 

Bul. pag,   

  

să se formuleze și o cerere în 
revendicare a terenului pretins 
usurpat. Cas. 1 36|90.Bul. pag.45. 
„_"€) Dacă hotărirea se susține 
pe un motiv legal, ea nu este 
casabilă din causa motivelor ero- 
nate. Cas. I. 32]91. Bul. pag. 44, 

d) Cererea făcută de cine-va 
sub formă de contestaţiune tin- 
dând a denega ori ce valdre ju- 
ridică unei hotăriri pronunţate 
în lpsă'1, pe motiv că ea a fost 
dată în urma une! citaţiuni nule, . 
nu constitue o cerere Propriu 
disă de contestațiune la . execu: 
tare, ci 0 cerere de a se declara 
nul un act de procedură făcut 
cu călcarea leger, declaraţiune 
care atrage ca consecinţă şi anu- larea- hotărirei. De act” urmiză 
ca atare cerere exercitată înaln- tea instanței de la care emană” 
acel act nu pâte fi respinsă pe motiv că ea constituind o con- testațiune Ia executare, nu e ad- misibilă ae cât dupe'ce hotărirea 
s'ar pune în curs de executare. 
Cas. 1 10]93. Bul. pag 511. 

e) Nulităţile relative la pre-. darea citaţiunilor nu pot îi invo- Cate pentru prima Gră în -casa- țiane, dacă nu aă fost propuse la instanţa de fond. Cas, 1i 166|93, 
Bul. pag. S8); Cas.1 216]92. Bu, pag, 517, ă E .



EXCEPȚIUNE (Art, 11221414) 33 
Secţiunea 4. — Despre chemarea 

garanţilor în causă îsaă despre 
escepțiuul dilatorii, ? 

112, Dacă o parte arată 
un just motiv dea chema 
în judecată pe un garant: 
saii sub garant, i se va a- 
corda un termen îndestu- 
lător, potrivit cu depărta- 
rea locurilor spre a chema 
şi pe aceia la judecată. 
(Pr. Gen. 69, 10). - 
-Dacă sunt mal mulţă ga 

rană interesaţi în aceiaşi 
garanţă, se va: da pentru 
toță un singur termen, care 
se va regula după distanța 
locuinței garantului celui, 

  

may depărtat, (Pr. Fr. 175 
90). ” . 

In timpul. acestui ter- 
men se va suspenda :ori- 
ce. lucrare asupra corerei 
originale, (Pr. 64. 5; 113, 
ur.—Civ. 787, ur. 523, 1240, 
13306, ur. 1351, 1495, 1662, 
1667, 1794.—L. Timb. 20, 
9) (Pr. Gen. 69, 20). : 

113. Cererea originală 
şi cererea asupra garanți- 
ilor se vor hotări printi”u- 
na şi aceiaşi hotărîre. (Pr. 
112, 114)... 

114. Cu tâte acestea se 
va putea judeca mai ânteii 
cererea originală, rămâind 

  

[) Excepţiunea de nulitatea u- 
nef oposițiuni contra unel. deci- 
sluni dată în lipsă, basată pe 
motivul că ea este făcută de 
o persnă străină, care nu a- 
vea mandat din partea celui în 
drept, constitue o cestiune pe- 
remptorie de fond, iar nu o 
excepțiune de nulitatea actelor 
de procedură, și ca atare ea 

„pote fi ridicată “chiar dupe ce 
procesul s'a pledat în fond. Cas, 
IL 199193, Bul. pag, 1062, 

9) Causele de nulitate în, pri- 
vinţa citațiunilor saă actelor de 
procedură, trebuie propusă sub 
pedepsă de nulitate inaintea orl 
cărei apărări asupra fondului. 
Cas. Î 124]94. Bul. pag. 266. 

h) Ork-ce causă de nulitate în 
privinţa citaţiunilor -cată să fie 
propusă în limine litis, căci alt- 
fel este acoperită prin tăcerea 
părțel. Cas. Sect. Unite, 5]94. But. 
pag. 47. _   

î) Ork-ce nulităţi ae procedură 
trebuese propuse” «în limine li- 
tis.» Aşa dar, nulitatea une! cer- 
cetări locale, din causă că partea 
nu a fost citată la faţa locului 
este tardivă, dacă a fost învo- 
cată după ce desbaterile s'aă ter- 
minat i când, may cu seamă, a- 
cesta s'a făcut în mod subsidiare 
Cas, I 531|94 Bul, pag. 1095. 

3) Procedura nostră nu cere ca 
să se deaasupra incidentului de 
incompetinţă o hotărire deosebită 
de aceea asupra fondului, Cas. 
I 83]9. Bul. pag. 146. 

2) In raaterie de expropiaţiune 
pentru causă de utilitate publică, 
ori-ce viţiii de procedură în pri- 
vinţa 'citaţiunilor juraţilor este 
acoperit dacă nu se propune îna- 
intea juaecătorulal director, şi 
nu pote î. invocată pentru prima 
Gră în casaţiune. Cas. II 235|95. 
Bul, pag. 1301.
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a se judeca mai în urmă 
cererea contra garanlilor: 

c«) Dacă cererea în ga 
ranţă s'a făcut după apă 
rarea asupra fondului; 
0) Dacă cererea origi- 
nală este în stare de ase 
judeca, şi cererea de ga- 
rană este de natură a nu 
putea fi judecată în grabă. 

c) Dacă acel cărul saa- 
cordat termenul, nu a for- 
_mulat în scris cererea sa 
în contra garantiilor sau 
sub-gavantilor, aşa în, cât 
aceştia să se polă cita la 
termenul însemnat.: (Pr. 
113).—(Pr. Gen; 70).) 

TITLUL VII. 
Despre sentinţe 

115. Preşedintele va a- 

SENTINȚE (Art. U5—117) 

duna opiniunile fie-cărui 
judecător, începând de la: : 
cel mai tină. . 
„In causele pentru care 

s'a făcut raport, raporto- 
rul va opinia cele d'ântâiii. 

Preşedintele va opinia 
:cel din urmă. (Pr. 96, 116, 
ur. L. C. Cas. 59) (46,L. 
Gen. 15 Febr, 1856).3) 

116. Dacă opiniunile se 
împart, causa se va amâna 
ase reînfiinta în altă di; 
însă opiniunile împărţite 
se vor formula şi motiva 
în seris printr'un proces-" 
verbal al audienței chiar 
în acea di. (Pr. 115, 117,- 
ur.—I. Org. J. 1590, art. 
137, 141.—L. C. Cas, 61.5) 
„417. Dacă la noua înfă. 

tişare vor fi mai mult de 
  

-1) a) De şi cererea în garanţie 
respinsă de prima instanţă, ar 
putea fi reînoită în apel, fără ca 
actstă din urmă instanţă să o 
potă declara inndmisibilă pe mo- 
tiv că partea chemată în garan- 
ție ar Îi privată de beneficiul a- 
celor două grade de jurisdicţiune; 
cu tote acestea acest mod de a ju- 
deca,nupâte daloc la casare întru 
căt judecătorul apelului avea fa- 
cultatea, dupe art. 114 al. 3 ain 
procedura civilă, a judeca mar 
întelii cererea originală, lăsând 
judecarea cererer în garanție în 
urină, Cas. 1 $33|u4. Dul. pag. 
1264. , ” 

2) Cererea originală se pâte ju- 
deca, rămânând a se judeca în 
urină cererea în contra garanţi-   

lor, când prima e în stare a se 
judeca, far cea din urmă de na: 
tură a nu putea A judecată în, 
grabă. Cas. 1178196. Bul. pag. 715. 

2) a) Ork-ce nulități relative, la 
reua constituire a tribunalului 
de prima: instanţă sunt acoperite 
prin aiterite afaceri si judecarea 
el în apel, căci apelul este devo: 
lutiv. Şi, în acest cas, tâte aceste 
nulităţi, mu mai pot fi invocate 
inaintea curţel de casațiune, Cas. 
IL_360|95. Bul. pag. 8%. - 

3) a) Nemotivarea opiuiunei ju- 
decătorilor căzaţi. în divirgenţă, 
pe lingă aceea că nu privesce 
pe curţă, ci numa! pe tribunale, 
nu este. nici prescrisă sub pe-. 
deapsă de nulitate. Cas. 1 314]56. 
Bul. pag. 183. :



“tori, tribunalul 
"nouă înfăţişare, -cu trei,- consti: 

tuirea sa este legală, şi hotărîrea 

SENTINȚE (Art. 117) 35, 
cât două opiniuni, judecă- 
torii în număr mar mie, 
sunt datori să se unescă 
cu una din opiniunile pri- 
imite de judecătorii în nu- 
mermaimare, (Pr. Fr, 117). 

Dacă însă opiniunile vor 
fi împărțite pe jumătate, 

. Se chiamă un alt judecător 
Sai” supleant, spre hotări- 

vea cestiunel; în lipsă de . 
judecător saii supleant, se .. 
chiamă un advocat, după. 
ordinea tabloului în care 
este înscris. 

In acest cas părțile vor 
pleda din noii. -(Br. 116, 
118, ur.330. L. Org.J. 1890. 
art, 18-20.—L,. C. Cas. 61) 
(Pr. Fr. 118.) . 

    

0) Din momentul ce a resolvat 
în proces divirgenţa de opiniuni, 
tribunalul numa putea judeca 
incidentele ivite în urmă în com- 
plect ordinar, ci trebue să fie 
constituit în “tref. Cas. 1 19|89. 
DBul. pag.. 249. | 

c) În urma unel divirgențe de 
Opiniuni ivite la tribunal între 
duoi judecători, tranşarea afaoce- 
rel nu se pote face de cât cu tre! 
judecători; alt-fel hotărirea este 
nulă şi casabilă. Imprejurarea că, 
în frontispiciul hotărirel se vede 
făcu menţiune că aii luat parte 
la judecată trei judecători, fără 
însă ca hotărjrea şi minuta el să 
se vadă sub scrisă şi de al trei- 
lea judecător, nu acoperă acestă 
nulitate. Cas. 1 197|90. Bul. pag. 3, Am 

d) Dacă în urma divirgenţel de 
Opiniun! ivite între dou! judecă- 

s'a compus la 

este bine pronunțată cu majori- 
tatea a ducă dintr'Enşii, iar cel 
de al treilea menținându-și pri- 
ma sa opiniune, Cas, 1 50;91.Bul. 
pag. 138. i 

e) Când în sînul uner curți de 
apel s'a ivit o divirgenţă de o- 
piniunIasupra admisibilităţei pro- 
bel cu martori propusă de una 

din părţi şi cu ocasiunea vizărer 
acestei divirgențe în plin com- 
plect de 5 judecători, minorita- 
tea a persistat în opinianea sa 
anteridră de a se respinge apelul 
în fond, în acest cas, adevtrata 
neînțelegere fină nu asupra pun- 
otulul dacă în casul ce se pre- 
sintă era saii nu admisibiă proba 
cu martori, ci asupra complectă- 
rel opiniunei judecătorilor pen-   

  

tru admiterea aaii respingerea a- 
pelului, armâză ca judecarea fon- - 
dului procesului trebua să con-, 
tinue tot cu intregul complect de! - 
5 judecători. Deci, complectarea 
curței cu acest număr de jude- 
CătorI traşi la sorţ chiar în alte 
secţiuni este regulată şi neviciată, 
Cas. 1 190193. Bul, pag. 1033. 

1) a) Este viciat constituit tri- 
bunalul cu un advocat care nu 
se constată că era cei ma! vechiii 
dupe tabloul de ordine, şi fără 
să se arăte causa absenței titu- 
laralui. - 

Cas. I 208|86 Bul. pag. 5014. 
) Xu s'a violat într'un nimie 

legea, când se constată că publl- 
citatea şedinţelor a fost obser- 
vată. | 
Dupe o divirgenţă de opiniuni, 

când judecătorul şi supleantul 
sunt absenţi motivat, tribunalul 
se complecteză cu unul din advo-
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IIS. Indată ce majori- 
“tatea sa formal se va re- 
suma opiniunea su intrun 
proces-verbal, subseris de 
judecători, pe care preşe- 

SENTINȚE, (Art. 118) 

dintele îl va citi îndată 
părtilor în - audienţă pu- 
blică. . | E 

- Desvollarea motivelor 
hotărirel se va cili, sai în- 

  

caţii cei mal vechi dupe orâinea 
tabloului. 

Când tribunalul este complect 
dupe divirgenţă, părțile sunt da- 
tire să stea în şedinţă pină la 
terminarea causei, tribunalul ne 
bind dator să se pronunţe asupra 
unel cereri de amânare ce se fă- 
cuse mal "nainte de constitui- 
rea sa. . 

Nu este autoritatea lucrului 
îndecat, când unul din elemen- 
tele care o constitue lipseşte. 

- Acţiunile posesorii sunt de com- 
petința judecătoriilor de ocsle 
de a le judeca în prima instanţa 
și de tribunal în apel. 

„_ Inaatorirea judecătorilor de o- 
cdle, de a propune părţilor, mat 
ântel, pace, nu este prescrisă sub 
pedepsă de nulitate. Cas 1 296j83 
Bul, pag. 910. . 

c) Din momentul tea resolvat 
in proces divirgenţa de opiniuni, 
tribunalul nu mat putea judeca 
incidentele ivite în urmă în com- 
plect ordinar, ci trebue să fie 
constituit în numărâe trei. Cas.I 
1'0|89 Dul. pag. 249. - 

d) In urma unei divirgenţe de o- 
piniuni ivite la tribunal între duoi 
judecători, tranşarea afacerei nu 
so pote face de cât cu tre! jude- 
cătorI; ast-fel hotărîrea este nulă 
si casabilă. Imprejurarea că, în 
frontispiciul hotărirel se vede fă- 
cută menţiune că ai luat parte 
Ia judecată tre! judecători, fără 
însă ca hotărirea și minuta ersă 
se vadă sub-serisă şi de al treilea 

„ Îndecător, nu” acoperă acâstă nu- 
Mtate. Cas, 1 197]90 Bul, pag. 613.   

- e) Numar în cas când hotărirea 
nu se pâte redacta şi pronunţa de 
îmaată, decisiunea justiţe! trebue 
să se resume într'un proces-ver- 
bal (minuta); aşa dar, cânâ mo- 
tivele hotărirei se pronunţă de 
o-dată cu dispozitivul ek şi în a- 
ceeași di, nu e nevoe de inchie- 
rea unul asemenea proces-verbal, 
Cas, 1:225|90 Bul. pag. 797, 

[) Este neadmisibil motivul de 
casare basat pe râua constituire 
a tribunalului de prima instanţă, 
o-dată ce afacerea a trecut prin 
judecata instanţe! apelului şi con- 
tra constituirei acesteia nu se 
pste ridica nici un vicii. Cas. | 
407|92. Bul. pag. 1092, , 

9) Când în sinul curţei de a- 
pel s'a ivit o divirgenţă de opt: 
niuni asupra admisibilităţei pzo- 
bel cu martori, propusă de una 
din părți şi cu ocasiunea viqărel 
acestei divirgenţe în plin com- 
plect de 5 judecători, minoritatea 
a persistat în opiniunea sa ante- 
TiOră de a se respinge apelul în 
fond, în acest cas adevărata ne- 
înțelegere fiind nu asupra punc: 
tului dacă în casul ce se presintă 
era sai nu admisibilă proba cu 
Iartori, ci asupra complectăret 
Opiniunei-judecătorilor pentru a- 
dmiterea sai respingerea ape“ 
iului, urmedă ca judecarea fon- 
-dului procesului trebue să con- 
tinue tot cu întregul complect 
de 5 judecători.. Dect complec- 
tarea curţei cu acest număr de 
judecători trașt la sorţi chiar din 
alte secțiuni este regulată şi ne- 
viclată. Cas.1'190]93 Bul. pag. 1033.



      

ț 
: 

  

„ririlor şi tutulor actelor.de pro- 

acea (i, și atunci nu se mal 
redacta resumatul de con. 
clusiuni sus menţionat, saii 
va rtmânea a se face mal 
târdiit în redactiunea ho- 
tărirel, a 

Minoritatea va fi datore 

SENTINȚE (Art. 118) . - 3T 

aşi da opiniuinea în josul 
hotărireitot în acelaşi timp 
când majoritatea îşi dă ho- 
tărivea sa. (Pr. 115, ur. 1id, 
ur. 333.—L. Org. J. 1890, 
art. 188-141. — L. C. Cus. 
61.) 

  

1) a) Lipsa semnăturilor jude- 
cătorilor din copia de ordonanţă 
aflată la dosar, nu constitue nu- 
litatea ordonanţei. . 
"Cas, II 14|86 Bul. pag. 140. 
4) Ordonanţa-de adjudecare 

fiind ansamblul tutulor lucrări- 
lor urmate cu ocasiunea unet 

" vindări silite, judecătorii care ai 
subseris-o se presupune a fi fost 
cei competinţi a participa la a- 
cea lucrare. . 

Cas. 11. 50/86 Bul. pag. 431. 
„_€) Principiul publicităţel desba- 
terilor şi al pronunţărei hotări- 
rilor, fiind de ordine publică, ne- 
menţionarea lul în procesul-ver- 
bal care coprinde resumatul ho- 
tărirei, atrage nulitatea el. 

Cas. 1 100/87 Bul. pag. 200. : 
d) Este viciat constituit tribu- 

malul fără presența ministerului 
public, când sunt în joc interese 
de minori, - . 

Cas. 1 287|87 Bul, pag. 751. 
e) Publicitatea audienţelor esta 

o forraalitate esenţială a căriea ne- 
observare atrage nulitatea hotă- 

cedură ce aii urmat. — Acetaşi 
rezulă se observă şi pentru re- 
solvarea tutulor incidentelor con- 
tencidse ridicate de părți îna- 
intea curţii cu juraţi. Cas. II 
271]87. Dul. pag. 137. . 

[) Este neexact motivul de ca; 
sare, când din ordonanţă şi alte 
lucrări, se constată câ ședințele   tribunalului aii fost publice, 

Cas. II 113]87 Bul. pag. S07. 
g) Se conformă cu legea ins 

tanţa, când diferitele incidente 
ce se învâcă le cerceteză şi re- 
sultatul "1 pronunţă în şedinţă 
publică. Cas. 11 93]85 Bul. pag. 793, 

1) Publicitatea pronunţărei u- 
nel ordonanțe de adjudecare pote 
să resulte din coprinsul acelul 
act, fără a A necesitate să se 
dică anume că a fost dată şi ci- . 
tită în şedinţa publică Cas. II 
5|89 Bul, pag. 91. . 

i) Ne îndeplinirea formalităţi- 
lor intr'o urmărire. imobiliară 
cari nu sunt de ordine publică, 
nu pâte îi invocate pentru prima -- 
Gră înaintea curţei de casaţiune, 
dacă n'att fost propuse înaintea 
tribanalului prin care s'a făcut 
urmărirea. Cas. IL 89|89 Bul. 
pag. 649. ii 
__J) Publicitatea unei şedinţe în 
care se pronunţă o hotărire nu 
se prescrie prin lege prin nici o 

formulă sacramentală; aşa dar, 
când Gin conţinutul hotărirer re- 
sultă că ea a fost pronunţată în 
public, cerința . legel este satis- 
tăcută. Cas. II 143|89 Bul. pag. 
391. Cas, 1 114190 Bul. pag. 1029 

1) Publicitatea şedinţelor pote 
să resulte din termenii hotărirei, 
fără să fe constatată printr'o for- 
mulă sacramentală, ne fiind pre- 
scrisă o asemenea formală de 
legiuitor. Cas. 11. 154|89, Bul- 
pag. 977. , 

i) Constatarea publicităţe! șe - +
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119. Odată ce hotărirea 
sa sub-scris şi sa pronun- 

dințelor pote să resulte și din 
conţinutul închieret, precum e 
de exemplu din menţiunea făcută, «că părţile au luat cunoştinţă de 
termenr, Cas1214|90Bul. pag. 651. 

- 2) Supleanţifeurțel, şi al tribu- 
nalelor, aii vot consnltativ numa! 
în casul când asistă la judecarea 
proceselor peste complectul ce- rut de lege; când însă sunt che- 
maţi ca să formeze acest com- 
piect, denşii aii vot deliberativ. 
Cas.: 1 255|90 Bul. pag. 797, 

2). Lipsa ae menţiune in pro: 
cesul-verbalal unet hotăriri, des- 
pre o închlere anterioră nu con= stitue nici o nulitate, câna însăşi hotărîrea menţiontză şi motiveză 
în de ajuns asupra acer închieră "Și recurenta nu probeză cu nimic că acestă menţiune nu este ba- sată pa cele ce s'aii petrecut în- aintea judecăţi. Cas, 1 310/90, Bul. pag, 994, - 

0) Lipsa procesulul-verbal de Yesumatul opiniuner majoritățer 
(minuta) presupune că hotărirea a tost redactată Şi motivată chiar în“ziua în care sa pronunţat, în care casnu era nevoe de înehie- rea unul asemenea proces-verbal, 
Cas. II 433190 Bul, pag. 1169; 
Cas. II 592390 Bul. pag. 1147. 

p) Nu e nevoe de nici un jure nal al tribunalului de urmărire - pentra scâterea în vindare a unui imobil urmărit; prin urmare, oră ce nulitate ar exista în privin a unul asemenea jurnal inchieat de tribunal, nu atrage nulitatea ordonanţerde adjudecare, Cas.]1 93191 Bul. pag. 374. . 
4) Dacă, în urma dirirgenţer de opiniun! ivite între duoik ju- decători, tribunalul S'a compus la noua înfățișare, cu trei, con- 

5 . 

  

SENTINȚE (Art. 119) 

țat în public, ea îşi are 
totă putorea legală, și nici 

stituirea sa este legală, Şi hotă- - 
xirea este bine pronunțată cu 
majoritatea .a două dintr'Enşii, 
iar'cel de al treilea menţinin= 
du-şi prima sa opiniune. Cas. 1 
50]91 Bul. pag. 138. 

) Prescriptul-verbal (minuta) 
cerut de art. 118alin, 2,-din pro- 
cedura civilă, prin care se con- stată opiniunea majorităţer jude- cătorilor, este cerut numai cănă desvoltarea motivelor hotărirei nu s'a făcut şi nu s'a citit păr- ţilor chiar în ziua pronunţărel er, 
Cas. 1 226[91 Bul. pag. 612, .- 

s) O hotărire este valabită, cu 
tâte că partea privităre la com- 
punerea curte! si expunerea des- 
baterilor este subsemnată numai 
de grefier, iarjudecătoril aă sub- 
scris numaY motivele și dispositi- 
vul el. Cas. I1 141]91 Bul pag. 1135, 
00 hotărire judecătoriscă tre- bue dată şi citită în şedinţa pu- blică; aşa dar,cână acestă publi- citate nu resuită nici din coprine sul, nici din resumatul ef, hotă- rirea este nulă. Cas. 1 173|92 Bul. pag. 450. . “) Instanţele judecătoreşel pot să pronunţe şi să redacteze ho- tărirea lor'cu. desvoltarea tot de 9-dată -şi a motivelor, imediat după formarea majorităţei, şi, în acest cas, numa! este necesitate de a se redacta un deosebit pro- Ces verbal pentru resumatul 9- 

Piniuner. judecătoregei, Gas. II. 28992 Pag. 520.. 
v) Instanţele judecătoresc! nu Sunt obligate de a închiea câte 

un jurnal deosebit pentru pro- nunţările cs ele pronunţă asupra a diterite incidente și excepţiuni ce se discută in cursul desbate» rilor unuy proces, ci este suficient



i
 

Și 

SENTINȚE 

unui judecător num este 
ertat ași mal retrage sub- 

(Art. 119): 39 

scrierea. Reformarea, re- 
visuireu sai casarea ci nu. 

  

ca asemenea hotăziri să fie co- 
prinse în corpul întregei hotăriri 
prin care se .resolvă procesul şi 
în care hotărire să fie constatată 
îndeplinirea formalităţilor legale 
pentru validitatea el. Cas. 11 91|92 
Dul, pag. 527: - 
-“y) Formalitatea prescrisă de 

” art. 118 din procedura civilă, de 
a se citi în şedinţa publică pro- 
cesul-verbal de audienţă, ne fiind 

cerută prin nici uu text de lege 
special în materie de expropia- 
țiuni pentru cause de utilitate 
publică, neindeplinirea cl nu a- 
trage nulitatea operaţiunilor ju- 
riului. Cas.11 100/94 Bul. pag. 1005. 
„__2) Pablicitatea hotăririlor pote 
să resulte din oră ce expresiuni 
coprinse în corpul lor. Ast-fel la” 
începutul procesului-verbal ' de 
şedinţă, se constată. că discuţiu- 
nile părţilor, şi hotărirea s'aă pe- 
trecut in ședință publică, din a- 
cesta resultă proba suficientă ca 
şi citirea acelei hotăriri a avut 
100 tot în şedinţa publică, Cas.1I 
419194. Dul. pag. 1237, Cas. 1 
16995. Bul, pag. 332. 

a') Pentru publicitatea unei ge- 
dinţe nn e prescrisă în lege nici 
o formulă sacramentală; legea 
cere numai ca hotărirea să fie 
citită în audienţă publică. Aşa 
dar, când. din prescriptul-verbal 
(minuta) care 'constată în resu- 
mat opiniunea judecătorilor reese 
că hotărirea a fost pronunţată 
în public, cerința legei este în- 
deplinită, Ast-fel e casul în care 
in frontispiciul acelui proces-ver- 
bal sunt scrise cuvintele; <Şe- 
dinţa de la»; acesta invedercză 
în lipsă de o probă contrarie, că 
hotărireu a arut 100 în şedinţă 

v) Procesul-verbal (minuta) ce- 
rut de art. 118 din procedura 
civilă, prin care să constată 
opiniunea majorităţer judecători- - 
lor, este cerută numar când des- 
voltarea motivelor hotărirel nu 
s'a făcut şt nu s'a citit părţilor 
chiar în diua pronunţărei el, de 
unde resultă că, neexistând un a- 
semenea proces-verbal, presum- 
pţiunea este că s'a citit hotărîrea 
în întregul el chiar în qiua când - 
procesul a fost judecat. Cas. Sec. 
Vacanţ, 126193. Bul. pag. 673. 
- c*) Hotărirea veri cărel instanțe 
judecătoreşci trebne să se rezu- 
meze întrun proces-verbal sub- 
scris da judecători şi pe care pre- 
gedintele îl va citi îndată părti- 
lor în audienţă publică ; în cus 
când desvoltarea motivelor ho- 
tărirei, nu se va citi în aceiaşi 
di, cas în care nu se mar face 
un asemenea resumat. - 

Publicitatea, adică pronunţarea ” 
hotărirel în audienţă publică în 
audul părţilor, este de orqine pu- - 
blică, şi, prin urmare, este nulă 
hotărirea ce nu a fost ast-fel pro- 
manţată. De și pentru constata- 
rea acestei publicităţi, legiuitorul . 
nu a prescris nici o formalitate 
sacramentală, dânsa putendu-se 
constata prin orl-ce fel de ex- 
presiuni întrebuințate, totuși pu- 
blicitatea trebue să resulte -în 

mod neîndulos din coprinsul ac- - 

tului judecătoresc. Ast-fel, când 

din dosarul causei se constată că 

există un resumat al hotărirel, 
din al căreia termen ; reese - că 

desvoltarea motivelor hotârirel 

nu s'a făcut în aceeaşi di, și când 
ace! resumat? nu numai că nu 

coprinag formula, că a fost „dată   publică, Cas, I 16]93. Bul. pag. 12. şi pronunţată în audiența publi-
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so va putea face de cât în 

SEXTINȚE (Art. 1149) - ” 

casurile şi- modurile pres. 
  că», apol când nici din coprinsul 
săti nu resultă că sar fi citit în 

. audiență publică, atuncy pubiifci- 
tatea nu a existat i 0 asemenea 
hotărire este nulă. Cas, 297[93, 

„ Bul, pag. 8433. 
d”) Asemănat art. 118 din pro- 

cedura civilă (aplicabil şi în ma- 
terie penală) minoritatea e.da- 
tre să'sI dea opiniunea în josul hotărirel în același timpea şima- joritatea, fără însă ca acest text de lege să ccră ca preşedintele, la pronunţarea hotărirel, să de- „clare că există o majoritate şi minoritate, Aga dar, este destul ca în josul hotărirer majorităţex să fie trecut osebit părerea mi- norităţei, şi dacă în dispositivul - hotărirei nu S'a trecut că deei- Slunea a fost dată în majoritate, acesta nu pâte atrage nulitatea el. Cas. 11 360/95 Bul. pag. 855. e) Degi esta adevărat cămar A suficient numar contra semnarea de “către grefier a minute! uneY hotărisi gi că dânsul trebue să contrasemneze şi hotărirea ce se redacteză în urmă i care con- ține motivele pe care se înteme- iază, totuși, întru cât legea nu prevede pentru acestă contrasem- nare un termen fatal în care ea să se facă, nu se pote sustine că hotărîrea este nulă Când contra- semnarea greficrului a avut loc în urma atacărei et în apel, a- cesta mar cu sâmă atunci câna apelul a fost făcut înainte ca ho- » tărirea să se fi comunicat părților, Cas, 1 287/95 Bul. pag. 865, : 1”) In materie de urmărire de imobile, tribunalul este tinut, ca | la judecăţile Propriă dise, streze un' oriuinal de ordonanță 

care se că adjudecatarului 
şi Care consti- 

să de Proprietate. Aşa 

  

  

dar, cână se constată că origina- 
lul ordonanţerde adjudecare, sub: 
scris do judecători şi grefier, a 
fost datcumpărătoralui, înpreju- 
rarea că la dosar nu se găseşce 
un al doilea original, ci nunial un concept ne subscris de jude: cători şi grefer nu constitue nici un motiv de nulitatea urmărirel, Cas. II119/95 Bul. pag. 9685, 

9') Pot fi urmărite de o-dată ori câte imobile aravea un debitor, destul numai ca ele să fie bine determinate și individualisate prin afipte şi publicațiuni, în cât să nu mai rămână nici o îndoială, în Spiritul concurenţilor despre identitatea imobililor urmărite; 
de unde urmâză că nu constitue Nici o violare de lege când afip- tele şi publicaţiunile nu .s'aă fă- Cut separat pentru fie care imo- bil. Cas. II 29/95 Bul. pag. 160. ]') Degi pentru constâtarea pub- - Iicităţer unei hotăriri judecăto- Tesci legiuitorul nu a prescris nici o formalitate sacramentală, acă- Xcl ne observare să atragă nuli- tatea er, aşa că acâstă constatare Pote să resulte din ori ce fel de expresiuui întrebuințate Şi cop rinse în corpul hotărirei, totuşi Qisa publicitate cată să reiasă in mod neinduios din coprinsul el. Aşa dar, dacă resumatul hotări- Tei subsemnată de judecători şi făcută conform art. 118 din pro- codura_elvilă, nu coprinde for- mula că a fost «dată şi pronunţată 

audiență publică, în acest cas hotărireă este nulă şi casabilă pentru lipsă de publici tate, acâsta find o formalitate de -Ordine publică, Cas, 1 133/9 bul, pag. 643.



    

„SENTINȚE (Art. 120-120) a 

erise de legi. (Pr. 115, 157, 
298, 333). 1) , 

120. Opiniunea și con- 
clusiunile procurorului,saii 
oral, saii în scris de se vor 
fi făcut, se vor cuprinde 

în textul procesului-ver- 
bal. (Pr, 84, 123).2) - 

121. Grefierul va îngriji 
ca sentințele şi decisiunile 
redactate şi sub-serise să 
se trecă întrun. registru 

   

    
   

   

   
   
    

   

    

   

    

   

      

   

   

   

  

- 1) a) Ohotărire subscrisă şi pro- 
nunţată în public, fie chiar în ma- 
terie de perimare, 'ș are t6:ă pu- 
terea legală, ne fiind permis nici 
unui judecător să mal revină a- 
Supră'I, calea legală de reformare 
fiind cea prevădută de lege. 

Curtea de casaţiune caseză fără 
trimitere, când anulcză o hotărire 
pentra contrarietate cu alte ho- 
tăriri desăvârgite. Cas. 1 202/86. 
Dul. pag. 494... i 

b) Superarbitru are dreptul de 
a se uni cu opiniunea unuia din 
arbitri saă a o modifica în parte 
saii în total, iar împrejurarea că 
după ce ela vizat una din opint- 
uni, a făcut altă hotărire, acesta 
nu: constitue autoritatea lucrului 
judecat. Cas. 1 64]87. Bul. pag. 114. 

c) O hotărire judecătorescă nu 
are acest caracter, dacă nu este 
subserisă de cel puţin duoi jude- 
cători din cel care au luat parte 
la densa, Cas.1 32/88. Bul.pag.278. 

“ d) Hotăririle tribunalului ca in- 
stanţă 'de apel, prin care *9I de- 
elină competinţa, nu constitue au- 
toritatea lucrului judecat, întru 
cât afacerea nu a parcurs cele 
duvă grade de jarisdicţiune sta- 
bilite de lege. Cas. II 13088. Bul. 
paz. 1097, E 

€) Publicitatea gedinţelor pote 
să resulte din termenii hotărirei 
fără să fie constatată printr'o for- 
mulă sacramentală, nefină pres- 
crisă o asemenea formulă de le- 
giuitor. Cas, II 154|89. Bul. pas. 
977; Cas, 1 214 Bul. pag. 651; Cas. 
IL 11490. Bul. pag, 1039. - 

f) Ştergerea semnăturei pusă - 
din erdre în josul unei hotăriri 
de către un judecător care nu 
participase la ea nu constitue nici 
o causă de nulitate, Cas. 1 147[95. 
Bul. pag. 309. - 

9) De şi este adevărat că p'ar A 
suficient numat contrasemnarea . 
de către grefier a minute unei 
hotăriri şi că trebue ca dânsul să 
contrasemneze şi hotărîrea ce se 
redactase în urmă şi care conţine 
motivele pe care se întemeiază, 
totuşi, întru cât legea nu prevede 
pentru acestă contrasemnare un 

termen fatal în care să se facă, 
nu se pote susține că hotărirea * 
este nulă când contrasemnarea 
grefierului a avut în urma ata- 
cărei el cu apel, acesta ma! cu 
scmă atunci când apelul a fost 
făcat înainte ca hotărirea să se 
A comunicat părţilor, Cas.1287|93. 
Bul. pag. 863, _ 

h) Mandatul dat de cine-va pro- 
curatorului stii ca să *] repre- 
sinte în urmărirea debitorilor str 
nu pote serri şi pentru urmări- 
rea dirigcată de alți contra man- 
dantulul.. Cas. II 81/96. Bul. pag.. 
122. . 

2) a) Este viciat constituit tri- 
bunalul fără presenţa ministeru- 
lui public, când sunt în joc în- 
terese de minori. Cas. 1 287/87. 
Bul. pag. 751. : . 

5) Adăogirele făcute într'o ho- 
tărire, printre rânduri, nu pote 
anula hotărirea, ci urmâză ca ele 
să nu fe ţinute în scmă, adică, - 
ca faptul constatat printr'Gnsele
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special, unde iarăşi se vor 
sub-scrie de judecători. 
(Pr. 119, 192).1) 

122. Nimic peinatgini, 
„printre linil, prin adăogiri, 
prin scurtări, sait cifre, nu 
se pote-scri înti'o hotă- 
rire judecătorescă. . (Pr. 
119, 121, 2). - 
123. Fie-care decisiune 

saii sentință va coprinde : 
10 Numele, pronumele, 

domiciliul o: reşedinţa 
părţilor ; calitatea în care | 
proced ; numele, pronu- 
mele advocaţilor. 

să fie considerat ca neconstatat. 
Aşa dar, când prin nisce aseme- 
nea adaogiri se constată presența 
ministerului publio la vindarea 
unul imobil urmărit, în care nu 
figura ca parte în acestă vindare 
nică un minor, acestă constatare 
sc pote suprima fără ca nicio 
nulitate nă resulte pentru vin- 
dare. Cas. Sect. Unite 1/9: Bul, 
pag. 714. - 

1) a) Netrecerea hotărireY în re- 
gistrul respectiv, nu este preserisă 
sub pedepsă de nulitate. Cas. 1, 
195/S7. Bul. pag, 513. 2: 

2) Ohotărire judecătordscă,nu 
are acest caracter, dacă nu este 
sub-sorisă de cel putin duo! ju- 
decători din cei cari ai luat parte 
la densa, Cas.1[.:32/83 Bul. pag. 
218, : 

€) In urma unel “divirgențe de 
opiniuni ivite la tribunal între 
duol judecători, trangarea aface- 
rel nu se pote face de câtcu 
trei judecători ;—alt-fel hotărîrea 
este nulă şi casâbilă. — Impreju- 
rarea că, în frontispiciul hotărirey   

- SENTINȚE (Art, 422-123) 

90 Obiectul cererei şi 
conclusiunile părților. (Pr, 
98, 101). | . 

30 Resumatul actelor ce 
părţile ai înfăţişat. spre 
a'şi sustine fie-cure cere- 
rea Saii propunerile. 

40 Menţiunea că Minis- 
terul public şi-a dat con- 
clusiunea, dacă el s'a pro- 
nunţat. (Pr. 82, 83). 

5" Cestiunile de fapt și 
de drept. - 

60 Motivele. (L. C. Cas 
37, 30). - 

10 Dispositivul, adică a- 

se vede făcută menţiune că ai 
luat parte Ia judecată tre! jude- 
cători, fără însă ca: hotărirea 
şi minuta el să se vadă sub-sorisă 
de trei judecători, nu acoperă 
acestă nulitata, Cas. LL 197/90. 
Bul. pag, 613, 

d) O hotărire este valabilă, ca 
tâte că partea privitâre la com- 
punerea curţei şi expunerea des- 
baterilor este subsemnată numa! 
de grefler, iar judecătorii ati sub- 
scris numai motivele şi dispost 
tivul eX, Cas. IL. 141/91. Bul.paz. 
1145, d 

      
2) a) Adăogirile făcute într'o ho: 

tărire, printre rânduri, nu pote 
anula hotărirea, ci urmeză numal 
ca ele să nu fe ţinute în s6mă, 
adică; că faptul constatat prin: 
tr'ânsele să fie considerat ca ne- 
constatat, Aga dar, când prin 
nişec asemenea -adăogiri se con- 
stată presenţa ministerului public 
la vîndarea unul imobil urmărit, 
im „care nu: figura ca parte în 
acestă vindare nici.un minor, 
acestă constatare se pote suprima 

c
m
 

=
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ceia ce judecata ordonă în | 333,355.—L.C. Cas. 60) (Pr. 
virtutea legilor.(Pr.124, ur,.| Fr. 1414.—Pr. Gen. 107) ?). 
  

fără ca nici o nulitate să resulte 
pentru vindare. Cas. Secc. Unite. 
194 Bul. pag. 114, . 

i) Ștergerea semnăturei pusă 
din erore în josul unei hotăriri 
de către un judecător care nu 
participase la ea nu constitue nici 
o causă de nulitate. Cas. 1. 147/95. 
Bul. pag, 30) . i 

1) a) Când partea "4 înteme- 
ează apelul pe un singur titlu, 
instanţa de fond este datâre să 
"1 examineze și să se pronunţe 
asupră. : - 

Când. hotăririle nu sunt pro- 
nunțtateintre aceleaşi părti, curtea 
nu este ţinută să le examineze, 

* Cas, 1 122/83. Bul. par, 288, 
b) Procesul-verbal şi dispost- 

tivul hotărirel, formând un sin- 
gur corp, al decisiunel, este su- 
ficient ca ele să fe sub-semnate 
de către judecător şi grefier pen- 
tra ca să nu constitue o nulitate 
din care să se tormeze un motiv 
de casare, Cas, II 247/86. Bul, 

pag, 352, - 
- c) Este nemotivată hotărirea, 
când curtea omite a se pronunţa 
asupra a ducă puncte de drept 
invocate înaintea sa. Cas. II 13/57. 
Bul. paz. 6V9,, . 

d) Nulitatea provenind din cita- 
Tea părţilor in mod colectiv,se aco- 
peră pria presenţa lor în instanţă. 

» Prin nici un text de lege jude- 
cătorul de apel nu este oprit de 
a adopta faptele gi motivele co- 
Prinse în sentinţa pronunţată de 
Prima instanţă, Cas. 1 6/83, Bul. 
paz. 3. - 
_€) Nearătarea motivelor pen- 

tru care nu se acordă privelegiul 
la o sumă, face ca hotărirea să   fie nemotivată. Cas, IL 111/83. 
Dul, pag. 957, 

[) Nu este casabilă o hotărire 
dată în civil pentru că nu arată 
textul de lege pe care se fun- 
deză Este de ajuns ca să fie 
conform cu legea. Cas, I 133/89, 
Bul. pag. 415; Cas. I 26/90. Bul. 
pag. 38; Cas, 1 139/90. Bul. paz. 
1409, . - 

9) Constitue o omisiune esen- 
țială, care dă loc la casare, când 
hotărîrea nu se pronunță asupra 
unul mijloo de apărare decisiv 
iu causa ce se invocă de pârit, 
precum este mijlocul basat pe | 
operațiunea unel novaţiani a o- 
bligaţiunel în virtutea căruia re- 
clamantul! 'țisusține pretențiunea 
sa. Cas. II 116/91.Bul. pag. 1009, 

* „h) O hotărire este valabilă, cu 
tote că partea privitâre la corm- 
punerea curțel şi expunerea des- 
baterilor este sub-semnată numa! 
de grefier, iarjudecătoril au sub- 
Scris numai motivele şi disposi- 
tivul ef. Cas..I1 141/91 Bul paz. 
1145. .: ÎN 

î) De şi dupe art. 46 din codul 
comercial admiterea sai respin- 
gerea probei testimoniale este 
lăsată la aprecierea instanțelor 
de fonă, totuși hotărirea cată să" 
arate motivele pentra care ad- 
mite sai respinge o atare probă, 
căci lipsa unel asemenea moti- 
văr atrage casarea hotărirei. Cas. 
IL 308;92 Bul, pag. 645, - . 

Î) Este casabilă, ca lipsită 4 
motivare, o hotărire care nu se 
pronunţă 'asupra unor. midlâce 
propuse de părţi de o natură 
atît de, importantă în cît stabili- 
rea şi discutarea lor ar fi putut 
avea de resultat ca să dea.o 
altă soluţiune afacerel, Oas. 11 
21f/941 Bul. pag. 385. , , 

„ r)Adăogirile făcute într'o hotă-
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" 124. Acestă redactare 
va mal coprinde, după tre- 
buinţă, mărturisirile, de- 
claratiunile, primirile sai 

xire, printre rânâuri, nu pot anula 
botărirea, ci urmâză numa! ca 
ele să nu fie ţinute înscmă, adică, 
că faptul constatat printr'insele 
să fie 'considerat ca necontestat, 

“Așa dar, când prin nişce aseme- 
nea adăogiri se constată presenţa 
ministerului public la vîndarea 
unul imobil urmărit, în care nu 
figura ca parte în acestă vîndare 
nici un minor, acâstă constatare 
se pote suprima fără ca nicio 
nulitate să resulte pentru vîn- 
dare. Cas. Secţ. Unite 7/91 Bul. 
pag. 714.- - 

i) Fie-cara hotărire cată să fie 
motivată asemănat art. 123 din 
procedura civilă și în lipsă de 
motive constitue o causă ae ca- 
sare după art..37 al. III din legea 
curţei de casaţie, Ast-fel e casa- 
bilă hotărirea care respinge un 
incident ridicat de una din părţi, 
mtrginindu-se a adăoga. că mo- 
tivele sa vor arăta, pe când. în 
realitate, nici din decisiunea su- 
pusă recursului, nici din lucră- 
rile existente în dosarul afacerct, 
nu se constată motivarea respin- 
gerei acelui incident. Cas.1 387/94 
Bul, pag, 1098, Ă : : 

m) De şi este adevărat că mar 
i sufcient numat contra sem- 
narea de către grefier a minutey 
uncă hotăriri şi că trebue ca din 
sul să contrasemneze şi hotări- 
rea ce se redactează în urmă i care conţine motivele pe care ea se intemetază, totuşi, întru cât 
legea nu prevede pentru acestă 
contrasemnare un termen fatal 
în care ca să se facă, nu se pote 
susține că hotărirea este nulă 
Cind contrasemnarea Breferului   

SENTINȚE (Art. 124) 

lepădările ce aii putut face 
tărţile la înfăţişare, verbal 
saii înscris, (Pr, 193, 195) 
(Pr. Gen. 108))). 

a avut loc în urma atacărel el: 
cu apel, acâsta ma! cu scm 
atunci când apelul a fost făcut. 
înainte ca hotărirea să se fi co-! 
“municat părților. Cas,. 1 2$87/%5 
Bul. pag. S63. Ă 

n) Direcţiunea generală a căi- 
lor ferate romiîne respunde de 
daunele causate prin : incedi- 
erea obiectelor aflate afară din 
raza. proibită prin art. 9: din le 
'gea din 26 Martie 1870 asupra 
poliţie exploatăreY . căilor ferate 
române, incediere provenită din : 
causa scânteelor de la: 1ocomo- 
tivă şi propagată prin păişul şi 
materiile atiate pe raza proibită. 

Că, afară de valgrea obiectelor 
arse, direcțiunea pote fi con 
damnată să plătescă şi aaune,. 
a căror apreciere este de ati 
butul suveran al instanţelor de 
fond, fără ca prin acesta să vio 
leze art. 123 si 138 din proce- 
dura civilă Cas. I 219/9; Bul. 
pag. 833. 

1) a) Indeplinirea formalită ților 
cerute de art, 232 din procedură 
civilă, se cere numal atunce! când 
se faca de către una âin părţile 
litigante o cerere ae ase supunt cea-altă parte la interogatorii, - 
iar nu şi în ceasul când pregedir ! 
tele de la sine pune o întrebare : Pârţel în interesul descoperire adevărului; în acest cas; este destul, conform art. 124 din pro 
cedura civilă de a se trece între: 
barea si răspunsul în procesul: verbal al gedinţei, Cas. 1 165:%, Bul. pag. 470, ă U) O mărturisire de şi nu e constatată printrun proceseverbal dupe formele prescrise pentru În-



SENTINȚE (Art. 125-— 

123, Fie-care decisiune 
sai sentință va mai arătu 

| termenul apelului, al opo- 
sițiunei, al revisuirel saii 
al recursului în easațiune. 

(Pr, 154,296, 318, 334. — 
Î.C. Cas. 44) 1). 
126, In casurile în cară 
. tribunalele pot acorda ter-. 
„mene pentru esecutarea 
 sentințelor lor, ele vor face 
„acesta prin chiar sentinta 
care va hotări contesta- 
tiunea şi care va enuneia 
motivele pentru care s'a 
încuviintat termenul. (Pr. 
1217, ur. — Civ. 1021 1035, 
1101, 1552, 1836) (Pr. Fr. 
129). 2). 
2 127. Termenul va curge 
din diua dărei sentinței, 
când este contradictorie ; 

“Şi din diua significărel în 
persână sait la domiciliii, 
când este dată în lipsă, 
(Pr. 126) (Pr. Fr. 193). 
„129. Debitorele nu va 
putea obtine termen, nici 

129) 4 

va pulea să se.buciire de 
termenul eeis'arfi acordat, - 
dacă bunurile lui se vind 
după cererea altul creditor, 
dacă este în stare de fali- 
ment saii de insolvabilitate 
notorie saii de contumacie, 
saii dacă este pus la în- 
chis6re, saii dacă prin fapta 
sa a micşorat siguranţele 
ce prin contract dedese cro- 
ditorului săi, sai dată nu 

N 

a dat şi garantiile promise.- . 
(P. 197, 381.—P. 470, 483.— 
Civ. 1025, 1323, 1559) (Pr. 
Fr. 194). . 

129. Esecutiunea pro- 
visorie va putea fi ordo- 
nată cu saii fără cauțiune, 
după împrejurări, în casu- 
rile următoare :. 

10 .Pentru punerea și ri- - 
dicarea peceților, saii fa- 
cerea inventarului; (Pr. 
657-676). i 

2c Pentru reparaţiuni ur- 
gente ; (Civ, 1425). . 

* BoPentrudepărtarea chi-: 
  

terogatorul părților, totuși ea tre- 
bue să albă consecințele legale 
ale mărturisirei făcută în justiţie 
când este constatată în corpul 
hotărirel. Cas. 1 336|95. Bul. pag. 

- Da) Nuse pâte formula un mijloc 
de casare din neobservarea unor 
articole de lege când ele nu sunt 
prescrise snb' pedeapsă de nuli- 
tate. Cas. 1 1|8;. Dul, pag. 1.   -:3)a)Este admisibil recursul făcut 

contra unei închieri care, acor- 
dând un termen de graţie, sus-.: 
pendă cercetarea fondului pro- 
cesului până dupe îndeplinirea 
termenului acordat, . 

- Termenul de graţie trebue chiar 
dat prin hotărirea care decide 
executarea hotărirel pronunţată. 
Prin urmare se violeză art. 126 
din pr. €. civil, cânâ curtea de 
apel, dând un termen de graţie 
printr'o închiere, reţine judecata



40. 

riaşului, sai -arendaşului, 
când nu ai termen, sati 
când termenul a espirat. 
(Civ. 1496-1438). - 

40 Pentru secuesirări şi 
paza lucrurilor. (Pr 418, 
ur.— Civ. 1626), 

5% Pentru darea de cuu- 
ţiuni. (Pr. 395). 

60 Pentru numirea de 
tutori, curatori şi alţi ad- 
ministratoni, si pentru 
darea  socotelilor. (Civ. 
380-454). 

72 Pentru pensiunile sait. 
ajutorele alimentare. 
156, 337. — Civ. 187, 
250) (Pr. Fr. 135)1), 

- 180. Dacă esecutarea 
provizorie nu sa admis 
prin sentinta judecătorilor 
de la prima instanță, ea 
nu se va putea pronunia de 
cât de către judecătorii în 
apel. (Pr. 129, 431, 338). Pr. 
Fr. 136, | 

181. Esecuţiunea provi- 
sorie nu pote fi ordonată 
pentru cheltueli de jude- 
cati. (Pr. 130, 140, ur), 
(Pr. Fr. 137). - a a III 
asupra fondului până dupe îm- plinirea termenului acordat, Cas, 1 103|90. Bu, pag. 219. 

1) a) Execuţiunea provisorie a- cordată une! hotăriri care admite resilierea unuy Contract de aren- dare, nu pâte da drept proprie tarului ca, înainte a'a se judeca 

(Pr. 

ies 

  

SENTINȚE (Art. 130—1321) 

132. Procurorii vor cere 
a li se înfățișa în tote lu-: 
nile originalul hotăririlor: 
şi vor verifica de s'aii în-: 
deplinit disposițiunilepre- 
scrise de legi. . 

- Incas decontraveniiune, | 
el vor încheia proces-ver- 
bal, şi vor raporta. (Pr. 
121, 192. — Pr. P, 192. — 
L. Org. J. 1890, art. 41) 
(Pr. Fr. 140). 
133. Grefierii nu vor 

putea da părţilor copie 
după o hotărire judecăto. 
râscă de cât după ce se 
va fi subseris de judecă-: 
tori, sub. pedepsa de a fi 
urmăriți ca falşifieatori. 
(Pr. 119, 191, 134.—P, 153, 
ur.—Pr P. 189) (Pr.Fr.139). 

134, Orl-eine va avea 
dreptul a scote prin gre: 
fier, cu a sa cheltuială, co-. 
pie după hotăriri sub-serise 
de judecători, afară numa! 
de hotăririle cari stai dat 
în urmă de desbateri în 
şedinţă secretă. Copie du- 
pă aceste din urmă nu se 
vor da de cât părţilor saii l 
apelul făcut contra er de locatar, Ră iîntente contra acestuia acţi- 
unea pentru predarea în bună 
Stare a. acaretelor după moşie, căcl acest drept nu pote fi născut 
până ce contractul de-arendare Hu Va A definitiv resiliat, Cas, |. 225|91. But, Pag. 610.



SENTINȚE (Art. 135—137. 

celor ce le represinlă. Al- 
ţi le pot căpăta numa! cu 
autorisarea sporială a pre- 
sedintelui. (Pr. 133, 135, 
ur.—L, Timb. 18, 5%) (Pr. 
Gen, 109). - 
135. Espediţiunile ese- 

cutorii ale hotăririlor ce 
aii a se aduce la îndepli- 
nire vor purta formula e- 
secutore, in chipul urmă. 
lor: -... 

«Nol (numele Domnito- 
rului) cu mila lui Dumne- 
deii şi vointa natională, 
Domn al Principatelor-U- 
nite-Române, la totă -de 
faţă şi viitor sănătate: 

(Aici urmeză textul ho- 
lărirel). ” 
«Dăm putere şi ordonăm 

agenţilor administrativy să 
csecute acestă (decisiune 

')a) Tribunalul chemat a investi cu titlu executoriu un act care fusese deja investit de un Tri- buna! incompetinte, nu este ţinut a xeproduce din noii formula pre- vEdută de art, 135 procedura ci- vilă, ci pentru acesta este suf: clent ca expediţia executorie să fie semnată numay de judecă- tori! Tribunalutul, Cas. II 37|97 «Dreptul» 1497. 
?) a) Formula executorie se pâte Cere in virtutea unu mandat ta- cit, firă să fe trebuință de o atificare, Cas, 1 213/89 Bul.pag. 

) Orl-ce opoziţiune care! are   de obiect nu anularea actelor de 
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saii sentință); procurori. . 
lor, să stăruiască pentru 
a el aducere la indeplini-. 
re, Spre credinţă presenta 
sentință 'saii decisiune s'a- 
subsemnat de... (urmeză 
subserierea judecătorilor). 
(Pr. 136, 373, 375.—Const. 
36) (Pr. Gen, 110, 10.7) 
136. Acesteespediţiuni |. 

sati copil, cari cor .purta 
formula esecutore, se vor: 
da numa! părților ce aii 
câştigat sâii representan- 
tilor lor, - - 

Grefierul va însemna a- 
tât pe acestă espediţiune; 
cât şi în originalul hotă- 
rirel “persona căreia s'a 
dat espediţiunea esecul6- 
re. (e. 135) (Pr. Gen. 110, - 
90; 111).) 
137. In timp de opt. 

procedură a urmărire imobiliară! 
ci incetarea sait amânarea ei, - 
trebue adresată tribunalului res- 
pettiv prin suplică subsorisă şi. 
cu plata tare! timbrului, cel pu: 
ţin cu trei „qile înainte de ziua 
fixată pentru adjudecare ; prin 
urmare, cu drept cuvânt. tribu- 
nalul de urmărire respinge, ca 
neregulată şi tardivă, cererea fă- 
cută de debitor verbal şi tocmar 
în diua adjudecărei de a se des- 
fiinţa urmărirea imobilului pe 
cuvânt că actul în virtutea că- 
reia se face, n'ar constitui un 
titlu executorii. Cas. IL 174/91 
Bul. pag. 1301, . 
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gile cel mult de la pro- 
nunţarea unei hotăriri, ea 
se va trimete în copie fie- 
cărei părţi. Acestă copie 
so va lăsa la personă sai 
la domiciliul oră reşedinţă, 
şi agentul judecătoresc va 
proceda “conform art. 74 
de la citațiuni, cu. deose- 
bire că în cas când par- 
tea nu va fi acasă, sai nu 

„Ya voi a primi hotărirea, 
ca se va lăsa în mâna fune: 

1)a) Se conformă cu legea agen- 
tul judecătoresc, care lasă copia 
de hotărire în mâna agentului 
administrativ, câna constată că partea era absentă de la domi- 
ciliă, : 

Cas, 1 26/86 Bul. pag. 28. 
2) Comunicarea hotăririlor tre= buesce făcută conform disposiţiu- 

nilor art. 137 ain procedura ci- vilă fără să se distingă aacă ele sunt date contradictorii sai în lipsă, Cas. 1 3]88 But, pag. 6; Cas. I 21/91 Bul, paz. 27, 
c) Este nulă comunicarea ho- 

tăririlor prin Monitor, dacă ea "n'a fost ndresată părțerla ultimul domiciliii saii la reşedinţa actuală, Cas. 1 262/83 Bul, pag. 896. 
.d) Este bine considerată 0po- Sițtunea ca făcută în termen, când se constată ca hotărirea ma * fost comunicată în regulă. Cas, I1'471/83 Bul. pag. 931, 
e) Când partea primeşte copia unei hotăriri şi iscălesco adeve- rinţa cu propria" semnătură, a- „gentul însărcinat cu comunicarea el nu este obligat a: închiea un proces-verbal despre acâsta, si procesul-verbal! inchieat nu atinge drepturile ce resultă din scăli- 

  

  

SENTINȚE (Art. 133) 

ţionarilor administrativi a- 
rătati în art. 74, îneheind 
proces-verbal despre cele 
urmate, Estract după acest 
proces-verbal se” va. lăsa 
în mâna unul servitor ori 
vecin, saii în cas de .nefi- 
ință sait nevoinţă din par- 
tea acestora, se 'va lipi pe 
uşă sait la pârtă. (Pr, 74, 
15, 60,10; 121, 153, 337, 
387. —Rg. Port. 33. —L, 
Timb. 18, 30). 1) - 

Tea adeverinţeY. Cas.I 180/31 Bul. 
pag. 451, . îi 

7) Recursul nesemnat de recu- 
rent ne pote apropia Și “ratifica 
de acesta înăuntru termenului 
acordat pentru facerea lui. Cas. 
I 4410/91 Bul. pag. 1229. „ 

9) Hotăririle date în lipsă în 
materie civilă, se comunică păr: 
țel care a lipsit conform art. 237, iar nu art. Ţi din procedura 
Civilă, ca şi cele pronunţate cou- tradictortă. Cas. 184/92 Bul. pag. 

1) Este valabilă comunicarea unei hotăriri privitâre pe mini: sterul de Anance, prin 'registra- tornl acestui minister. Cas. II 140/92-Bul. pag, 112, 
î) Art. 131 din procedura civilă "ŞI are aplicaţiunea numa! atunel Când partea refusă să primâscă hotărirea, iar nu şi atunci cind densa o priimeşce, dar refusă de A semna de priimire. Cas. Sect. Vacanţ. 120|93 Bal. pag, 665. Î) Este de ajuns când primarul Comune! trece în procesul-verbal 

Că a comunicat citaţiunea saii COpia de pe hotărire cetei moş- nenilor, fără a'i enumera în parte pe fie-care. Cas.I 312/93 BuL.p.994,



+ 

DESDAUNĂRI ŞI ONELTUELI (Art. 128 —H0) 

TITLUL VIII. 
Despre desdaunări și 

cheltuelă - 

138. Orl-ce hotărire ju 
decătorescă care va con- 
damna la daune interese, 
va arăla şi cifra: la care 

„Se urcă aceste despăgu- 
bir! saii după actele esis- 
tente, sai după o preala- 

- bilă cercetare co s'a făcut 
asupra acestor tifre. (Pr, 
140, ur. — Civ. 998, 1084, 
1057, 1088). (Pr. Fr. 198).) 

139. Orr-ce hotărire ca- 
- Te va condamna la resti- 
tuţiune de fructe, va dis- 
pune ca restituțiunea să 
se-facă în natură pentru 
„anul din urmă, şi în bani 
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[pentru anil precedenţi, du- 
pă o estimaţiune făcută de 
esperii. Ma 

Dacă restituţiunea în na- 
tară pentru cel din urmă 
an este cu neputinţă, ea 
se va face ca pentru ani! 
precedentă. (Civ. 119, 485, 
769, 854, 599, 1250, 1324). 
(Pr. Fr. 199)... 

140. Partea care perde 
se va condamna şi la chel- 
Luelile judecătei, dacă sunt; 
cheltuelile cuvenite părţei 
ce a câştigat nui se vor 
adjudiea de cât după ce- 
rerea ei. (Pr. (38, 141, 144, 
140, 147, 405.—Pr. P. 159, 
187, 188, 391.—1L. Timbre.   30 ur) (Pr. Fr. 130).2) 

  

1) Asemănat art. 137 din pro- 
cedura civilă, comunicarea unek 
hotăriri este regulat tăcută, în 
ce priveşce persnele domiciliate 
afară din ţară prin publicarea eX 
in «Monitorul Oficial», de oare-ce 
in acest cas cată să se întrebuin- 
ţeze aceleaşi formalități ca și 
pentru citarea părților, Cas, II 
258/91. Bul. pag. 367. , 

î) Termenul de ducă lunyk, pre- 
" vtdut de art. 297 din procedura 

civilă pentru revisuire, curge de 
la primirea hotărirer prin minis- 
terul portărellor, Simpla înpre- 
giurare că partea a scos copie 
dapă hotărirea atacată cu revl- 
Suire, fâră a'! A fost legalmente 
comunicată, nu'1 răpeşce dreptul 
de a putea face revisuire, ca 
fină încă în termen. Cas, 7 
116]95 Bu, pag. 543, . ” 

7 

1) a) Direcţiunea generală a căl- 
lor ferate române rtspunăde de 
daunele causate prin incedierea 
obiectelor aflate afară din raza 
proibită prin art, 9 din legea din 
26 Martie 1810 asupra proprie- 
tăţei exploatărei căilor ferate ro-- . 
mâne, incediere provenită din 
causa scînteelor de la locomo- 
tivă şi propagată prin păişul şi 
materiile aflate pe raza proibită. 

Că, afară qe valdrea obiectelor : 
arse, direcţiunea pâte A condam- 
nată să plătâscă gi daune, a 
căror apreclere este de atributul 
suveran al instanţelor de fonă, 
tără ca prin acesta să se violeze 
art. 123 şi-133 din procedura ci- 
vilă. Cas. 1 219796 bul. pag. 833, 

2) a) Cheltuelile de judecată se 
suportă de partea care a căzut 
în judecată. 

Pa 4



to. 

"A41 Dacă sunt mal 
multe părti condamnate, 
cheltuelilo se vor împărţi 
între ele după capete, saii 
după interesul ce fie-care 
din ele are în conlestaţi- 
une. (Pr. 140, 149). (Pr, 
„Gen. 115). E 

142 .Dacă ma! multe 
părți vor fi condamnate 
pentru causă de violenţă; 
de fraudă saii de obliga: 
liune solidară, cheltuelile 
vor Îi pronuntate asupra 
lor solidar, (Pr. 141.—Civ. 
1003, 1034, ur.) (Pr. Gen. 
116). = 

143. Condamnalul va 
putea îi dispensat de chel- 
tuelilo personale ale îm- 
pricinaților, în tot sa în 
parte, când procesul este 
între soti, între ascendenți, 
frati şi surori saii- aliaţă 
în același grad. (Pr, 144,— 

Cas. 1. 204'8%6 Bal, pag. 500, 
2) Judecătorul apelului este in 

drept să condamne pe apelant la cheltueli de judecată chiar în 
casul când admite apelul în parte, când prin acest apel dânsul tin- dea la reformarea în total a sen- tinţel apelate. Cas. 1 317/91 Bun. pag. 919, - 

c) Instanţele judecătoreşti pot acorda cheltuelr de judecati rasi când judecata urmeză între rude apropiate, căci scutirea prevă- zută de art. 113 din procedura clvilă nu este de cât facultativă Cas, 1. 365/92 Bu, pag. 914,   

Pe N i 
DESDAUNĂRNE ȘI CHELTUELĂE (Art. 141-146) 

Civ. 660) (Pr. Fr. 131, 10).) 
144. Judecătorii pot 

compensa ehel'uelile în tot 
Saii în parle, dacă” părțile 
sunt osîndite respeeliv a- 
supra unor punturi. (Pr. 
140, 143) (Pr. Fe. 131, 2%), 

145. Tutorii, curatorit, 
moştenitorii sub beneficii 
de inventar, sait alţi ad 
ministeatori, cari “întrun 
proces aii compromis din 
culpa lor, interesele ad: 
ministraţiuner lor, vor pu: 
tea fi condamnaţi la cheltu- 
el! in numele lor personal, 
şi fără să aibă dreptul de 
repetițiune, şi chiar la da: 
une interese, de se cuvine. 
(Civ. 390, 454, 714, ur, 724, 
ur.). (Pr. Fr, 132). . , 
„146. Cheltuelile de ju: 

decată se vor compune: 
10 Din taxele de jude: 

cătr; . | 

1) a) Judecătorul fondului este 
Suveran să aprecieze utilitatea şi 
oportunitatea . ascultărel marto: 
rilor -ce i se propune în mi- 
terte penală, destul numar că de: cisiunea sa să motiveze pentra 
ce respinge acestă propunere. 
Cas. II 475/7941 Bul. paa.- 914, 

2) a)Instanţele judecătoreşti pot acorda cheltuellde judecată, chiar 
când judecata urmeză între rude 
apropiate, căci scutirea previdută de art. 143 din procedura civil" 
nu este de cât facultativă, Cas 
I 365/92. Bul, 
112/93 But. pag. 236, 

= 

pag. 971; Cas. l 

|



9 Din cheltuelile făcute 
cu martori, esperți, agenţi 
saii cercetări Ja faţa locului; 

3 Dincheltueli de drum 
și de locuinţă, "când par- 
lea cea câștigat a călăto- 
rit numar: în vederea pro- 
cesului ; Da 

40 O plală a advocaţilor, 
apreluită de judecători, se 
va ine în sema părțel ce 
a câștigat, numaY cândi 
se vor da .daune inlerese. 
(Pr, 140, 147.—1 Timbr. 

HOTĂRÂRI (Arte 147-145) 

  +1) (Pr. Gen. 121). 1) 
. 147. O listă deţifra si 
specificarea cheltuelilor de 
judecați se va putea pre- 
senta judecăţei de fie-care 
„parte cu alte acte probă- 
tere, îndată după pledarea 
asupra fondului... 

dl 

"Fio-care parle va avea 
dreptul a diseulu lista pre- 
sentată de partea adversă, 

Judecătorii vor putea da - 
un termen părței care va 
cere u aduce dovedi spre 
a combate cheltuelile ar&- 
tate de cea-laltă parte. 

Copie după acestă listă 
se va anexa la finelo ho- 
tărirel. (Pr. 140, 146). 2) 

TITLUL IX. e 
Despre holăririle date în 
lipsă și despre oposiţiuni. 

14$. Se dă hotărire în 
lipsă: - 

In contra acelei părti care 
în dioa insemnaiă pentru 
înfăţişare, nu s'a arătat. In 
contra acelei. părți care, 
într'o causă ce era a sc 

  

1) a) Cheltuelile de judecată se 
suportă de partea care a căzut 
in judecată. Cas. 1 204/86 Bul. 
pag. 200, = 

W De şi prin art. 2 şi 3 din re- 
gulamentul cheltuelilor pentru 
experţi se prevede modul si suma 
cat trebua plătită unui expert, 
totuşi accsta nu este de cât mi- 
nimum ce urmeză a se plăti, aşa că instanțele de fond sunt suve- 
xane să acorde o samă mat mare 
faţă cu importanţa lucrăref. „Cas. 

"1 353/90 Bul. pag, 1132, 

. apropiate, 

c) Instanţele jadecătoreşeY pot acordacheltuelț dejuâecată, chiar când judecata urmeză între rude 
căci scutirea prev&e 

dută de art. 143 din procedura 

civilă nu este de cât facultativă, 
Cas. 1 365/92 Bul. pag. 974, 

2) 4) Traducţiunea unefprocur! 
scrisă în limba străină, de către 
consulul general respectiv al ță- 
rel este valabilă şi curtea de a- 
pel-o pote admite ca atare când 
may cu sâmă constată în fapt că 
ea, - fiind . precintată .și înaintea 
tribunalului de prima “instanță, 
partea n'a contestat'o nici de cum. 

Prescripţiunile art. 147 din pro- 
cedură ciwilă, de a se depune 
lista şi actele justificative pentru | 

.cheltuelile de judecată, nu sunt 
prescrise sub pedepsă de nulitate. 
Aşa dar, judecătorii şi în lipsa lor, 
pot să aprecieze şi să fixeze cuan-"   tumul acelor cheltueli, fără ca a-



m 

judeca fărăpledări, nu_'ȘI-a 
“adus actele saii memoriile 
Ja ziua însemnată de jude- 

„«ată (Pr. 93, 104, 149 ur, 
152, ur.—Pr. P. 147, 182 
470), (Pr. Gen. 129). 1). 

"HOTĂRÂRI (Art. 149—150) 

149. Dacă reclamantul 
nu se presintă la dioa în- 
făţişărei, hotărirea dată în 
lipsa sa, apără pe pâril, 
(Pr. 150) (Pr. Gen. 131).3) 

150. Când pâritul nu 
  

edsta să cadă în controlul curtei 
de casaţiune. Cas, II.. 50/89 Bul. 
pag. 512. N 

b De şi prin art. 2 şi 3 din re- 
gulamentul cheltuelilor pentru 
experţi se prevede modul şi suma 
vât trebue plătită unu! expert, 
tatuşi acesta nu este de cât mi- 
nimam 'ce urmeză a i se plăti, 
aşa că instantele de fond sunt 
suverane să acorde o sumă mal 
nare față cu importanța lucrărei. 
Cas. 1 353/90, Bul. pag, 1132. 

1) a) Nu este destul ca partea 
“să se presinte, ci trehue să ea şi 
ca conclusiuni în instanță, la din 
vontră are dreptul de oposițiune 
uontra hotărirel care se const: 
«eră ca dată în lipsă. - 

Aprecierea probelor este lăsată 
la suveranitatea instanțelor de 
“tond. Cas, I 171/88 Bal. pag. 512; 
176/88, Bul. pag. 583; Cas.1 109/40 
Bul. pag. 293, Ii 

5) Justiticarea absenței se pote 
priimi. în persâna advocatuluinu- 
mal în casul când partea ar fi 
invocat un advocat angajat de ma! 
înainte, - 

Pentru advocaţii asistenţă, ab: 
senţa trebue justificată în per- 
sona chiar a părțel înpricinate, 
iar nu a advocatului săi. Cas,I 
3/89 Dul, pag. 4. 
. c) Dupe art. 1483 din procedura 
civilă, o hotărîre e susceptibilă 
de oposiţiune nu numai când 

__artea se prsintă în instanţă, dar 
ai atunoi când, presentându-se nu 
a luat conclusiuni în” fond, 

" Cu tâte acestea, când în fapt   

se constată că parte a luat con: 
clusiuni că se desistă de Ia ac- 
ţiune, ea numa! are drept de o- 
posițiune. Cas 151/91 Bul pag. 140. 

*) a) Termenul de apel în con: 
tra hotăririlor prin care se res 
pinge oposiţiunea ca ne susținută, 
se calculă din Qiua hotăririt prin 
care s'a respins acea oposiţiune. 
Cas.-I 98/87. Bal. pag, 187, > 

V) In materie de contestațiuni 
la executări silite, termenul de 
apel este de o lună Qe:la data 
pronunțărei hotărirei, fără dins- 
tincţiune, de casul când ea a fost 
dată în lipsă sati contradictorii, 
de unde resultă că nu existi 
dreptul de oposiţiune pentru par: 
tea judecată în lipsă în asemenea 
materie şi prin urmare nici de 
Yecurs, dacă de la pronunțares 
decisiunei până la facerea re- 
cursului a trecut trei lunI. Cas. 
1 338/87. Bul. pag. 885. - 

c) Cu drept cuvânt curtea de 
apel respinge apelul ca ne sus- 
ţinut şi fără drept de oposițiane 
pentru apelant, când în privinţa 
sa s'a aplicat disposiţiunile art. : 
151 din procedura civilă. Cas,l.: 
100/89 Bul, pag. 280. , 

d) în materie penală, ca şi în 
civilă, pretenţiunile civile .cată 3 
fi respinse cind partea civilă, 
nu s'a presentat la Qina judeci: 
rel procesului ca să le susţie: nefind destul a A cerute numi 
prin” petiţiunea introductivă de 
instanţă, Cas. II 62]90. Bul. paz 

"€) Dreptul de oposiţiune, apt



„te. (Pr, 149) 

” și cele alte moduri de exerciții 

„ Cas, I 369,9. Bul. pag. 979. 

„cari nu are interese identice cu 

nrorăntn! (Art. 150. 

vine la dioa înfățişărel ho- 
tărirea dată în lipsă va ad- 
mite conelusiunile recla- 
mantului, dacă se vor. pă- 
rea juste şi bine întemeia- 

(Pr.Gen. 130).:) 
151. Dacă din doui sai 

mal mulţi pâriti lipsesce 
unui, iar cel-alt se înfăţi- 
ştză, hotărirea nu se pro- 
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nunță ci se citeză deal 
douilea pâritul sai pâriţii 
care a lipsit. La dioa ar&- 
tată încitațiunea dea doua, 
tribunalul sai. curtea va . 
da -o singură holărire pen- 
tru toti, şi acestă hotăriro 
nu va mai da drept de u= 
posiţiune. (Pr. 149, 150, 
158) (Pr. Fr. 153).%) 

  

al acţiunilor înaintea justiţiei 
sunt acordate părților interesate 
prin lege, iar nu prin hotăririle 
judecătoreşci; de unde urmâză 
că, dacă o hotărire n'a menţio- 
nat în dispositivul ex că partea 
are drept de oposiţinne, actsta 
m'are drept a cere casarea el, 

să se judece, Cas, 1. 302/97.:Bul. 
pag. 179. „o : 

d) Disposiţiunile art. 151 proc. : 
civilă, nefiind aplicabile de cât 
pentru partea care ar putea să 
aibă dreptul de oposiţiune, acest . 
drept de oposiţiune nu se mal . 
acordă când menţionatul articol 
a fost odată aplicat. Cas, 1. 830/87, 
Bul, pag. 982, -   1) a) Perderta posesiune! în timp 

de mal bine de un an, întrerupe 
cursul prescripţiunel, de unde 
urmâză că acţiunea posesorie nu 
pote fi întreruptă de cât în de- 
cursal unul .an de la perderea 
acelei posesiuni, Cas. I 303/87. 
Bul. pag. 756, „ 

?) a) Aplicaţiunea unul art. de 
procedură chiar greşită de ar îi, 
nu constitue un mijloc de casare 
întru cât prin acesta nu s'a adus 
nici 0 vătămare părțel. Cas. 1. 
140 86. Bul. pag. 384... Ea 

4) Cita de moșneni, consti= 
tuind o singură persână juridică, 
lipsa unora dintr'enşi! nu atrage 
aplicaţiunea art. 151 pr. civilă. 
Cas. 1, 22/87. Bul. pag. 397. - 

c) Diposiţiunile art. 151 din proc. 
civilă, se aplică numai atunci, 
când lipseşce unul din apelanţi 

cel-l'alţi far când există diversi-   tate de interese, procesul trebue 

<) Când sunt mal mulţi apelan(r, 
cu interese deosebite, aplicaţiunea 
art. 151 din pr. civilă nu-și mal 
are locul, trebuind a se acorda 
dreptul de oposiţiune pentru a- - 
pelantele judecat în lipsă, Cas. 1. 
61/88. Bul. pag. 208 . 

” d) Este ncadmisibilă oposiţiu- 
nea făcută la acestă curte, contra 
unei hotăriri aată în lipsă, când 
art. 151 din procedura: civilă A 
fost aplicat faţă cu recurenţii, 
chiar. dacă procesul a avut de 
obiect o regulare de hotărire. 
Cas. 1, 268|89. Duj. pap. 831, . 

e) Art 151 din procedura civilă 
nu este aplicabil. chiar în recursul 
în casaţie, în contestaţiunile ce 

-| se ridică în contra unui tabloit 
de ordinea creditorilor. Cas. 1. 
52]89 Bul, pag. 133. 
1) Deşi art, 151 din procedura 
civilă, este aplicabil din causa 
lipsel unu! apelant, cu tote aces- 
tea nu se pote cere aplicarea lui



st. 

152. Nu se va da ho- 
lărire în lipsă, dacă cita- 

- morănini (Art. 132) 

ţiunea este nulă, suii dacă 
coprinde un termen mat 

  

“când tote părţile'apelante sunt 
xeprezentate do acelaşi advocat, 
în virtutea aceleaşi procuri și 
când advoeatul sa presintă în ii 
stanţă. Declaraţiunea adyocatului 
că represintă numar una din părţi, 
nu sc pote lua în consideraţiune 
în asemenea împrejurări. Cas. 1. 
6669 Bul.pag. 172; Cas. I. 64|90. 
Dul. pag. 167; Cas. 1, 205 90, 
Bul. pag, 543; . HE 

9) Cu drept cuvânt curtea ae 
apel respinge apelul ca ne susţi- nut şi fără drept de oposiţiune 
pentru apelant, câna în privinţa 
sa.5'a aplicat „disposiţiunile art: 
151 din procedura civilă. Cas. 1. 104|S9 Bul. pag. 280.. E 

1) In materie de contestaţiune 
nu se aplică art, 1£1 'din proce- dura civilă, Cas. IL, 205|s9 Bu. pag. 783, - 

h) Nu e'loo de aplicarea art. 151 Qin procedura civilă, cânăâ fiind în cauză ca Părţi intimate atât sindicul unul faliment căt si personal unul din creditori, - a- cesta din urmă lipseşce, căcI sin- dicul represintă atât înteresele falituluY cât şi ale meset credito- rilor, Cas. 1 113]92 But, pag. 226 j) In materie de contestaţiuni de ori-ce natară făcute la exe- cutările silite nu există arept de opositiune înaintea curțer de ca sațiune ca şt înaintea instanțelox de fond, și prin urmare, nu este loc la aplicarea art. 151 procea. civilă, în cas când fiind duol saii mal mulţi recurenţă sai intimaţi ar lipsi unul din el... Cas.1.273]9 
Bul. pag. 766. 

4) Apelul în contra unei în- chieri a tribunalului, ori-care ar A catea pe care tribunalul 's'a pronunţat, fie că sa pronunțat   

pe cale graţidsă în camera de 
consiliă, fie că sa pronunţat în 
mod contradictorii în audiență 
publică, nu pote fi judecat de cit 
pe” calea şi cu formele cerute 
pentru judecarea contenciosului 
judecătoresc, de dre-ce apelul fă- 
cut de una din părţi este dovada 
nașcerel unul litigiu între dân: 
sele, şi acâstă publicitate a des- 
baterel şi a decisiuner dată asu- 
pra acestui litigiu este o măsură 
de ordine publică și prin urmare, 
lipsa acestei formalităţi pote î 
invocată pentru prima Gră în ca- 
saţiune. Cu tote acestea, când 
chiar recurentul, care se plinge 
în casaţiune în lipsă de publiei- 
tate, este acela, care a cerut ca 
curtea de apel: să discute şi să 
se pronunțe în camera de consi- 
IHă, și când obiectul litigiului este 
0 cestiune de interes privat, asu: 
pra căruia păxţile pot transige, 
recurentul nu mai pote invoca 
ca motiv de casare lipsa de pu: 
blicitate. Cas. 1, 285]93 Bul. paz: 830. : i 

V 1n Casaţiune, partea jude: 
cată în lipsă, are drept de opo- 
Siţtune, -afară de casurile unde 
Printr'o lege specială se inter- 
zice acest drept.. Ast-fel în ma: 
terie de urmărire, tăcută dupe 
legea de urmărire, de şi acestă 
lege prevede că apelul înaintea 
tribunalului se va judeca fără 
drept ae oposiţiune și prin de: 
rogarea la art, 151 proceduraci: 
Vilă, în casațiune, însă, partea 
judecată în lipsă, în acestă mma-. terie are drept de oposiţiune 
intru câc .legua de urmărire 3 
derogat de la dreptul comun nu- mal în ceea ce priveşte judeca: rea apelului înaintea” tribunalu-



HOTĂRÂRY (Art, 153—154) "35 
scurt de cât cel însemnat 
de lege, (Pr. 78, 148.— Co, 

- 593) (Pr. Gen. 133). 1) 
153. Ont-cehotărire dată 

în lipsă se va. comunica 

părţel ce a lipsil în per- 
sonă saii la domiciliii, con- 
form art. 74, (Pr, 74, 137, 
148, ur.—L, C: Cas. 73) (Pr. 
Fr, 156).2) a 
  

lui, nu şi în ceea ce priveşte ju- 
decarea recursului în casaţiune. 
Cas. 1 43194 Bal, pag. 89. , 

i) Citaţiunile făcute în urma 
aplicărer art. 151 din procedura 
Civilă nu sunt nule dacă nu s'a 
menţionat într'ânsa că s'a făcut 

” aplicarea citatului articol. Cas. 
1 150194 Bal. pag. 459. 

n) Ori-ce acţiune relativă la a- 
verea dotată imobiliară a femeei 
nu pâte A întentată în timpul 
căsătoriei de cât de către bărbat 
gi. în contra sa. De aci urmeză 
că dată femeea a fost pusă în 
câusă intr'o asemenea acțiune, 
lipsa ei la giua înfăţisărei mu dă 
10c la aplicaţiunea art. 151 din 
procedura civilă și hotărirea ce 
S'ar pronunța față cu bărbatul 
ce s'ar fi apărat, nu este succep- 
tibilă de oposiţiane. Cas. I. 1$1|94 
Dual. pag, :24. - 

0) Dacă mal multe apeluri fă- 
cute separat contra uneia şi a- 
celeași hotăriri ati fost conexate, 
aplicarea art. 151 din procedura 
civilă, din causa lipse! unuia care 
a făcut un asemenea apel sepa-, 
Tat, inchide acestuia dreptul de 
oposiţie contra hotărirel pronun- 
țată în lipsăT la qiua fixată în 
urma aplicărey disului articol, 
Cas, IL. 330]95 Dul. pag. 906. - 

p) Aplicareaart. 151 procedura 
civilă, în cas de oposiţiune, nu 
atrage „casarea . hotăriret, "intru 
cât acestă procedură nu _tinde 
de cât la amânarea procesului 
şi nu are nici o influenţă juri- 
dică asupra iudecățer. Cas. -I 
341196 «Dreptul» 1197, a 

a) Inaintea curţel de casaţiune 
nu este 100 a se aplica art. 151 
procedura civilă, nici a se acorda 
drept de oposiţiune în materie 
de contestaţiuni la execuţiuni si- 
lite de imobile, Cas. Se. Unite 
26197 «Dreptul» 50/97. 

1) a) Termenul de 40 qile, pre- 
vădut pentru citațiuni de art, 
18 din procedura civilă, nu se 
cere de cât pentru prima înfăţi- 
şare. Aşa dar, citaţiunile seâse 
în urma unei cereri de opost- 
ţiune- pot Â făcute cu un termen 
ma! scurt. Cas, 1 356191. Bul.p.981. 

2) Judecătorul nu pote pro- 
nunţa hotărirea în lipsa părțer, 
când procedura în privinţa cita- 
țiunel făcută în persâna acestuia 
nu era indeplinită sai citațiunea 
era nulă. Cas. 1 9919. Bul. pag. - 
241. Ă - 

:) ) Despăgubirile civile, ” în 
materie de delicte se hotărăso de 
aceleaşi instanțe care judecă ac- 
iunea publică. Cas. I[. 231|87 
Bul, pag. 502, ” - 

V) Cu drept cuvînt se respinge 
oposiţiunea ca tardivă, când este 
făcută după expirarea celor opt 
dile libere, calcalate de la 1ă- 
sarea copiel la domiciliii, terme= 
nul de 15 qile fiind o excepţiune 
la regula generală numar îu fa- 
vrea celor. condamnaţi de tri- 
bunal în ultima instanţă. Cas. 1. 
T[85. Bul. pag. 6, po : 

c) Copia unei hotăriri-nu se 
comunică vecinului, de cît dacă 
nu S'a găsit nimenila domiciliul 
căruia i se comunică hotărirea. 
Cus, I 21191. Dul, pag, 27. : 

,



BG 
Li 

N 154. Partea coidamnată 
în lipsă are dreptul a face 
-oposițiune în terme de 
opt 'dile libere de la pri- 

-. mirea hotărirel în persână 
suit Aa domieiliii. Iară când 
partea 'va lipsi de la do: 
miciliii şi sentința va fi din 
acelea cari nu ai drept de 
apel, atunci termenul pen- 
tru oposiţiune va fi de 15 
dile. - a 
“Cererea : de oposiţiune 

va coprinde mijloce pe 
curese bascză oposițiunea, 

d) 'Permenul care se împli= 
neşce într'o di de Duminică, va- canită sait ork-ce altă Qi de săr. bătore legală, se prelungeşce 
pentru cea a'ânter di de lucră- târe, Cas. I 81]9. Bul, pag. 198. e) 'Termenul de duoă luni, pre- „VEdut de art. 297 din procedura pentru revisnire, curge de la pri- mirea hotăriret prin ministerul portăreilor, Simpla împrejurare că partea a scos copie de pe hotă- virea atacată de revisuire, fără a îi fost legaiminte comunicată, nu'I răpeşce dreptul de a putea face revisuire, ca fiind încă în termen. Cas, 1 176195. Bul, pag. 
D438. 

1) a) Este tardiv apelul contra " Dotăririlor date în lipsă, câna "este făcut peste termenul de două luni din Qiua expirăreY termenutuy de oposiţiune. Cas. 1, 26|85 Bul. pag. 28. . - 
) Oponetele trebue să justifice causa absenţel sale de la înfăţi- Raresub pedepsă de a se declara neadmisibilă, Cas. 1, 171/86, Bu. pag. 420, - Ă 

7 

  

norănint' (Art. 1514) 

-Ele se vor. discuta de 
cea-l'altă parte, și apreţui 
de iribunal saii curte, la 
dioa -ce se'va însemna 
pentru înfățișare, când se 
va înseri, în josul “hotă- 
rîrel, dată în lipsă, primi- 
rea saii respingerea oposi- 
tiunei. (Pr. 74, 153, 155, 
ur. 157, 321.333, 361, 729, 
751, 734. Pr.-P. 149, 188, 
203, 483.—Co. 894,.—L, €. 
Cas.- 73.—L.-Tiwmb. 18, to; 
20, 30; 21, 770;92 10;) (Pr. 
Gen. 136.139).1) 

c) Este. nemotivată hotărirea 
care respinge oposiţiunea . făcută 
de advocat pe temeiul procurei 
clientului stă, fără să motiveze 
că procura a fost posteridră res» 
Piagerei apelului. Cas. 1 1734 
Bul. pag, 425, ă N . 

d) Se vtolGză legea când curtea 
înlătură actele pentru justificarea 
ORosiţiunei şi -o" admite nejusti- 
ficată. Cas, 1 217/85 Bul. pag. 518 
„_€) Oposiţiunea se pâte justifica 
An pers6na aâvocatuluj, reţinut în 
alt proces şi în inposibilitate 2e A se presenta iadiua defiptă pen- tru judecată, măcar că procură care constată calitatea advocatu- lui de mandatar al părțer este legalisată chtar în Qiua procesu- ul. Cas.1, 3412/86 Bul. pag. 832 

1) Când partea primesce dis- cuțiunea în fond fără să ceară ca adversarul să justifice oposițiunea, mijlocul întemeiat -pe- acesta se respinge ca produs pentru prima Sră în casațiune. Cas..1 379,85 Bul. pag. 915, 
9) Cererea de oposiţiune trebue să cuprinză mijidcele pe care se 

,



  

HOTĂRÂRI 

„155, In timpul terme: 
“nului de opositiune, pre-    

(Art. 155) E 
Z& 

cum şi în ia 
nului de ale SpStțafie 

  

întomeează, Cas. 1 24987 Bul. 
pag. 676. 

1) Mijl6cele de justificare opo 
siţiunel, scap de controlul curţei 
de casațiune. “ IE 
„Când hotărirea se menţine pe 

o constatare de fapt, privitore la 
comunicarea hotărirek, mijlocul 
de casare intemeiat pe acesta este 
fără interes. Cas. 1 298|87, Bul. 
pag. 7(8. i. ” 

- î) Disposiţiunile art. 151 pr. 
civilă, nefiind aplicabile de cât 
pentru partea care ar putea să 

aibă dreptul de oposiţiune, acest 
drept de oposiţiune -nu se ma! 
acordă când menţionatul articol 
a fost o dată aplicat. Cas. 1 840|87 
Bul. pag. 982, . . 

-.. Î) Oponetele este ţinut să jus- 
tifice causa care Pa împedicat de 
a se presenta la judecată în diua 
în care a fost citat. Cas. II 109]87 
Bal. pag. 799; Sec. 1215|59.Bul. 
pag. 601. - - - 

„__ 4) Ca drept cuvânt se respinge 
oposiţiunea ca tardivă, când este 
făcută după expirârea celor 8 
qile libere, calculate de la lăsa- 
„rea copiei de hotărire la .dorat- 
ciliii, termenul de 15. qile, fiind 

” O excepţiune la regula . generală, 
“numal in far6rea celor condam- 
naţi de tribunale în -uitima ins- 

"tanţă, Cas. I 7|88 Bul. pag. 6; 
Cas. 1. 1 206/90 Bul. pag. 633. | 

1) Partea care compare. în ins: 
tanță fără să ia concluaiuni în 

“fond, are dreptul-de oposiţiune 
contră hotăririlor care se. const- 
deră ca pronunţate în nefiinţa sa. 

-Cas. I 176/83 Bul. pag. 588; Case 
I 109/90 Bul. pag. 293. - 

5) Oponetele este dator să jus- 
“tifice causa care Pa împedicat a   - se presenta la diua când s'a pro- 

nunțât botărițța i 
229/s58 Bul.. pâg; Iuga Câsc ? 
106/$8 Bul. Pag 978 ae „e 

n) Partea cara'nu sine 
tat la (ina înfăţisăreleste ţinută ete ținată 
la oposiţiune să j 
lipse. - i 

Mijlâcele de justificarea oposi- 
țiunei, find lăsate la suverana a- 
preciere a instanțelor de fond, 
scapă de controlul curţel de ca- 
saţiune, - 

AMijtocul tras din lipsă de au- 
torisaţlune a femeeiy,. este nein- 
temeiat, când se constată că a 
avut o autorisaţiune generală. 
Cas. 1 294/89 Bul. pag, 934; Cas. 
1 87]90 Bu]. pag. 249; Cas.1 3S|94 
Bul. pag. 50. - . N 

0) dustificare absenței se pote 
primi în persâna advocatului nu- 
mal în casul când partea ar fi 
invocat un adrocat angajat de may 
înainte. . 
Pentru advocaţii asistenţi ab- 

senţa trebue justiâcată în per- 
sonă chiar a părțeY. înpricinate, 
iar nu a advocatului săi, Cas. I 
3|89Bul, pag. 4. 

p) Nu este justificată oposiţiu- 
nea când, din certificatul medi-, 
cal ce se presintă, nu resultă că 
oponentul a fost bolnav şi În im- 
posibilitate materială d'a se pre- 
Sinta în ziua pronunţărel hotă- 
xireIdată în lipsa sa. Cas. II 30]89. 
Bul, pag. 237. , 

q) Opostţiunea contra hotărirel 
dată în lipsă de curtea de -casa- 
ție cată să se respingă, dacă unu 
se justifică cu cuvinte legale causa 
care a oprit pe oponent d'a veni 
la înfăţişare. Cas, II 44|89 Bul, 
pag. 356 ; Cas.11 693 Bul. pag.52. 

7) Oposiţianea. înaintea . tribu- 

   

  

   

nalului judecând ca instanţă de
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esecularea unei hotărîră "dată în lipsă, (Pr. 150, — 

"HOTĂRÂRI (Art. 156) 

Pr. P. 337) (Pr. Gen. 149). 
156.: Cu tâle acestea, 

  ” apel, trebue justificată conform art. 154 din procedura civilă. Art. S6 din legea judecătoriilor de o- esle, după care nu se justifică 'o- Posiţiuea, nu este aplicabilă de cât inaintea judecătoriilor de o. - cole, Cas. 1 105]89 Bul. pag. 510. 5) Este neaămisibil recursul fă- cut fără plata ae taxă când în diua judecăţei, recurentul nu plă- tesce amenda prevădută de 11 din legea timbrulut, 
Este admisibil recursul făcut de un'aâvocat poprit de a pleda contra hotărirer tribunalului dată în apel contra unei cărţi de ju. decată. Cas. 1 241189 Bul. pag. 628. £), Partea judecată în lipsă este datâre, făcână oposițiune, să jus- tiice causa neventrej. O dovadă dată de mahalagii prin Care a- tostă casul de bâlă, nu este ad- misibilă, ne fina emanat de Ja persdne indrituite de lege d'a tace asemenea atestațiuni. Cas II 11189 Bul. pag. 890 Gas. I 383|9%0 Bul, pag. 1239. 

(3) Instanţele judecătorescY sunt suverane să aprecieze Şi să res- Pingă cererea de oposițiune pen- tru motiv cănu se justifica causa lipser, Cas. 1 119|% Bu. pag. 312; Cas. 1 20]92 Bul. pag. 34. ') Este inaămisibiză oposiţiu. nea în casaţiune, dacă nu se jus- tifică causele nevenirer în qiua câna s'a pronunţat hotărirâu o. posată, Cas. 11 34]% Bu. pag. î22; Oas. 8. Vacanţ. 360|94 Bul. Dag. 772. Cas. 11 190|95 Bu. pag. 1223, 
«) Câna 

pinsă 

nu se 
de ca- 

art, 

  
  

Saţiune. Cas. 1 290190 Bul. p. 968. 
1) Instanţa de fond judecă in 

mod suveran dacă mijlocul in- Yocat ca împedicare la Înfăţişare este serios şi dacă are o valdre 
legală spre a justifica oposiţiu- 
nea. Cas, 1 394190. Bul. pag, 1238, 

2) Instanţa de fonâ este save: rană în aprecierile ce face asu- 
pra_Jjustiticăret oposiţiune! la o hotărire, fără ca hotărirea sa în această privinţă să Cadă sub cen- | Sura curţei de casațiune. Cas. 1 73i:Bul. pag. 11; Cas, 1 330/403 Bul. pag. 92, . 

a') Cererea de oposiţiune nu este aâmisibilă dacă partea nu JustiAcă causele nevenirel. Cas.1 
G0]91 Pag.'143. 

35). Vribunalele- sunt: în arept ca să cheme pe medicul care a liberat un certificat unei persâue Spre a justifica : causa nevenirei intro Oposiţiune, spre a depune Sub prestare de jurământ; şi apol interpretâna acestă depunere, se înlature actul medical şi să res- pingă oposiţiunea ca nejustificată. Cas. I T1|91 Bul, pag. 165. c') Este neadmaisibilă ca tardivă cererea de oposiţiune făcută în- aintea curţei de casaţiune peste termenut de opt zile libere cal culat ae ia comunicarea hotără- el atacată, Cos, 11 S3|91 Bul. Pag. 683, . Ă 
d) Nu se pote invoca pentru Prima ră în Casaţie xnijlacul de Casare intemeiat pe faptul că in- 

ftanţa de tonă a adm o cerere de oposiţie fără ca în In0d prea: labil să se A justificat causele ne- Presentărey oponentului dacă nu “a propus acest mijloe inaintea aceler instanțe. Cas. 1 311(91 Bul. 
pag. 919,



  

“HO'TĂRIRI (Art. 156) 

judecătorii, în hotărirea 

59. 

dată în lipsă, vor putea 
  

e) Oposiţiunea pote fi justiti- 
cată în persona părţet litigante, 
cu tote că dânsa avusese auto- 
xisat „un aâvocat pentru susţine- 
rea intereselor sale, advocat ca- 
re nu s'a presentat la ziua înfă- 
țişerel. Cas. 1 21|92. Bul. pag. 35; 
_ f) Aprecierea instanţe! de fond 
in pririnţajustificărel oposiţiuner 
constituind o decisiune de fapt, 
scapă de controlul curţel de ca- 
saţiune. Ast-fel, e hotărirea care 
admite motivele ce se învâcă de 
parte în justificurea oposiţiunei 
Sale contra hotărirer dată în lip- 
„Să, cu tâte că laînceput se pre- 
sentase, dar văgend că nu se a- 
dmite cererea de amânare, s'a 
retras din şedinţă fără să ia con- 
clusiuni în fond, - 

Constitue o omisiune esenţială 
faptul că hotărirea nu răspunde 
câtuşi de puţin la miqiocul de 
apărare ce se invocă de intimat 
în acţiunea de revendicare, basat 
pe titiuri vechi de. proprietate şi 
proba cu martori ce propune, şi 
accsta dă loc Ia casarea el. Cas 
I 12/92. Bal. pag. 11. . 

9') Cererea de opusiţiune nu 
este admisibilă dacă nu se justi- 
lică causele lipsei de la înfățișare 
in Qiua când sa pronunţat hotă- 

-Tirea oposată. Cas. 1 196/92, Bul, 
pag. 154. . o 

W') Hotărirele date în lipsă a- 
supra cererilor de revisuire sunt 
susceptibile de oposiţiune. Cas. I 
267/92. Bul. pag, 751, 

î) O oposiţiune nu pote fiad- 
misă dacă oponentele nu justi- 
că causele nepresentărel sale; 
aşa dar, hotărirea care admite o 
asemenea oposiţie fără o! atare 
justificare este casabilă, Cas. I 
339/92. Bul, pag. 395... 

4) În materie de expropiaţiune   pentru causă de utilitate publică 

nu” există drept de oposiţiune 
înaintea curţei de casaţie pentru 
cel judecat în lipsă. Cas. JI 165/92, 
Bal. pag. 907. .. - 

4) Dreptul de opoaiţiune, apel 
şi cele alte moduri de exerciţii 
al acţiuniloriuaintea justiţiei sunt 
acordate părţilor interesate prin 
lege, iar nu prin hotăririle jude- 
cătoreşti, de unde urmeză că, 
dacă o hotărire n'a menţionut in 
dispositivul el că partea are drept 
de oposiţiune, actsta n'are arept 
a cere casarea el. Cas. I 36392. 
Bul. pag. 979. ” 

i) Casiexul general de judeţ, 
este în drept a representa pe 
ministerul de fnauce inaintea 
tribunalelor de judeţ, în judeca- 
rea contravenţiilor la legea bău- 
turilor spirtâso; de unde urmeză 

că, în cas când âcnsul a făcut 
„oposiţiune, justificarea nevenirel 
sa nestărninţa ca justificată tre- 
bue să se facă în persona sa, 
iar nu a adrocatului Statului, 
dacă nu acesta fusese citat ci ca- 
sierul general. Cas.-I 32/93. Dul. 
pag. 27 Da 

1') (n materie de contestaţiuul 
silite nu există dreptul de opo- 
siţie, când partea a tost judecată în 
lipsă. Cas. IL 60/93. Bul. pag. 110. 

2") In materie de contestaţiuni 
silite nu există drept de oposi- 
ţiune înaintea instanţelor de fond 
contra hotărilur. pronunţate în 
lipsă. Cas. I 215/93. Bul, pag. 571, 
Case 1 21%/94. Bul. pag. 652. 
-:0') Cererea de oposiţiune tre- 
bue să coprindă midlocele pe 
cari se baseză oposiţia, şi aceste 
mididce se vor Qisuuta de cea- 
altă parte şi aprecia de instanţa - 
juaecătorâscă. Prin urmare, nu 
este admisibilă când .oponentul 
nu justifică cu nimic causa ne- 
venirel sale la diua când s'a dat



60 noĂTRiRI (Art. 150) 

ordona executarea provi- 
sorie a hotărirei, cu sai 
fără cauţiune. 

hotărirea:ce se ataca cu oposiţie. 
Cas. 1 284/93. Bul, pag. S29. 

p') Există oposiţiune contra ho- tăririlor tribunalului în materie 
de divorţ. îi - 

Cestiunea . judecărer impreju- rărilor din care rezultă reconci- iaţiune este o cestiuue de fapt. 
Cas, 11:18/94. Bulg, pag. 173. . 4')Dacă oponental, inaintea cur ţel de casaţiune, nu presintă nicy un “midloc legal prin care. să con- Vingă curtea că motivele de ca- sare ale adversalului săi admise prin hotărirea oposată, nu sunt tondate, curtea de casaţie cată a menţine primitiva sa hotărire, Cas. 1 37/94. Bulg. pag. 79, - +) In casaţiune, partea jude- cată în lipsă, are drept de opo- sițiune, afară ae casurile unde printr'o lege specială se interzice acest drept. Ast-tel, în materie de urmărire făcută după legea de urmărire, de şi. acestă lege prevede că apelul înaintea tribu- nalalui se va judeca fără arept de oposiție și prin derogare la art. 151 din procedura civilă, în casațiune, însă partea judecată in lipsă, în acestă materie are drept ae Oposiţiune intru câţ 1e- gea de urmărire a derogat de Ia dreptul comun numa! în Ceea-ce priveste judecarea apelului. îna- intea tribunalului, nu Ri în ceea- ce privegce judecarea recursuluy În casaţiune. Cas. 1 43/91. Bu. pag. 89. . 

_ *) Din Prescripţiunile art. 154 Procedura civilă resultă că le- giuitorul a înţeles să lase instan țelor judecătoresey facultatea de a aprecia diteritele Cause câre au impedicat pe parteu cponentă   

” Acestă esecutare provi- 
şorie nu se va putea or- 
dona de cât în cas când 
de a se presenta Ja judecată, aşa 
că hotărirea pronunţată în acestă 
privinţă nu pote fi censarată de Curtea de casaţie» Cas, 1 172/9i Bul. pag. 511, . 

P) Dacă partea n'a cerut înain- tea instanţei de fond ca 0po* nentul să justifice oposiţiunea, 
ci a priimit discuția asupra mo- 
tivelor de fona, nu pote formula 
pentru prima 6ră înaintea curţei 
de  casaţiune un midloo. de ca- sare pentru nejustificarea opo- - sițiunet, întru cât acesta nu con- stitue un, motiv de ordine pu: blică. Cas. 1 21919 Bul. pag. 600, 

1") Oposiţiunea trebue justi- cată d'inaintea- tribunalului care judecă înapel afacerile-venite de la judecătoriile de pace. Cas, 1 332|94 Bul, pag. 1024, - „v') Hotăririle date în lipsă de curtea de Casațiune asupra. ce- rerilor de strămutare sunt sus- ceptibile de. oposițiune. Cas. 11 135194 Bul. pag. 1287. , 2) Cererea de oposiţiune înain- tea curței de casaţiune contra unei hotăriri dată în lipsă, este neadmisibilă, dacă nu se justifică Causa absenţel de la înfăţişare in Ziua când hotărîrea oposată a fost Pronunţată. as. 11 3|95 Bal. pag. 45, . IE i Y) In materie de contestațiune 1a executarea sai. la urmărire imobiliară, partea judecată în lipsă nu are drept de oposițiune. „Aga dar comite un exces de pu: tere curtea, care admite dreptul de Opositlune cu acestă cale er- cepțională, şi în acest cas ca- sându-se decisiunea care pe cale de oposiţiune, a reformat o altă decistune, Casarea se face fără



“HOTĂRIRI (Ar. 157) ÎN ci 

ar fi titlu autentic, o pro- 
- misiune recunosculă, saii 
un pericol în întârdiere,. 

(Pr. 129, ur. :155) (Pr. 
Gen. 1413)..) Sa 

157. Dacă  opositiunea 
  

trimitere, rămânenăd bană deci- 
siunea anteridră. Cas. I 45,95 
Bul. pag. 101. 

2) O hotărire învestită cu for- 
maula executorie pote fi 'atacată 
pe cale de opaosițiune dacă ea na 
avea caracterul definitiv şi jude- 
cătorul e dator să cerceteze dacă 
e saă nu susceptibilă do oposi: 
ţiune, fără a putea respinge a- 
câstă oposiţiune ca neadmisibilă 
pe simplu motiv că ea se găseşce 
investită cu formula executorie 

justificat causa care a împieai- 
cat'o de a veni când s'a pronuu- 
țat hotărivrea în lipsă. Cas. 1 
271/96 «Dreptule 69/96. 

'e) Hotăririle pronunţate în lipsă 
de către instanţele de 'fond, în 
materie de contestaţiuni la exe- 
cutare sai la urmăriri imobiliare, 
nu sunt susceptibile de oposiţi- 
une. Şi în acest cas casarea unei 
hotăriri care a admis o aseme- 

[nea oposiţiune gi a -reformat 
prima hotărire dată în lipsă cată   8L că retractarea el nu pote avea 

loo de cât pe calea unei con- 
testaţiuni la executare. Cas, 1 

"151/95 Bul, pag. 313. 
'a) Judecătorul este în drept 

să respingă cererea ce i se face 
de partea oponentă ca să'f acorde 
un termen pentru justificarea o- 
posițiunei, fără ca decisiunea sa 
în acestă privință să potă A 'su- 
pusă recursului ca conţineni un 
exces de putere. as. 1. 214/95 
Bal. pag. 5%. :.. : - 

- 'b) Cererea de oposițiune în ma- 
terie civilă cată să fie justificată 
prin stabilirea causelor care ai 
împedicat pe parta a se presenta 
la diaa înfâţigerel. Nepronunța- 
rea instanţei de tond asupra ce- 
xerel părţel intimate, ca oponen- 
tul să facă acestă justificare, a- 
trage nulitatea şi casarea hotă- 
virei sale, Cas. I 241|95 Bul. 
pag. 709. - - „- 

'€) Sentinţele date - în lipsă de 
tribunale, în materie de restitul- 
vea taxelor de: timbru, nu sant 
susceptibile de -uposițiune. Cas, 
I 289/95 Bal. pag. 861. . 

'd) Oposiţiunea nu este adraisibilă 
” dacă partea judecată în lipsă în 

să. se pronunţe fără trimitere, 
Cas. IL 60/96 Bul. pag. 693. 
-- "/)In materie de contestaţiuni 
silite, partea judecatăiin lipsă, fie 
înaintea instanţelor de fond, fe 
înaintea curţei de casație, nu 
are drept de oposițiune, Cas. I 
155/96 Bul. pag. 669, ” 

'9) Este neadmisibilă oposiţiunea 
dacă nu justifică causele cart ani | 
împedicat înfăţişarea oponentului 
in diua când sa pronunţat  ho- 
tărirea oposată. - 

Casul când advocatul procu- 
rator al oponentului a fost îm- 
piedicat, plecând în altă instanţă 
judecătorescă, nu pote îi o causă 
pentru justificarea oposiţiuni dacă 
procura dată advocatului nu este 
anteridră dile! cânâ s'a 'pronun- ' 
țat hotărirea oposată. Cas. I 
210/96 Bul. pag. 819. _ 

1) Termenul de toposiţiune în” 
materie civilă este de opt qile 1i- 
bere de la comunicarea hotărirel 
dată în lipsă. Cas. I 242/96 Bul. 
pag. 932. - 

1) a) Jadecătorii ati facultatea 
da a acorda termen de graţie 
când debitorul este urmărit île 
în virtutea unul act sub-semnă-   dlua cercetărei oposițiunel, nu a 

7 e. Z. 

tură privată, Ge-în virtutea unui



62 i HOTĂRIÎRI (Art. 138) 

se admile, procedura se 
ra reincepe din punctul 

în care se află când a lipsit 
- oponentul. (Pr. Gen. 146). 

Judecătorii vor putea să 

menție sait să schimbe ho- 
tărirea dată în lipsă, în 
tot sait în parle (Pr. 154) 
(Pr. Gen. 147).)) 
158: Nu se ma! pole 

  
act investit cu formula executo- 
rile saii chiar în virtutea uner 
sentinţe. = 

Cas. II Sent, No, 8/86. Bw, 
paz. 82. 

'1) â) Oponentele trebue să jus- 
lifice causa absenţel sale de la 
înfăţizare sub pedâpsă de a se 
declara ne admisibilă. Cas I 171/36. Bal. pag. 420, 444]87. Bal, 
pag. 799. 

d) Se violdză legea când curtea înlătură * actele pentru justifca- 
rea oposiţtuner şi o admite ne iustiâcată. Cas. 1 211/56. Bul. pag. 
518. - 

er) Odată aamisă oposiţiunea 
contra unel hotăriri dată în lipsă, 

„Părţile se .pun în stare dinaintea pronunțărel hotărirei în lipsă, aşa “ă, partea interesată, a cărey 0- posiţiune s'a admis este în ârept 
A cere perimarea apelului părţer 
cele! alte. Cas. 1 '1:0/88.. Bul. pag. sh. Ă - 

«) Oponentul este dator să jus- tifice.causa care Ya împedicat a se presinta la diua când s'a pro- nunțat hotărirea în lipsă. Cas. 1 229/88, Bul. pag. 735. - 
e) Oposiţiunea lăsată în nelu- „ rare în timp de dot an!,se pote 

declara perimată, deosebit de în- stanța principală dacă n'a inter- 
venit o hotărire care să declare 
oposiţiunea regulat făcută Ri ad- isibilă. Cas. 1 247/88. But. pag. 
s39, 

. 
Ț) Oposiţtunea nu pâte si fie admisă fără să fe justificată. Cas. 

I 215|59. Bu. pag. GOL, : 
1) Partea oponentă este ținută   

să justifice causa care a Împe- 
dicat'o să se presinte la îufăţi- 
nare; şi aprecierea instanţei de 
fond asupra faptelor invocat: în 
acestă justificare este suverani 
Şi scapă de controlul curţel de 
casaţiune, Cas. 1 87/90. Bul. paz. 
2419, Cas, T 394/90. Bal. pag. 1278; 
Cas. I 339792. Bul, pag. 893. 

h) Oposiţiunea odată declarată 
admisă, repune procesal în sta- 
rea în care se atla în momentul 
când a lipsit oponentul. 

Reclaraantul nu. este în drept 
Să ccră perimarea oposiţiunel fă- 
cută de partea pârâtă, judecată 
în lipsă, căci perimarea „având 
de efect de a nimici intrega In- 
Stanţă iar nu numa! o parte din 
procedura urmată, şt oposiţiunea 
punând procesul în starea în care 
se afla în momentul când a lip- 
sit oponentul, dacă s'ar-adinite 
peremţiunea contra  oposiţiunel, 
accstă perimare ar avea de efect 
chiar anularea acţiunel reclaman- 
tului, Cas. 1 129/94 Bal. page 121. 

î) Dacă partea n'a cerut înain- 
tea instanţei de fond ca oponen- 
tul să justifice oposiţiunea, şi a 
primit discuțiunea asupra moti- 
velor de fond, nu pote formula 
pentru prima Gră înaintea curței 
de casaţiune un midloc. de ca- 
sare pentru ne justiticarea opo- 
siţiunei, întrucât acdsta nu con- 
Stitue un motiv de ordine pu- 
blică. Case I 219/91. Bul. pas. 
660. - IN | 

J) Cererea de oposiţiune în ma: terie clvilă cată să fe justificată 
prin Stabilirea causelor cari aă 

 



- PROCEDURI (Art. 139) 

primi oposiţiune. formată 
de aceiaşi parte asupra 
unei hotăriră, care va fi 
respins ântcia  oposiţiune 
făcută de densa. (Pr. 14$, 
ur). (Pr: Fr, 165: —-Pr. 
Gen. 149).1) .. ii 

TITLUL X. 
Despre procedurile pre: 
paratâre şi probatore - 

- în general, 

159. Iu tote causele în 

7 
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decătorii pot să ordone, 
întrun mod preparator şi 
probator, verificarea serip- 
turilor, eoreetări prin mar- 
tori, mergeri la fata locu- 
lui, raporturi de experiă, 
interogatorul părţilor, și 
ork-ce alte operaţiuni pre- 
liminare, dacă tote acestea 
sunt folositore pentru des- 
coperirea adevărului, și 
permise de lege. (Pr. 10:, 
100. ur. 162, ur. 185, 911,   care fondul procesului nu 

se pote judeca îndată, ju- 

  

împiedicat pe parte de a se pre- 
Sinta la diua înfâţişărer._ Nepro- 
nunţarea instanței de fond asu- 
pra cerere! părței intimate, ca 

ur 922, ur, 927, ur, 332, 
350) (Pr. Gen. 150).2) 

  

când S'aii conexat duoă apeluri 
făcute de aceleaşi .persâne, con- 
tra a duot hotăriri, dintre care 
unul fusese respins ca nesusţi-   oponentul să facă acestă justiă- 

care, atrage nulitatea şi casarea 
hotărirel sale, Cas, 1. 241/93. Bul. 
pag. 709. . ă 

1) a) Oposiţiunea respinsă din 
causa unor lipse de torme nu 

” împedică pe parte a face o nouă 
oposiţiune regulată şi în termen. 

De aceea se violiză art. 158 
din procedara civilă câna se de- 
clară neadmistbilitatea oposițiu- 
nel dată în termen pentru cu- 
vântul că partea a ma! făcut o 
altă oposițiune care s'a respins 

„Ca nsregalată, Cas, II 9/89. Bul. 
- paz. 100, 

b) Conexarea are de efect de 
a uni mal multe instanţe într'una 
singură, în ceea ce priveşte ju- 
decarea lor simultaneă; de aci 
insă nu resultă că prin conexa- 

"re, părţile ar. putea câştiga 
drepturi mat întinse de cât ace- 
lea ce le putea area dacă ea nu 
ar fi fost pronunţată. Aga. dar,d   

nut, cu arapt de. oposiţiune, şi 
cind acestă joncțiune a avut loc 
În urma facerei acestei opost- 
țiuni, hotărirea ce s'ar- mal da. 
in urmă, în lipsa din no a ape- 
lantului, prin care i se respinge 
ambele apeluri, nu maY este sus- 
ceptibilă de o nouă .oposiţiune . 
din parte”. Cas, 1 143]9%, Bul. 
pag. 318. NR - 

c) Oposiţiunea formată de a- 
ceeaşi parte contra hotărirel prin 
care i s'a respins prima oposi- 
iune făcută de âânsa, nu se 
mal pote primi, Cas. II 35]94,. 
Bul. pag. 182. 

* 2) a) Judecătorii ne fiind legaţ, 
prin ordonanţele lor preparatorii, 
ei pot să revie asupra unei în- 
cheer! piin care se încuvlinţase 
o cercetare locală. Cas. I 17/33. 
Bul. pag. 99. . 

d) In materie de evaluări de 
avere, unde se admite tot felul - 

e probe şi chiar presumpţiuni,



o+ 

160. Judecătorii nu sunt 

2 : PROCEDURI (Art. 100) 

legaţi prin aceste ordo- 
  

judecătorul este în drept Să re- 
tuze o cercetare locală, când se 
convinge că este inutilă. -Cas, 1 
184/86. Bul. pag, 431. : 

c)_ Cel cari comit un quusi-de 
lict sai prepuşii lor, sunt res- 
pundători de prejudiciul ce cau- 
sează. Cas. I 260/38. Bul, pag. 3)2, 

d) Legea nu opreşce pe instanța 
superioară de a'și însuşi faptele 
Și motivele din sentinţa inferidre! 
instanţe. Cas. 1 94/83). Bul. pag. 
272, - . . „A 

„€) Judecătorii fondulut sunt su- 
- veran! să refusa ascultarea mare 
torilor ce i se propune de o parte, 
atunci când “l-a făcut convin: 
gerea din alte probe admise de 
lege, de utilitatea lor în causă, 
Cas. I 118'89. Dul. pag. 30; Oas. 
I. 182/90. Bul. pag. 192; Cas. 1 152/92. Bul. pag. 371. 

7) Instanţele de fona sunt în 
drept de a admite sai a respinge 
cererea ce li se face d'a sa or- 
dona o cercetare iocală, fără ca, „Prin refusarea lor, să comită un 
exces de putere sai violare de lege. Cas, I. 169/89. Bal, pag. 513; 
Cas. I 254|)0. Bul. pag. 194ţ, - 9) Incuviinţarea unei cercetări 
locale este o măsură de convin- 
gere lăsată la facultatea judecă- 
torilorăe fond ao ordona saă nu. 

Prin urmare nu sa pste trage 
un motiv de casare din refusul eX, când se constată în fapt inuti- „Htatea er. Cas. 1. 235]89. Bul. pag. 768. _ 

h) Instanţele de fona sunţ su- verane de interpretarea gi deter- minarea voinţei părţilor contrac- tante, fără ca acesta să cadă sub controlul curțer de Casaţiune, 
Cas. 1 293|89, But. pag. 817, . î) Instanţele de fond sant su: verane în interpretaţiunea 

con- tractelor, şi decisiunile lor. în   

accstă privinţă scapă de con: 
trolal curței de, casaţiune, Cas. 
1 38/89. Bul. pag. 918; Cas.1 
158/90. Bul. pag. 437, 

3) Inchierea prin care instanţa 
judecătorescă declară că nu e loc 
d'a se trimite afacerea la cert: 
minal, de 6re-ce autorul! falsului 
a murit, şi se orâână o simplă 
verificare de semnături, este o 
hotărire pregătitâre asupra căria 
ea pote reveni fără ca prin a- 
câsta să se atace autoritatea la: 
cerului jadecat.. Cas. 1. 90/90. Bul. 
pag. 294. | 

1) Cu drept cuvint este res- 
pinsă pretenţiunea proprietarului 
superior d'a nu fi împedicat în 
folosinţa mdrei sale de către pro- 
prietarul inferior, când se con: 
'Stată în fapt că înălțimea zaga- 
Zului şi a înămolitorului msrel 
proprietarului inferior, aşa cum 
se găseşce, nu'1 aduce nici ori- 
tămare; şi nu se atacă autori- 
tatea lucrului judecat resultând 
dintr'o hotărire care obligă pe 
proprietarul inferior la coborirea 
zăgazului, odată ce proprietarul 
Superior este restabilit in pose- 
siune și se bucură de folosinţs IOrel sale. Cas. I 11/90. Bul. 
pag. 308, . 

9 Instanţele de fond sunt su: 
Yerane să respingă proba cu mar: tori când e: vorba de combaterea 
unui act autentic, Cas. 1 234/00, 
Bul. pag. 754, 

m) De şi chemarea la intero- 
Batorii cerntă de părţi este lă- Ssată la aprecierea instanţelor de fonda, totuși ele trebue să mot 
Veze decisiunea pentru care nu admite acest midloo de- proba: țiune; simplul considerant că în- terogatorul n'ar A concludent, 
fără 
motivare, şi acesta atrage casa” 

x 

să se arate dece, nu esteo .



PROCEDURI (Art. 160) 
nanle preparatore saii prin 
consecințele lor, afară de 
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ceia-ce se dice pentru ju- 
vămintul judiciar deferit 
  Tea decisiunet. Cas. 1 372190 Bui. pag. ti. : ÎN 

n) Xu se pote invoca pentru ” prima ră un midloe.de casare asupra unor puncte nepropuse si 
nediscutate ia iustanța de fond. Cas. 1 436/%9 Bu. pag. 138, 

0) Instanţele de fona sunt în 
drept să respingă ascultarea mar- torilor ce li se propune de părţi, când din alte probe 'pi-aă făcut convingerea că e inutilă in causă 
ascultarea lor. Cas. 1 341/31 Bu. 
paz. 321. 

2) Se pâte ordona o expertisă relativă la cestianile technice din 
contestațiunile proprietarilor pe 
ape curgătâre. Cas. 1 233/91 Bul. 
pag. 627, 

q) Judecătorul fondului este în 
drept să respingă interogatoriul 
ce se propune da o parte celef= 
alte când păsesce că nu este uti] în causă saă că nu se dă a- 
supra unor fapte personale aces- teia. Cas. I 255/J1 Bul, pag. 798. 

7) Art, 159 din procedura ci- vilă lasă la facultateg instanţe- 
lor de fond de a admite saă nu facerea uney expertise, Cas. 1 352]91 Bal. pag, 915, 

4) Judecătorul fondului nu este legat, în materie de verificare de scripturi, de părerea experţilor, Cas. 1 170/92 Bu. pag. 441, : ) Instanţele JudecătoreşeI aiă dreptul ă'a aprecia utilitatea şi o- Portunitatea ascultărer unor mar- tori. Cas: 11 91|92 Bar. pag. 527. 1) Cestiunea dacă punctele a- Supra cărora se propune un in- terogatoriă sunt concludente şi seriose, este lăsată la aprecierea suverană a instanţelor de fona, care scapă de controlul curter de casaţiune. Cas. 1 48/93. sul. p.9%, 

2) O hotărire pâte fi motivată 
şi în mod implicit. Ast-fel hotă- 
rirea care punână temei pe do- 
cumentele produse de una din 
părți în litigiă, dă acesteia câştig 
de causă, înlăturând prin acesta- 
virtaalmente forța probantă a 
actelor produse de cea-altă parte, 
chiar dacă n'a făcut o menţiune 
expresă asupra lor. , 

Judecătorii fondului sunt su: 
verani şi în drept a aprecia şi respinge ascultarea unor noul martori ce se invâcă de părți, când'să-aă format deplina lor con- Yingere din depunerile celor as- cultaţi deja. Cas, 1 173/93, Bu. pag. 160. . 

1) Judecătorul fondului este suveran să admită sai nu proba cu martori, după cum aprecicză   că ea este sati nu necesarie pen- tru judecarea afacerilor în care legea permite admiterea el fără ca decisiunea sa în acâstă pri vință să cadă sub censura curţei de casaţiune, Oas, 1. 3/93. Bul, pag. 3. ă - ” 
: 2) Judecătorul fondului este în drept a nu ţine s€mă de ra- 
portul expertulai şi să facă dân- 
sul o asemenea expertisă. Cas, 
II 185495, Bul. pag. 1212, 

1) Sentința prin care judecata 
suspendă judecarea unul delict 
silvic, până ce pe cale civilă se 
va statua cui aparţine proprie- 
tatea terenului pe care s'a comis 
delictul, constitue un declinato- 
riu de competinţă cu caracterul 
unei sentinţe definitive, care pote 
fi atacată cu apel, independent 
de hotărirea ce este a se da a- 
supra fondului. Cas. 1 12/95. Bal. 
pag. 1438, ” 
2) Hotărirea pronunțată de unalt



& 

unei părti. (Pr. 159,297, ur. 
Civ. 1213, ur.) (Pr.. Gen. 
151).). ” 

PROCEDURI (Art. 160—161) 

161 Operaţiunea pre- 
paratore se va holări prin 
încheieră luate de judecă: 

  

complect de cit acela care în 
întregul Inl a făcut o cercetare 
la faţa locului nu este nulă a- 
tuncă cînd actul dresat la locali- 
tate unu face de cit să constate 
starea de lucruri relativă ln ]i- 
tigiă, fără nicl o deducţiune saă 
apreciere, reservindu-se dreptul 
părților de a “şi desvolta probele 
lor complecte înaintea” tribuna- 
lului. Ast-fel, e casul în care la 
faţa locului complectul tribuna- 
lulul m'a făcut alt nimic de cât 
să asculte martorii propuşi de 
părți gi să constate starea de 
fapt a lucrurilor, apre a se avea 
în vedere la judecarea proc=su- 
luY pentru termenul ce era fixat, 
Cas. 1:27/96 Bal. pag. 32. 

1) a) Judecătorii ne fiind legaţi 
prinordonanţele lor preparatorii, 
ei pot să revie asupra uner în- 
chieri prin care se încuviinţase 
O cercetare locală. Cas. I 17/86 
Bul. pag. 99, - 

) Disposiţiunile art. 160 din 
proc. civ. se aplică atât jurămân- 
tului decesoriă cât ai celui su- 
pletoriu. 
Jurământul supletoriu prestat 

16g4 şi pe judecător şi pe partea 
cea altă, care a asistat la Qeferi- 
rea şi prestarea lu! fără să facă 
Yre-o rezervă sai obligațiune. 
Cas. 1 3/3î. Bul. pag. 39%. 
„_€) Inchierile preparatoril nu 
impedică perimarea unel instanţe. 

Omisiunea curţei de a sepro- 
„nunţa asupra cererei păcţei de ne 
admisibilitatea peremţiunei din 
causa ordonărel unei cercetări 
locale, nu este esenţială şi prin 
urmare nu constitue un mijloe 
de casare. 

Când obinctul judecăţei este   

indivizibil, perimarea unul apel, 
dupe cererea unuia din defendori, 
profită tutul»r codefenâorilor sti. 
Cas. 1 310/86. Bul. pag. 118. 

* d) Mijl6cele poi de apărare se 
pot invoca pentru prima ră 
înaintea curțel de apel. , 
“În sistemul procedurel nostre 
instanţele judecăroreşci cu oca- 
siunea Qărei hotăririlor definitive, 
pot reveni asupra încheierilor 
luate în scop de a se aduce ore: 
cari probe pentru luminarea cau+ 
seY, Cas. 1 34/57. Bul. pag. 40. 

e) Instanţa de fond esta in 
drept să înlăture deposiţiunile 
unor murtori când motiveqă că 
ele nu'i a inspirat încrederea, 3: 
semenea nu este legată de in 
chelierile sale preparatorii. C35. 
1 62/87. Bul. pag. all. 

Ti Proba prin martori este ad: 
misibilă când există un început 
de dovadă s.risă, 
Nemotivarea în jurnalul de 

gedință pentru admiterea probti 
testimoniale, se pote suplini prin 
o motivare" în corpul hotărirel 
date. Cas. 1 35/89. Bul, pag. 5%: 

9) Nedivisibiiitatea mărturisire! 
făcută în sens cum eo obli 
gaţiune conţine cutare causă & 
devărată, nu se opune la prob 
țiunea prin martori şi presumpţi: 
Uni, că acea obligaţiuna a fos: 
smulsă prin mijlâce dolosire fi 
că, în realitate, ascunde o causă 
inmorală şi ilicită.rCas.' 1 83,8% 
Bul, pag. 243. 

h) De şi curtea de apela nt 
mit experţi. pentru veriticarea U- 
nek Scripturi, prin acesta însă n'4 
renunţat la dreptul ce i se acord: 
de art. 160şi 179 din proceduri 
civilă de a face ea ' însăşi veri 

a
 
R
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VERIFICARE DE SCRIPTURI (Art. 1G1—162) 

lori după majorilalea vo- 
lurilor ca şi hotăririle ju- 
decătoresei. (Pr- 115, ur. 
159, ur.) (Pr. Gen. 159). 

Secţiunea 1. — Despre verificarea 
scripturitor, 

„102.Verificarea de scrip- 

ficarea. Cas, 1 207/39, Bul. pag. 589, ! P g î) Instanţele“de tonă nu sunt legate ae ordonanţele preparatoriy ce daii, precum este o expertisă; ast-fel că pâte în urmă să se în: Lăture. Cas. 1 296|k9. But. pag. 1, 
) Iacheterite prin care instanța judecătoresc% declară că nu e loe d'a se trimite afacerea Ia . criminal, de dre-ce autorul fal- sului a murit, Ri se ord6hă o sim 

Gr 

tari are loc, când un act 
presentat şi folositor pen- 
tru hotărârea causel, so va 
afla în una din împreju- 
rările următore : 

10 Dacă una din părţi 
susține că actul este fals; | 
„20 Dacă, fiind vorba de 

ce i se face de a revoca 0 ase- 
menea holărire; 

Secretarul ministeruluy de fi- 
nance, nu are dreptul să facă în 
numele ministerului, oposiţiune 
contra hotăririlor date îu lipsă. 
ȘI nu se-pâte invoca art. 937 și 
1533 din codul cirii, în sens 'că dînsul a făcut o atare oposiţiune 
în calitate de girant de afaceri, 
sai în puterea unul mandat tacit 
ce area de la ministru, căci a- 
ceste disposiţiuni de lege nu se   plă verificare de scripturi este o hotărire pregătitre asupra căria ea pote reveni fără ca prin a- cesta să atace autoritatea lucruluY judecat. Cas. 1 136/90. Bul. pag. 

1) O hotărire pâte A motivată și în moa implicit; ast-fel când jadecătorul fonduluy "şi motiveză decisiunea sa pe faptul veritica- ţiunel de scripturi făcută do el iusuşi, răspunde prin acista în mo implicit asupra atisului con- trariă dat de experţi numiţi. Cas. 1 110,9. Bul, pag. 444... 
"4) Dreptul judecătorului de a Teuni asupra hotăririlor prepa- ratorii ce pronunţă, afară ae a- cea relativă la jurămiutal ' juai- clar, (art. 140 din procedura ci- „VIlĂ) constitue numai o facultate pentru dînsul, iar nu o obliga- țlune; de unde urmâză că este lăsat ia apreciaţiunea sa, de a admite saă a respinge cererea 

aplică de cât în lipsă de alte ajs- 
posițiuni speciale, şi prin legile 
speciale de organisarea ministe- 
rului de finance şi de adminis= 
trațiea domenilor Statului, se 
prevă. atribuţiunile ministrului 
de finance şi a celor alţr funo- 
fionari al acestei autorităţi pu- 
blice. Cas. IL 1999 Bul. pag. 
1053. | 

m) De şi după art. 1219 din 
coiul civil judecătorul nu pote 
da jurămiîntul la una din părţile 
prigonităre, însă, acestă regulă nu 
"ŞI are aplicaţiunea când un text , 
de lege arată expres, căreca din 
părţi săi se defere jurămintal. 
Cas. II 26|94 Bul. pag. 140. 

n) Judecătorul este în drept a' 
reveni asupra închierilor sale pre- 
paratorii dacă în urmă găsesce 
ca măsurile ordonate prin ele nu- 
mal sunt utile în judecarea fou- 
dului. Cus. 1 2)494 Bul. pag. 929. 

0) Judecătorul fondului are.



G3 

un.aet privat, atribuit u- 
neia din părti, acesta de- 
clară că nu cundsce serie- 
rea saii subserierea ; 

30 Dacă, fiind vorba de 
un act privat, atribuit unuy 

VERIFICARE DE SCRIPTURI (Art. 162). 

al treilea saii autorul uneia 
din părţi, accsla . declară 
că nu cunosce scrierea sai 
subserierea. (Pr. 163, ur.— 
P. 127, ur.—Pr. P.450,Cir. 
1177, ur.) (Pr. Gen. 931). 1) 

  

drept să revină asupra hotăriri- 
lor prepararatorii ce pronunţă, 
afară de acelea relative la jură- 
mîntul decesoriii. Cas. 1 217/95 
Bul. pag. 593, 

1) a) In materie de verificări 
de scripturi, instanţa de fonăd 
este în drept să citeze pe părți 
în persână şi să aprecieze în 
mod suveran motivele neputin- 
ţei de a se presinta în persână. 

Mijlâcele noul sunt neadmi- 
sibile în casațiune. Cas. 1 206/36 
Bul. pag. 502. 

Vb) Se violcză legea când ins- 
tanţa refuză de a prevedea la 
verificarea scripturilor, fără să 
motiveze rafuzut acestui mijloe 
de probă. Cas., 1 287|88 Bul, 
pag. 993, 

ec) Nepronunţarea instanţe! de 
fonâ asupra unul mijloo de a- 
părare, nu atrage casarea hotă- 
rirel sale de cât atunci cână a 
“fost propusă în mud serios. Cas. 
I 90|39 Bul. pag. 276. 

„__ d) Amânarea. înfăţişerer uney 
cause pentru motiv de comuni- 
carea de acte este lăsată la su- 
verana apreciere a instanţel îna- 
intea căreia se face. Cas. So.U- 
nite 4194 Bul. pag. 30 - 

e) Dupe disposiţiunile art. 162 
şi următorii din procedura oi- 
vilă, verificarea de scripte pe cale 
civilă având loc numai dupe ce= 
rerea părților interesate, urmâză 
de aci ca ai seria diteritelor dis- 
posiţiuni ale lege! pentru modul 
efectuărei unel asemenea veri- 
cări, trebue a se îndeplini de ju-   

decătoul tot numar dupe cererea 
și stăruința acelor părţi, tar nu 
din oficii ca o procedură de or- 
dine publică. Aşa dar, când pro: 
curatorul une! părţi litigante pro- 
duce în judecată un act. folosi- 
tor pentru hotăriroa causel și 
cea-alță parte, care este presentă, 
declară că nu recunoaşte acel 
act dar nu cere ca partea ad: 
versă să fie chemată în personă 
spre a declara dacă înţelege de 
a se servi de act, ci din contra 
stărue de'a se proceda imediat 
la operaţiunea rerificărei, în co- 
mun acord cu procuratorul părțel 
absente, într'un asemenea cas 
chemarea în persoană a acestel 
părţi, conform art, 163 din pro 
cedura civilă, nu' este obliga 
torie. pentru judecători, afară 
numai dacă denşii ar crede & 
cesta utilă pentru descoperire 
adevărului. In acest cas şi pen 
tru aceleaşi motive, judecătorii 
nu ait îndatorirea nici de a îxs 
termen în care părțile st pro 
ducă titluri şi mijloce pentru 
susținerea verităţei saă falsului 
actului, conform art. 174 același 
procedură, nici de a fixa un şi 
doilea tennen pentru a: se pro 
ceda la veriAcare, prin comp 
rațiune de scripta şi de a s 
asculta martoră, asemănat art: 
174 și următorii, dacă ambele 
Părţi stăruiesc ca, imediut dupe 
contestarea actului produs, 
se .fucă verificarea prin comp2” 
raţiunea scriptelor, pe care din 
sele le ai pregătit deja spre! 

i



VERIFICARE DE SCRIPTURI (Art: 1G:33-—16-4) 

„163. In casurile sus- 
menţionate,judecătorii vor 
ordona. părţilor ca să se 
înfățişeze în persână chiar 
în acea di saii înti”o altă 
di ce se va însemna, - 

Nu se vor dispensa de 
- înfăţişarea în personă, de 

cât părțile, cari, din causa 

N 

69 

une! împiedicări grave, vor 
fi în neputinţă ca să vină 
la audienţă, și cari se vor . 
putea înfățișa printr'un 
procurator, avend o pro- 
cură specială peniru acesta. 
(Pr. 162. 164, ur.) (Pr. 
Gen. 982). 1) 

164. La audiența. în 
  le produca chiar în acea gedinţă: 
Cas I 419/7941 Bul. pag. 1%37. 

[) Partea căreia deferindu-i-se 
un jurământ decisoriă a lipsit 
de la ziua fixată pentru prestarea 
lul are drept ca, în urma oposi-   ţiunei ce face contra hotărirei 

- de condamnare pronunţată în 
lipsă-l, să stvirşiească acest jură- 
ment, daca justifică existenţa unex 

- cause legitime, care J'a împieai- 
cat de a se presenta la diua ce 
se fixase pentru !prestarea jură- 

- montului, fără ca să se pată sus-- 
ţine că prin acesta s'ar ataca în 
ceva principiul aatorităţel lucru- 
ur judecat, Cas. 1 63/95 Bal, 
pag. 119. - 

1) a) In materie de verificări 
de scripturi, instanța de fona 
este în drept să citeze pe părţi 
in persună şi să aprecieze în mod 
Suveran motivele neputinței de 
a se presenta în persână. ” 
AijlGcele nouri sunt neaâmisi- 

bile în casăţiune, Cas. I 206|86. 
Bul. pag. 502. - - 

2) Se violeză legea când instanța 
refuză de a proceda la verifica- 
rea scripturilor, fără să motiveze 
refuzul acestut mijloc de probă. 
Cas. 1 287/88, Bul. pag. 923. 

c) După disposiţiunile art. 162 
Şi urmetorii din procedura ci- 
„vilă, verificarea de scripte pe cale 
Civilă așend 100 numai după ce- 
rerea părţilor interesate, urmeză 

de aci ca şi seria diferitelor, dis- 
posiţiuui ale legel pentru modul . 
etectuărei unci asemenea verill- 
cări, trebue a se îndeplini deju-.. 
decători tot numai dupe cererea 
şi stăruința acelor părţi, iar nu 
din oficii, ca o procedură de or- 
dine publică. Aşa dar, când pro- 
curatorul une! Părți litigante pro- 
duce în judecată un act folositor 
pentru hotărirea causet și cea- 
altă parte, care este presentă, 
declară că nu recundsce acel act, 
dar nu cere ca partea adversă 

să fie chemată îu persână spre a 
declara dacă înţelege de a se 
servi de act, ci din contră stăruie 
de a se proceda imediat la ope- 
raţiunea verificărel, în comun a- 
cord cu procuratorul părțer ab- 
sente, întrun asemenea cas che- 
marea în pers6nă a acestei părţi, 
conform art. 163 din procedura 
civilă nu este obligatorie pen- 
tru judecătorii, afară numal, dacă 
denşii ar crede acâsta util pen- 
tru descoperirea adevărului. In 
acest cas şi pentru aceleasi mo- 
tive, judecătorii nu ati: îndatort- 
rea nici de a fixa termen în cure 
părţile se producă titluri și mid- 
ldce pentru susținerea verităței 
sati falsului actului, conform art. 
111 aceiași procedură, nici de n 
fixa al doilea .termen pentru a 
se proceda ]a verificare, prin com- 
paraţiune de scripte, şi de axe 

7
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70 VERIFIOARE DE SCRIPTURI (Art. 165- 16) 

semnată, preşedintele va 
soma pe partea care a pro- 
dus actul, de a declara 
dacă înţelege a se servi cu 
densul. (Pr. 163, 165, ur.— 
Pr. P. 400) (P. Gen. 233). 
"165. Dacă acea parle 

lipsesce sai refusă de a 
răspunde, sait declară că 
nu voesce a se servi cu 
aclul, acel act so va scote 

* din proces, (Pr. 164, 166 
ur.) (Pr. Gen. 234), 

166. Dacă partea de- 
clară că voesce a se servi 
cu actul, preşedintele va 
soma: pe cea-laltă- parte 
de a declara, dacă stăru- 
esce a susține că actul este 
falş, că nu-l recunâsce saii 
că-l lăgăduiesce scrierea 
orI subscrierea. (Pr. 165, 

asculta martori, asemănat art. 
174 şi următorii, dacă ambele 
părţi stărueso ca, imediat dupe 
constatarea actului produs, să se 
facă verificarea prin compara- 
ţiunea scriptelor pe care dânsele 
le-ati pregătit deja spre a le pro- duce chiar în acea şedinţă, Cas. 
1 119/94, Bul. pag. 1237. . 

* 1) a) Neconstatarea îndeplinirer 
disposiţiunilor din art. 166 şi 168 
din procedura civilă, când o parte 
nu recunşce semnătura semnă- 
turel dintr'un act sub-semnătură 
privată ce i se opune, nefina de ordine publică și nici prescrisă sub peacpsă de nulitate, nu pâte forma un motiv de casare; 
Ordonarea uneta duoa exper- tise este lăsată 1a suverana apre-   

167, ur.—P, 127, ur.—Pr. 
P.450, ur.) (Pr. Gen.235).1) 

167. Dacă acestă parte 
lipsesce, refusă de a răs- 
punde, saii nu stăruesce în 
prima sa declarare, se va 
admite actul şi scrierea și 
subscrierea se vor consi- 
dera ca recunoscute. (Pr. 
166, 168,ur) (P. Gen. 236).2) 

16$. Dacă partea stă: 
ruesce în declararea sa, 
preşedintele a va soma ca 
să arate mijlocele şi ar- 

AS : „gumentele pe cari 'ȘI spri 
Jină declararea, sa. 

- Dacă actul esto defăimat 
ca fals, partea va fi inter- 
pelată de a se explica: a) 
sa de'ce specie de tals ac- 
tul este defăimat; 8) dacă 
pers6nele cari ţin actul 

ciere a judecătorilor fondulul. 
Cas. S. Vacanţelor. 164|9ii.- Bal. 
pag. 1119. | 

2) a) Ne pronunţarea instanţerde 
fond asupra unui mijloc de apt- 
Xare nu atrage casarea decisiunel 
de cât atunci când miqtocnlăea: 
părare a fostpropus în mod serios. 

Când înscrierea în fals, contra 
unut act, nu este invocată în con: 
diţiunile cerute âe lege, curtea 
de fond este în drept să nu se 
ocupe de dânsa şi prin acâsta nu 
se pote qice că s'a comis o omi- 
siune esenţială. - 
„Prin faptul că se închiriază cul- 

Va un imobil, prin acâsta nu se 
Probeză că a recunosout şi drep- 
tul de proprietate asupra lui. Cas. 1 37837. Bal. pag, 9%.



VERIFICARE DE SCRIPTURI (Art. 165—171) | Ti 

sunt aulorii sait complicii 
acelui fals. (Pr. -166, ur. 
169, ur.,—P. 197, ur.—Pr. 
P.45V,ur.)(Pr. Gen. 237). 

169. In casul arlicole- 
lor precedente,-actul pro- 
dus se va depune îndată 
pe biroii, El se va încre- 
dința grefierului, după ce 
1 se va constata starea sa 
materială, ştergerile, ada- 
osele sai dresăturile ce 

"va fi având, şi după ces& 
va subscrie atât de pre- 
sedinte cât şi de părti. 
Daca părţile nu vor saii 
nu pot subserie, se va face 
menţiune despre acesta 

defaimă actul ca fils, sus= 
ţine că acela care la pro- 
dus, este chiar autorul sait * 
complicele falsului, sait 
dacă ea arată un alt indi- 
vid în viaţă, ca fiind âu- 
torul saii complicele faul- 
sului, cesliunea se va sus- 
penda “de la civil spre a, 
se judeca la criminal. 

Spre acest sfârşit. se 
va transmite magistratului 
competinte actul defaimat 
de fals, împreună cu pro- 
cesul verbalşialtelelucrări 
co saii făcut cu acestă o- 
casiune,. (Pr. 162, ur., 166, 
ur., Î6$, ur.—Pr, P. 8,412,   chiar pe act. (Pr. 162 ur.) 

(Pr. Gen. 938). . . 
170. Dacă partea care 

450, ur. 493) (Pr. Gen. 
239).:) 39) a 

171. Dacă nu este loc 
  

5) Neconstatarea îndeplinirer 
disposiţiunilor din art. 166 şi 1€$ 
din procedara civilă, când o parte 

"nu recunâşce semnătura semnă- 
turel dintr'un act sub-semnătură 
privată ce i se opune, ne fiinâ 
de ordine publică şi nici pres- 
crisă sub pedepsă de nulitate, nu 
pote forma un motiv de casare, 
Ordonarea unei a doua.exper- 

tise ete lăsată la suverana apre- 
ciere a judecătorilor de fond. Uas. 
Seo. Vacanţelor, 164|86. Bul. pag. 

1) a) De câte orf, cu ocasiunea 
cercetărel unel -afaceri civile, se 
defaimă un act ca fals şi se de- 
semriă autorul stă, instanţa cl- 
vilă este datore să suspende ju- 
decarea procesului şi s'o trimâtă   înaintea jurisăicțiuner corecţio- 

nală, Cas. I 113|89. Bul. pag. 301, 
d) In cas de inscripţiune în 

fals, e loc de suspendarea civi- 
lului şi la trimeterea afacerel în 
judecata criminalului, nu atuuci 
când prin declaraţiunea în fals 
a actului încriminat, se arată că 
acela. care produce - actul este 
chiar autorul sati complicele, 
„ Simpla declaraţiune a părţel, 
cum că primarul n'a fost in sat 
în qioa când dânsul a constatat. 
voinţa părţilor coprinse într'o 
procură ce a legalisat, nu implică 
necesarmente că el n'a putut lua 
cunoscință de acea voinţă ma! 
“nainte de a legalisa procura în 
cestiune. Aga dar, nu e loc, în: 
trun atare cas, la trămiterea ces- - 
tiunei la criminal. Cas. 88193. 
Bul. pag. 217. . ”



72 VERIFICARE DIE SCUIPrURE (Art. I7A=132 
? 

de a se trimite cestiunea 
la criminal, judecătorii, în- 
tun mod preparator, vor 
îndatora pe părti: 

io A produce îitlurile şi 
mijlâcele prin care sustin 
verilalea saii falsul ac- 
tului; E 

2 A arăta actele cari 
pol servi pentru compa- 
rațiunea scripturilor, 

Dacă aciul contestat este 
produs numal în copie se 
va putea ordona ca să se 
aducă. şi originalul. (Pr. 
162, ur., 170,—Pr.P, 454) 
Pr. Gen. 240).1). - 

172. Toto aceste acte 
se vor depune la grefă, 
împreună cu mijlâcele, în 
scris, prin cari se sustine 
veritatea saii falsul actului. 

  
. 1) a) Judecătorii fonduluy sunt în drept a înlătura avisul dat de experţi într'o verificare de scripte Şi, făcînd înşile acâstă verificare să se pronunţe contrarii părere! lor. 
Nu se pâte propune în casaţie un midioo de casare asupra unul punct ne propus şi ne discutat la instanţa de fond Cas.I 225|90, Bul. pag. 67. ' i) Refacerea probelor în apel nu este obligatorie ; judecătorul are dreptal să refuse facerea unek nuol verificări de scripte prin ex- perţi. Cas, I 16193. Bul. pag. :0, c) După disposlţiunile art, 182 şi următorii din procedura civilă verificarea de scripte pe cale ct. vilă avâena loenuma! dups cererea părţilor interesate, urmeză de aci ca şi seria diferitelor disposi- ţiuni ale legel pentru modu] unei asemenea verificărel, trebue a se îndeplini ae judecători tot nu. mal dupe cererea și stăruința acelor Părţi, iar nu din oficii, ca 9 procedură de ordine publică, Aşa dar, când Procuratorul unex Părţi litigante produce în jude- cată un act fulositor pentru ho- tărirea causer Şi Cea-altă parte, care este presentă, declară că nu recundşce acel act, dar nu 

  

  

cere ca partea adversă să fie 
chemată în persână spre a de- 
clara dacă înţelege a se servide 
act, ci din contră stărue de a se proceda imediat la operaţinnea 
verificărel, în comun acord ca 
proouratorui părţei absente, în- 
tun asamenea cas chemarea une! -asemânea părți, conform 
art. 163 din procedura civilă nu 
este obligatorie pentru judecă- 
torii, afară numai dacă deânşi! ar 
crede acesta util pentru desco- 
„perirea adevărului. In acest cas Și pentru aceleaşi motive, juda- cătorii nu ani îndatorirea nicr de a fixa termen în care părţile să producă titiari şi midigce pentru susținerea verităţei sati falsului actului, conform art... 171 din aceiaşi procedură, nicl de a fixa un al doilea termen pentru a se proceda la verificare, prin 'com- Pâraţiune ae scripte. şi de a se asculta martori, asemănat art. 174 şi următori! dacă ambele Părți stărueso ca, imediat dupe Contestarea actului produs, să se facă verificarea prin compa- raţiunea Scriptelor prin care dânsele le-ai pregătit deja spre u le produce chiar în: acea fe-. dinţă. Cas. 1 19|). Bul, pag: 1237, - - 
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VERIFICARE DE SCRIPTURI (Art, 172—175) 

174. In casul contrar, Până în dioa fixată a 
audienței fie-care parte va 
fi în drept a lua cunos- 
cinţă de actele -şi 1nijl6- 
cele celei alte. (Pr. 171, 
173, ur.) (Pr. Gen, 941).1). 
173. La dioa de au- 

dienţă însemnată prin as- 
tă ordonanţă preparâtâre, 
daca titlurile şi mijlocele 
produse pentru sustinerea 
verităţei sai falsului actu- 
lui sunt îndestulătore şi 
probatâre, se va hotări 
do îndată asupra primirei   sai respingerei actului: 
(Pr. 172, 474, ur.) (Pr. Gen. 
944)2). : . 

73 

prin o altă ordonanţă pre: 
paratore, se va admite ve- 
rificarea actului priu com: 
paraţia scripturilor,. 

Se vor hotări scriptu- 
rile saii aducerea seriplu- 
rilor: destinate a servi la 
acestă comparațiune. 

Se va putea asemenea 
admite doradă cu inartori 
pentru faptele ce se in- 

Gen. 945).5). | 
175. Când părtile se 

învoese,judecătorii vor ad- 
mite ca acte de compara: 

  

1) a) Refacerea probelor în apel 
nu este obligatorie; judecătorul 
are dreptul să refuse facerea 
unel noulverificări de scripte prin 
experţi. Cas, I 161/93. Bul, pag. 
4:0. Ă - 

24) Inchierea prin care instanța 
judecătorâscă declară că nu e 
l0c d'a se trimite afacerea la 
criminal, de Gre-ce autorul fal- 
sului a marit, şi se ordonă o 
simplă verificare de semnături, 
este o hotărire pregătitâre asu- 
pra căria ea pote reveni fără ca 
prin acesta să atace autoritatea 
lucrului judecat. - 

Verificarea de scripturi are 100 
numai când este :vorba despre 
un act sub semnătură privată, 
iar nu un act autentic, căci a- 
ceste acte fac deplină credință, 
in privinţa orl-cărer persâne, des- 
pre tot ce ele constată, presump- 
ţiune care nu pâte fi dtrimată 
pe calea inscripțiune! în fals. 

Cas. I 90]90. Bul, pag. 224, .   
d) Refacerea probelor în apel 

nu este obligatorie; judecătorul 
are dreptul să refuse facerea 
unei nuoi verificări de soripte 
prin experţi. Cas. I 161/9). Bul. 
pag. 4:0. 

3) a) Când actul de creanţă nu 
se recundşce, instanţa are facul- 

tatea să admită pe lângă verifi- 
carea scriptelor şi proba testimo- 
nială, Cas. I 161|%. Bul. pag. 415, 

) Refacerea probelor in apel 
nu este obligatorie; judecătorul 
are dreptulsă refuse facerea unel 
nuoi veriâcări de scripte prin 
experţi. Cas. 1 151/93. Bul. pag. 
450. . 

c) După disposiţtunile art. 162 
și următorii din procedura civilă |. 
verificarea de 'scripte pe calea 
civilă având loc numai după ce- 
rerea părţilor interesate, urmâdă 
de aci ca și seria diferitelor dis- 
posiţiuni ale lege pentru modul 

vâcă. de părti. (Pr. 178, 
175, ur—Civ. 1198) (Pr.
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tiune numa! scripturile a- 
rState de părti. (Pr. 174, 
176, ur.) (Pr. Gen. 246). | 
176. Dacă părţile nu 

so învoese, judecătoriI vor 
primi ca acte de compa- 
rațiune numa! pe cele ur- 
mătore: 

a) Actele autentice (Civ, 
171).: 
'0) Scripturile privatere- 

cunoscule de părți; (Civ. 1177.—Pr, P, 458). 
€) Partea din act, care nu este defăimată'sat tă. găduită, când numar o par. te s'a defaimat sati s'a tă- găduit. (Pr, 175, 177, ur.— Pr. P.456.— Civ. L474, 1176) (Pr. Gen. 947). . 

„ efectuăre! unei asemenea veri- cări trebue a se îndeplini de Ju- decători tot numax după cererea ŞI stăruința acelor Părţi, iar nu din oficii, ca o procedură de or. dine publică. Aga dar, când pro- curatorui uner „Părţi ltigante, produce în judecată un act folo- Sltor pentru hotărirea causel şi cea-l'altă parte, care este presentă declară că nu recunbşte acel act, dar na cere ca 
să fie chemată în persână spre a declara dacă îuțelege a se servi de act, ci din contră stăruie dea se proceda imegiat la Operaţiu- nea verificărer, în comun acord "eu procuratorul părţer absente, intrun asemenea cas chemarea in pers6nă a acestei Părți con- form art. 163 din procedura ci- Vilă nu este obligatorie Pentru 

  

  

VERIFICARE DE SCRIPTURI (At. 176- 175) 

477 In cas de lipsă sai 
de ncajungere a actelor 
de comparaţiune, partea 
căreia se atribue scrierea 
Sai subserierea, va putea 
fi îndatorată de către pre- 
şedinte ca să serie înain: 
tea sa sait sub dictatura sa. 

Refusul de a serie, va 
putea, după ceasuri, să tra: 
gă cu sine recunoscerea 
actului contestat, (Pr. 175, 
ur.—Pr. P. 464) (Pr. Gen, 
248) * 

178. Tote actele de 
comparaţiune se vor de- 
pune la grefi, după ce se 
Vor subserie de către pre: 
şedinte şi de către părti, 
(Pr. 174, ur., 179, ur.—Pr. 

Judecători, afară numar dacă 
GEnşiI ar crede acdsta util pentru 
descoperirea adevărului. In acest 
cas £i pentrn aceleaşi raotive, ju- 
decătorii nu aă îndatorirea nici - do a fixa termen în câre părțile s 
tru susținerea verităţel sati falsul actului, conform art. 171 aceiaşi Procedură, nici de a fixa un al doilea termen pentru a se pro- ceda la Verificare, prin compa- rațiune de cripte, şi de a se ase culta martori, asemănat art. 174 3i următorii, aacă ambele părți stăruese ca, imediat după con- testarea actuluy produs, să se facă veriticarea prin comparaţiu- nea scriptelor pe care dânsele le-a Pregătit deja spre ale pro: duce chiar în acea şedinţă, Cas. I 419]9. Bu. pag. 1237. 

Producă titluri şi midice pen-' 

p
a



VERIFICARE DE SCRIPTURI (Art. 179—151) 

P. 455) (Pr. Gen. 249). 
179. Verificarea prin 

comparaţiunea seripturi- 
lor, se va face de chiar 
judecători, după ce vor 
asculta observaţiunile păr- 
ţilor şi ale ministeruluy 
public. (Pr. 174, ur., 180, 
ur.) (Pr. Gen. 250).)). 

1$0. Cutote astea, daca 
judecătorii ahă de cuviință, 
sa vor ajuta prin un avis 

1) a) De şi curteade apela nu- 
mit experţi pentru verificarea u- 

nel scripturi, însă prin acesta n'a   renunţat la dreptul ce i șe a- 
cordă de art. 160 şi 179 din pro- 
cedura civilă de a tace ea însăşi 
verificarea. Cas. I 207]89. Bul. 
pag. 589, . 

6) Instanţele de fond sunt su- 
verane să respingă o.cerere de 
amânare pentru producţiunea de 
noui titluri care să serve la ve: 
rificarea de semnătură și pentru 
a lua cunoşcință de acelea pro- 
dase de adversar, când sunt con- 
vinse că acdstă cerere nu este 
făcată de cât in spirit de şicană 
și fără ntel o ntilitate în causă, 
Cas. 1 60,90. Bul. pag. 17, 

c) Judecătorii fondului sunt în 
drept să înlăture avizul dat de 

- experţi într'o verificare de scripte 
ȘI, făcend icşile acestă verificare, 
să se pronunţe contrarii părerel 
lor. Cas. L 225190, Bul. pag. GIL. 
Cas. 1 105]93. Bul. pag, 194. 

d) Utilitatea și oportunitatea 
aseultărel martorilor este lăaată 
cu total la apreciațiunea suve- 
rană a instanţelor de fond, des- 
tul numa! că decisiunea lor să 
fle motivată. Cas. I 170|92, Bul. 
Page di. : . 

“ za
 

de experti. 
Expertii se vor numi din 

oficii de judecălori, si își 
vor face raportul întrun 
termen mărginit. EI vor 
putea fi ascultai şi verbal 
în forma preserisă pentru 
marlori. (Pr. 181, ur. 185, 
ur. 194, 211, ur.—I, Fimb. 
18, 1î0, lit. e) (Pr. Gen. 
951).2). 

ISI. Când din tote u- 

«) Neconstatarea îndeplinireY 
disposiţianilor din art, 166 at 163 
din procedura civilă, cân o pario 
nu recundsce semnătura srmnă- 
ture! dintr'un act sub-semnătară 
privată ce 1 se opune, nefind de 
ordine publică şi nici prescrisă 
sub pedepsă de nnlitate, nu pote   

  

forma un motiv de casare, 
Ordonarea unei a doua exper- 

tine este lăsată la suverana apre- 
cicre a judecătorilor fonduluY. 
Cas. S. Vacanţelor, No. 16/96. 
Bul pag. (419. 

2) a) Judecătoril fondului sunt 
în drept să înlăture avisul dat 
de experţi intr'o verificare de 
seripto şi, făcând înşile accată 
veriticare, să so pronunțe contra- 

rii păreri lor. Cas. 1.225/90. Bul, 
pag. 671. . 

v) Utilitatea și oportunitatea 
ascultărei martorilor este lăsată 
cu total ia aprecieaţiunea suve- 
rană a instanţelor de fond, des- 
tul numai ca decisiunea lor să 
fe motivată. Cas. 1 170j92. Du. 
pag. 144. 

c) Neconstatarea îndeplinirel 
disposiţiunilor din art. 165 şi 168 
din procedura civilă, când o parte 
nu recunşce semnătura semnă- 
turel dintr'un act sub-semnatură



16 MARTORI (Art. 151—155) 

“ceste instructiuni: se vor 
ivi indicii (semne) asupra 
autorului saii compliceluy 
falsului, și daca aceştia 
sunt în vicță, procedura 
in civil se va suspenda, şi 
cestiunea :se va înainta 
împreună cu actele rela. 
live, la magistratul coin- 
petinte_ pentru criminal, 
(Pr. 162, ur, 170, ur., 183, 
ur.) (Pr. Gen. 251). 

182. După ce înstrue- țiunea civilă se va termina, ȘI nu va fi trebuință ea cestiunea să se trimâtă la criminal, judecătoriy vor hotără asupra veritătel saii falsuluractuluj, asupra pri- " mirel saă respingere! sale, 
asupra suprimărei sati re: formărer acluluy contestat. 

Se va hotări 
ierea tutulor actelor de- puse la grefă. (Pr. 183 — Pr. P. 463) Pr. Gen, 954), 
1S3. Holărirea însă a. 

” privată ce i se. opune, nefiind de ordine publică şi nici pres- crisă sub pedepsă de nulitate, nu pote forma un motiv de casare, Ordonarea uner a duoa exper- tise 'este lăsată ia Suverana apre. ciere a judecătorilor fondului. Cas. S. Vacanţelor No: :164/9%,. Bul. pag. 1119, - 5 a) Instanţele judecătoresci ati dreptul d'a aprecia utilitateta gi oportunitatea ascultări unor ma. toră. Cas. 11 91|92, Bul. pag, 127, Be 

şi înapo- 

  

   

supra Suprimărel sai re- 
formărei actului contestat, 
nu Se va executa de câi 
când a dobândit puterea 
luerului judecat. Pr. 182, 
376.—Pr, P, 466) (Pr. Gen. 
055). > 

184. 
îşi va da conelusiunile în 
tote ceasurile când “actul 
produs va fi defăimat de 
fals. Pr. 80, ur.,, 162, ur. 
170, 181) (Pr. Gen. 256). 
Secţiunea 2. — Despre cercetarea 

prin martori, 

185. Incheierea care 
reguldză a face cercetare 
pria martori, în casurilo 
când legea nu se opune la asemenea cercetare, va specifica și enumera fap- tele cari 'trehuese ast-fel probale. (Pr. 159, 187, 198, Civ, 1170,1191 —1198, 1416, 705.—Co. 46,55. (Pr. Gen. 179)... a 
2) Utilitatea Şi oportunitatea asuultărei unor martori este 1ă- sată la suverana apreciere a jude- Șătorilor de fond,aşa ca dânşii sant Hi Grept a pronunţa respingerea lor, destul numai tă deeisiunea in Acestă privință “să fie In0- tivată. Cas, [ 116|[95, Bar, paz. pi i 

. 
c) Nemotivarea unei hotăriri a- supra unui midloe invocat dă lo la casare numai atunci când a- cel miqloe ar fi fostae O aşa na- 

Ministerul publie 

       



? 
| 

-MARTORȚ (Art. 1$6-—190) _ 

1$6. Lista coprindăto- 
re de numele, pronumele, 
profesiunea, şi locuinta 
martorilor ce [ie-care parte 
va voi a se asculta, se va 
depune la grefă, cu tre! 
dile cel puţin înaintea di- 

- let însemnate, pentru cer- 
celarea cu martori. 

Fie-care parte va putea 
să se opună la ascultarea 
unul martor, care nu e 
înscris în acea listă, sau 
nu e arătat lămurit. (Pr, 
187, ur., 191. ur.—Pr. P. 
340.—L. Timb. 19,9%) (Pr. 
Gen. 1$80).1). 

1$S7. Martorii, după ce- 
rerea părtei care “i-a pro: 
dus, se pot presinla de 
bună voe la judecată sait 
se vor cita într'o di fixă, 
fără a li se comunica co- 
pie despre ceea-ce aii a 
mărturisi. (Pr. 1S5, 188, 

rm 
7 

ur, 198. —L. Timbr. 19, 
8%) (Pr. Gen. 181).5). 

158. Martorul citat caro 
nu vine înaintea judecăţei 
se va condamna la o a- 
mendă care nu va fi mal 
mare de una sulă lei 
şi so. va cila din noi. (Pr. 
187, 189, ur, — Pr. P. 77, 
155, 329, 318) (Pr. Gen. 
182). | 

189. Dacă nici după a- 
cestă citare tot nu vine, 
se va condamna la o a- 
mendă care nu va pulea 
trece peste tre! sute lei, 
şi se va putea da în con- 
tra lul un mandat de adu- 
cere. (Pr. 188, 190.—Pr, 
P. 90, 9£, 99, 101, 155, 378) 
(Pr. Gen. 153, 184). 

- 199. Dacă martorul se 
justifică pentru ce n'a pu- 
tut veni, se va putea sculi 
de amenda pronunţată în 

  

-tură în cât să sehimbe soluţiunea 
procesului. Cas. IL 167|96, «Cu- 
rieru Judeciar» No. 36/94, 

1) a) Instanţele de fond sunt 
suverane aprecietâre în privinţa 
utilităţei şi oportunităței ascul- 
tarel martorilor ce se invocă, 
destul numai să motiveze deci- 
slunea lor în acestă privinţă. Cas. 
II 451|87. Bul: pag. 800. 

d) De şi art, 187 din procedura 
civilă aâmite pa parte să'şl aducă 
martorii fără citați! acesta însă 
nedispensând'o de a" desemna, 
conform art. 185 aceaşi proce- 
dură, în lista ce urmeză să sa de-   

pună cu tre! dile mal înainte de 
facerea cercetărel, cu drept cu- 
vâut se respinge ascultarea lor. 
Cas. L 299]89, Bul.pag. 822; Case 
1. 365|94. Bul. pag. 10932. 

2) a) De şi axt, 187 in proce- 
dura civilă admite pe parte să'si 
aducă martori fără citaţiuni, a- 
cesta însă ncdispensând'o de a! 
desemna, conform art. 186 din 
aceiaşi procedură, în lista ceur- 
meză să depună cu tre! dile in- 
ainte de facerea cercetărel, cu 
drept cuvânt se respinga ascul- 
tarea lor. Cas. I 299189. Dul. 
pag. 82. E



7S MARTORI (Art. 191—196) 

conlră-ă. (Pr. 188.—Pr, P, 
156,. 379) (Pr. Gen. 187). 

191. Nu vor putea fi 
ascultati ca martori: 

Rudele, în linio dreptă 
ale uneia din părți; 

Fraţii şi surorile; 
Unchil şi nepotii; 
Afinil (cuseril) în acelaş 

grad; 
Soţul chiar divorțat; 
Persnele declarate de 

lege incapabile de a.măr- 
lurisi. (Pr. 192, ur., 195, 
197, 214, 2174, ur.— Civ. 
660, ur.— Pr. P. 76, 154, 
SE-—P. 7,50; 820; 92, 
30; 27, 309, 331) (Pr. Gen. 
188). . 

192. Cu tote acestea, 
părţile vor putea face ca 
să. se asculle părinții, și 
afini! menţionaţi în arti- 
colele precedente, afară de 
descedenţi, în cestiunr de 
stat civil şi de divorţ, (Pr. 
191, 193.—Pr. P, 154, 347, 
—Civ. 234) (Pr. Gen, 189). 
193. Orl-ce alte perss- 

“ne sunt primite ca mar- 
toră, remânând numai ca 

“părţile să arate, şi jude- 

1) a) Instanţelo de fond e în 
drept a admite suă a respinge 
ascultarea martorilor propuşi de 
părţi, chiar dacă aceşti martori 
nu sunt anume excluşi de lege * sai nu sunt părţi în causă. Cas,   

cătoril să aprețuiască, deo. 
sebilele împrejurări cară 
pol face ca mărturia lor: 
să fie lepădată sait primită. 
(Pr. 191, ur.-— Pr. P. 3S3) 
(Pr. Gen. 19). 3). . 
"194. In dioa însemnată 

pentru înfăţişarea marto- 
rilor, ei vor fi întroduşi 
în sala audienţelor, pe rînd 
şi deosebiți, începând de 
la inartoril. produşi de re- 
clamant, dacă vor fi ase- 
menea martori. (Pr. 185, 
195.—Pr. P.70.—(Pr. Gen. 
192). e 

19ă. Fie-care martor 
va fi mal întâiit întrebat 
de preşedinte a'şi declara: 

Numele, şi pronumele, 
profesiunea și domiciliul ; 

Dacă este rudă saii afin 
cu una din părți şi în ce 
grad; 

Dacă se află în servi- 
ciul săi; 

Dacă seaflă în orl-ce 
alte relațiuni cu una din 
părti. (Pr. 191, 196, 217.— 
Pr. P. 72. 849). (Pr. Gen 
193). 2). " - 

196. Mai înainte de a 

1 339/95 Bul. pag. 1078. 
2) a) De şi, în adevăr presecrip- țiunile art. 19 din procedaraci- vilă, în ce priveşce ascultarea 

martorilor, sunt cerute ds legui- tor ca Baranţie pentru gradul de 

|
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MARTORI 

depune mărturia va face 
un jurământ precum ur- 
mâză: | 

Va pune mâna pe cruce, 
preşedintele va pronunta 
şi martorul va repeta ur 
mătorele: | 

<M& leg pe onbre şi pe 
conștiință ; Jur înaintea lul 
Dumnedeii că. voiii măr- 
turisi adevărul, nimic de 
cât adevărul, fără ură, saii 
favâre, pentru veri una 
din părti.» 

încredere ce trebue să sedea de- 
claraţtanilor. lor, întru cât, însă, 
conform art. 135, al. II din a- 
ceiași procedură, partea care în- 
vâcă neobservarea lor nu probeză 

„că a fost lezată în ceva,şi că le- 

(Art. 196)  - 79 

După 
jura, preşedintele îi va a- 
dresa aceste cuvinte: 

«Dumnedeii, martor de 
jurământul ce al făcut, să 
le pedeps&scă, dacă vel fi 
sperjur.» 
“Dacă martorul este.de 

o altă religiune, acestă 
formulă se va : modifica 
după cum prescrie reli- 
giunea si, (Pr. 192, 217, 
218, 240.—Pr. P. 72, 153, 
3142) (Pr. Gen. 194).!) . 

verane în interpretarea ce dă ac- 
telor gi depunerilor de martori, 
fără ca decisiunea lor în acâstă 
privinţă să intre încontrolul cur- 
ței de casaţiune. Cas. 1. 34090. 
Bul. pag. 1110. ”   siunila ce i s'a cauzat nu se 

pot repara de cât prin anularea 
procedure! ascultărei martorilor, 
hotărirea întemeiată pe asemenea 
disposiţiuni nu se pote casu. Cas. 
I 231/92 Bul. pag. 591. 

1) a) Formalitatea depunereI]u- 
" rământului de către experţi în- 

.. maintea tribunalului find sub- 
stanţială, îndeplinirea ci trebue 
să fo constatată de către chiar au- 
toritatea q'inaintea căreia a fost 
efectuată, Cas 1. 292|87 Bul, pag. 

„ 2) Neconstatarea în hotărire saă 
în proces verbal că martori! ai 
prestat jurămentul dapă ce s'aă 
indeplinit formalităţile cerute de 
art. 19 din procedura civilă, face 
ca depunerile lor să fie nule şi 
nu puteai servi de basă în ju- 
decata procesului. Cas, 11. 63/89 
Bul. pag. 493, - 

c) Instanţele de fond sunt su- 

7 

  

sul-verbal de audienţă că mar- 
tori! aă prestat jurăment, sai că 
Va prestat conform legal, fără 
a se viza textul respectiv al le- 
gel, atrage casarea hotărirel. Cas. 
11; -127]90. Bul. pag. 1175. 

e) Na se pâte invoca pentru 
prima 6ră în casaţiune nulitatea 
resultând din faptul că un expert 
n'a săvirşit jurămîntul prescris 
de leg:, acâstă nalitate neflind 
de ordine pubiică, Cas. 1. 22/94 
Bul. pag. 105. Pa 

f) Câna, hotărirea constată că 
la judecarea procesului s'aiă citit 
tâte lucrările ficute în causă, şi 
în dosarul formut se vede că c-. 
xistă raportul prevădut de art. 
904 din procedura penală, în a- 
cest cas presumpţiunea este că - 
gi acest raport a tost citit. Cas. 
Seeţ. Vacanţelor, 53195 Bul. pas. 
1046. . | - 

ce martorul va. 

d) Simpla menţiune în proce-



50 MARTORI (Art. 197—200) 

197. Copii nai mici de 
16 aur împlinită vor putea 
fi ascultati fără a jura. 
Pr. 196, 217.—Pr. P. 76) 
(Pr. Gen. 195). - 

19$. Martorul va depu- 
ne fără s4'Y fie permis de 
a citi în seris depunerea 
sa. Disele sale se vor trece 
de prefier în proces-verbal; 
"i se vor citi, sa va întreba 
dacă stăruesce întwânsele: 
acestea sub pedtpsă de 
nulitate.(Pr. Fr.971,273,20) 

Acest proces-verbal se 
va semna, tot sub pedepsă 

“de nulitate, de martor, de 
preşedinte şi de grefier. 

Dacă martorul nu va putea 
Săii nu va voi a sub-serie 
se va.face menţiune des- 
pre acesta. (Pr. 194, ur. 196, 
199, ur. 228,735.—Pr. P. 783) 
(Pr. Fr.973, 2; 275, 90). 1) 

199. Părţile, judecăto. | 
rul precum şi procurorul 
vor” putea adresa marto- 
rului ork-ce cestiuny, prin 
mijlocirea preşedintelui. 
(Pr.-200. Pr. P. 314) (Pr. 
Fr, 273, 10). ” 

200. In cursul depune- 
rel nimeni nu va putea 
intrerupe pe martor (Pr. 
199, 217.—Pr, P. 344) (Pr. 
Gen. 197), '- 
  9) Nu se pote invoca pentru prima Gră în casaţiune nulitatea întemeiată pa faptul că un mar- tor, “care era de ritul israelit, n'a depus jurâmântul conform ritu- lut mosaic. Cas. 11. 170/95. Bul. 

pag. 1138. . 
1) a) Neconstatarea în hotărire saii în procesul verbal că marto- 

Til ati prestat jurământul după ce aii îndeplinit formalităţile ce- rute de art. 19 din procedura civilă, face ca depunerile lor să fie nule şi nu putcă servi ca basă În judecata procesului. Cas.1 65/89 Bul. pag. 49%. . 2) Instanţele de fonă sunt su- Yerane în interpretarea ce dă ac- telor șI depunerilor martorilor, fără ca decisiunea lor în acestă privinţă să intre în controlul cur- țel de casaţiune, Cas. 1 340/30, Bal. pag. 1110. 
c) Depunerea unur martor, în materie civilă, trebue să fie sub-   

scrisă de el sat constatarea fă- cută că âânsul n'a putut sait n'a Yoit să o sub-serie, Lipsa acestel formalităţă atrage casarea hotă- Tirel care se basiză pe 0 aseme- nea depunere. Cass 11 124/90. Bal. | pag. 1172. . '4)In materie Civilă, dacă proce- sul-verbal închieat pentru depu- nerile martorilor nu constată cum ele ]i sai citit şi că aă fost în- trebaţi dacă stărneso în declaraţi. unile lor, acesta constitue o causă de nulitate Care atrage casarea hotărîrel ce se întemeiază pe ele, Cas. 1 94/96. But, pag, 218, 
€) Asemănat art. 158 din proce- dura civilă, procesul-verbal în care se trece depunerile martorilortre- bue aa semnat, sub pedepsă de nulitate, de martor, de preşedinte şi de grefier, şi dacă martorul nu Ya putea saă nu va voi a sub- crie; se va facă menţiune de a- ceasta, Cas.I 223/96, Bul. pag. 936. 

 



"41 231/65, 

MARTORI (Art. 201-207) 

201. Fiecare martor, 
după depunerea sa va ră- 
mâne în sala audienţelor 
până la terminarea ceree- 
lărei, afară numai dacă ju 
decata va hotări alitel, 
(Pr. 217. Pr. p. 315) Pr, 
Gen. 198). i 
202. Martoril vor putea 

din noi fi întrebată, ori de 
câleori acesta se va părea 
necesar în urma ascultărei 
altor martâri, | “ 

Martorii ce se vor con- 
lradico vor putea fi con- 
fruntati. (Pr, 199, ur..217. 
Pr. P. 351) (Pr. Gen, 199). 

203. Dacă un martor 

81 

Pr. Gun, 200), . 
204. Dacă din instruc- 

tiune es bănucli grave de: 
mărturie mincin6să sait de: 
contupere de martori, ju- 
decătoria civilă va înainta 
cestiunea în cereetarea ju. . 
decătorilor criminal com- 
pelin. (P. 287, ur. 992, 
ur.—Pr. P. 355 —J MIL 
121) (Pr. Gen 201). i) - 
=05. Dacă toțrinartoriy 

citati nu pot să fie ascul- . 
tati în aceiaşi audiență, 
cercelarea se va urma la 
o altă uudienţă, fără alte 
citațiuni, (Pr 194) (Pr. Gen 
202)   "cere despăgubire pentru 

venirea sa,judecata va ho- 
lări, cifra acelei despăgu- 
bir după starea şi profe- 
siunea martorului, după de- 
părtarea domieilinlui săi 
ŞI timpul cea pus în astă 
cercetare, ” 

Accsiă îndemnisare “se 
«Ya plăti îndată de partea care a'cilat. pe martor, 
(Pr. 746, lit, 5.—Pr. P.79. 
Rg. 29 Marlie 1868, art. 6) 

„206 Dacă una sai alla 
din părți va cere a se a- 
duce şi alţii martori, jude- 
cătoria va pute: să acorde - 
prelungirea cereetărel. 

Nu'se va. putea însă a- 
corda 'decâto singură pro-. 
lungirepentrufie-care par- 
te (Pr. Gen,.203) 2) 
207 Dacă martorul pre- 

sent refusă, fără un just 
motiv, de a jura saii năr- 
turisi, se va condamna la 
  3) a) Mijlocul înte ma sfat pe depu- nerea martorilor prin neobserva- rea formelor prescrise de lege, este neadmisibil dacă n'a fost Propus la instanţa de fonă. Cas. 

Bul. pag. 502, 
2 a) Instanţele de fond sant su- Verane să aprecieze valdrea de- 

punerilor unor martori, şi în drept 
să respingă ascultarea altora, fără 
ca în acestă privinţă decisiunea - 
lor-să cadă sub controlul curţer 
de casațiune. Cas. 1 317/89. Dul, 
pag. 8F8, Cas. I 333/94. Bal, pag, 
1. 

-



82, 

cheltueli de despăgubire 
către părţi şila o amendă 
care nu va puteu trece 
peste trei sute le. Pr. 
Gen. 204). 
208 Nulitatea uneia saii 

mal multor mărturii nu 
va atrage nulitatea între- 
gei cercetări prin martori. 
(Pr. Fr. 294). 

209. Dacă un martor, 
din causă debolă saualtă 
infirmitate gravă, nu va 
putea veni la audienţă, 

"EXPERȚI (Art. 207-212) 

  preşedintele va trimite pe 
unul din judecători la lo- 
cuinta sa, ca, impreună cu 
grelierul și fatăcu părţile, 

„sait după ce sa chemat 
formal, să primescă depu- 

- nerea sa. (Pr. 210,-235.— 
Pr. P. 80) (Pr. Gen. 209). 1) 
„210. Dacă un martorse 
află cu- șederea în prea 

1) a) Legea nu cere ca judecă- 
- torul delegat pentru “autentifica 

rea actelor, să fie însoţit de gre- 
fier, decât pentru actele emanate 
de la o curte saă tribunal, nu şi 
pentru acelea graţidse făcute a- 
fară din aceste autorităţi de că- 
tre un judecător delegat. 

Legeu din27 Iulie 4886, pentru 
autentificarea actelor, la art, 31, 
cerând, sub pedâpsă de nulitate 
asistența gretierului nu dispune 
de cât pentru viitor. Cas. 1 227/87, 
Bul. pag. 557. - 

v) Este valabilă delegaţiunea 
dată numal de preşedintele tri- 
bunaluluy unul judecător ca să ia 

  

“mare depărtare, judecăto- 
via, după ce va asculta pe 
părtă, va putea trimite Ja 
tribunal local o comisiune 
rogalorie, ca acel tribunal 
să: primâscă depunerea 
martoruluiasupra faptelor 
ce i se vor specifica. (Pr, 
209, 236.—Pr. P.81.—L. 
Timb. 18, 110 lit. e şi 20%).2) 

Secţiunea 3.— Despre esperfi. 

211, Când „judecătorii, 
spre a selumina, vor găsi 
de cuviință a avea păre- 
rea unor. esperti, vor în-: 
semna espertir şi obiec- 
tele asupra cărora aii şă'și 
dea opiniunea.(Pr. 180,219, 
ur, 223, 684, 694, 695. — 
Civ. 111, 397,734, 1417.— 
Co. 46.—Pr, P. 49, 43)(Pr. 
Gen. 914%) 3) ! 

212. Esperţii se vor 

la domiciliă declaraţiunea testa- 
torului, care judecător n'are ne- 
oe să fis asistat de grefier. Cas. 
I 91/90. Bul. pag. 259... . 

2) a)-Comite un exces de pu, 
tere instanţa judecătorescă care 
respinge justificarea absenței de 
la interogatoriă, basat pe un cer- 
tifcat medical, pe motiv că me: 
dicul care a liberat certificatul 
locuind în străinătate, nu pote 
ascultat ca martor în casul când 
S'ar contesta sinceritatea certifi- - 
catului să, Cas, II 10/92. Bul: 
pag, 85. - 

3) a) In materie de delict sil   Vic, evaluaţiunea guardulul ge



numi d'a dreptul de cătră 
judecată, afară numay dacă 
bărlile nu se vor invoi, 

; chiar la audienţă, asupra 
: numirel lor, (Pr. 211, 943, 
2 ur) (Pr. Gen. 215).1). . 

213. Esperţil vor fi în 
număr de trei. 

  

EXPERȚI (Art. 212—214) 83 

Cu tote astea dacă păr- 
țile consimt, sait dacă este | 
vorba de obiecte ce au o 
mică valore, un singur es- 
pert va fi destul. (Pr, 212, 
214. — Civ. 111. 897, H11, 
734. 743) (Pr, Gen. 216).2) 

214. Esperţii se pol re- 
  neral silvic ține. loc de at de 

expertisă pentru aprecierea des- 
păgubirei, dacă ma! ales părțile 
wa cerut la instanţa de fond 
numirea unul expert în regula. 
Cas. IL 11/89, Bul. pag. 74. ” 

2) Instanţele de fonă sunt în 
drept să respingi o cerere de ex- 
pertisă când nu este nevoe de 
opinia unor experţi. Cas. 1 438/90. 
Bul. pag. 1407. Ă 

c) O hotărire pste fi motivată 
ȘI în mod implicit. Ast-fel, când 
judecătorul “fondului se bascză 

i | pe raportul unor experţi spre a 
stabili cuantumul unor daune in- 
terese, prin “acesta se pronunță 
în mod implicit că refusă cere- 
rea făcută de una din părţi de 

; a se mal numi și un alt expert. 
; Cas. 1 313/91. Bul. pag. 986. 

d) De şi admisibilitatea probei 
cu martori este lăsată la apre- 
cierea judecătorului de fonă, to- 
tuşi accstă probă nu pote i res- 
pinsă de cât numay în casul când 
judecătorii aă alte elemente din 
care să potă forma convinge- 
rea. Prin urmare, când jadecăto- 
rul admite uneia din părţi proba 
cu martori, şi respinge celei alte 
aceeaşi probă ce o invâcă în com- 
batere, sub cuvânt că n'a preci- 
Sat punctele ce voia să dovedescă 
cu el, când din însuși .hotărirea 
Sa resultă că acele puncte eraiă 
destul de concludente și “bine 

! Precisate, comite prin acâsta un 

  

b
r
a
n
)
 

adevărat exces de putere gi pro- 
nunţă o hotărire casabilă. 

Când judecătorul dispune ca o 
expertiză să fie făcută de trei 
experţi, o atare expertiză nu este 
valabilă daca raportul depus este 
subscris numai de dor dintr'ânşii 
şi hotărirea care se întemeiază 
pe ea este casabilă. Cas. 102/93, 
Bui. pap. 244, : E 

1)a) Câna prin transucțiune păr- 
țile se învoes2 a plăti un inginer 
pentru aşezarea hotareler, ingi- 
nerul trebue să fie ales de am- 
bele părţi saă numit din oficiu   de tribunal. Cas, 1 212|91. Bul.. 
pag. 537, - 

2) O hotărire pote fi motivată 
și în mod iinplicit. Ast-fel când 
judecătorul fondului se bascză 
pe raportul unor experţi spre a 
stabili cuantumul unor daune 
interese, prin acesta se pronunță - 
în mod implicit că refusă cere- 
rea făcută de una din părţi de 
a se mal numi! şi un alt expert. 
Cas. 1 343/91 Bul, pag. 956. 

c) Numirea experţilor se face 
de către judecată câud nu sunt 
presinte tote părţile spre a se 
invoi asupra alegere! lor. Cas. 
1 436/95 Bal. pag. 1290. ” 

2) a) Proba unor. cestiuni qe 
fapt se pote trage șidin presum- 
ţiuni. Cas. 1343/91 But, pag. 96. 

b) Asemtnat art. 213 din pro- 
cedura civilă, aparţine suveran 
judecătorului fondulur ca, în ra-



st 

cusa pentru acelea'şi cuuse 
ea şi judecătorii. (Pr. Gen, 
918.) o 

Et se pot recusa pen- 
Leu 'o causă posterioră sai 
anterioră numirei lor, 

In casul acesta din urmă 
recusarea nu e. valabilă 
dacă nu sa făcut: în cele 
tvel . dile de la numirea 
esperţilor, (Pr.225,974,ur. 

„211, ur.) (Pr. Gen. 218). 1) 
215. Recusările se vor 

propune şi se vor judeca 
ja audiență, faţă cu părțile 
saii după ce sati citat, (Pr. 

_214) (Pr.. Gen. 219). - 
210. Esperții vor fi ci- 

taţi a veni la judecată ca 
şi martoril. i 

Nevenirea lor-saii refu- 
sul de a'şi da părereavor 
alrage aceleaşi pedepse ca 

"şi pentru marturi. EI vor 
"avea același drept de în- 

portul cu valdrea obiectelor” de 
expertisat, să defigă numărul ex- 
perţilor. Cas.I 41/94 Bul. pag. 84. 

1) a) Un funcţionar al statului 
nu pote fi recusat ca expert în- 
tran proces cu ministerul do- 
menilor. Cas. 1 258/90 Bul. pag. 

) Judecătorul fondului este 
Suveran in aprecierile sale, a- 
supra cestiunilor de fapt gi de- 
cisiunea sa, în acestă privinţă, 
scapă de censura curţei de ca- 
saţie. Cas.1 356/94 Bul, pag. 1052. 

2) a) Nu se pote invoca pentru 
prima ră în casaţiune nulita= 

N 

  

EXPERȚI (Art. 211—21$) 

demnisare (Pe. 187, 188. 
190,203. 207.—Rg. 93 Mar- 
lie 186$, art. 3) (Pr. Gen- 

-920). 
- 217. Dacă obiectul cer 
cetărei este de natură în 
cât esperții să-şi -polă da 
îndată opiniurieu, ei se vor 
asculta chiar la audienţă, 
separat, în ordinea şi după 
modul cum s'a aşedat pen- 
tru marlori prin art. 195, 
196, 197,200, 201, şi 202.(Pr. 
918/ur.) (Pr. Cen.921). 2) 

218. Dacă însă esparţii, 
mail înainte de a se pro- 
nunța ait trebuintă de un 
esamen prealabil, sait si 
mergă la faţa locului, a- 
lunci ef vor jura mal în- 
teii înaintea judecăţer, con- 
form art. 196, că'şi vorim- 
plini misiunea cu credinţă. 
(Pr. : 217, 219, ur) (Pr. 
Gen. 222).5) | 
tea resultină din faptul că mar 
tori ascultați mată sărîrşit fară 
mântul cerut de lege, acestă nu- 
ltate nefiind de ordine publică. 
Cas. 1 52,91 Bul. pag. 106. ; 

s) a) Este motivată decisiunea 
când pentru a acorda 'daune in: 
terese, curtea, se întemeiază pe 
„0 expertiză pe care'şt o apropiază, 
reducăna numal suma încuriiu- 
ţată de experți. Cas. 1 Sent, No: 
32/86. Bul. pag. 34. . : 

V) Formalitatea depuriereljură- 
mintului de către experţi înain- 
tea tribunalului find substanţială,   îndeplinirea el trebue să fie con-



  

CERCETĂRI LOCALE (Art, 219-222 

_219, Esperţii, în acest 
cas, ÎȘI vor face un raport 
scris care va coprinde pă- 
Terea lor. molivală, după 
ivajoritatea voturilor, 

Dacă sunt mai multe o- 
piniuni, raportul va: arăta 
opiniunea fie-căruy expert, 
„Acest raport va fi sub- 

scris de experţi şi depus 
Ia grefă. (Pr. 215,920, ur.— 
L. Timb, 18 110, lit. e și 
20%) (Pr. Gen. 224). 1) 
220. La audiența în- 

semnată pentru a asculta 
raportul espertilor, grefie- 
rul va da citire acestul ra- 
port. - : 

t ” - - 

„8 

bine raportul lor seris, (Pr. 
194,219,221) (Pr. G. 227). 2) 
„281, Dacă judecătorii 
nu sunt destul de luminaţi 
printr”un întâiă raport de 
esperii,. el pot ordona. ca 
să se facă un al douilea 
raport de către aceiaşi es- 
perii saă de către alții. 
(Pr. 21, ur.) Pr. G. 228). 3) 
Secţiunea 3. — Despre cercetări în 

faţa locului, Sa 

222. In cas când seva 
socoti de irebuinţă, jude. 
cala va putea ordona ca 
unul din judecătorir tribu- 
nalulu) ori al curţel, sait   " Judecători! vor putea să 

ordâne și înfăţişarea es- 
„ perţilor Îa jude ală,  pen- 

„leu ea să dea esplicaţiuny 
verbale care ar lămuri mal 
statată de. către chiar autoritatea d'inaintea căria a. fost efectuată, Cas. 1292]87.. Bul. pag. 755. 

1) a) Nu se pâto cere nulitatea une expertize, pe temeiii că nu » Sa depus jurământul cerut de lege, când acesta nu s'a propus Ja prima instanță şi la curtea de fond. Cas, 1 Sent. No. 32186. Bul, 
pag. 34, , . 

2) a) Neconstatarea îndeplinire! dispoziţianilor din art. 166 şi 168 in procedura civilă, când o parte nu. recundşce :emnătura semnă- „turel dintr'un act sub-semnărură |, Privată ce i se opună, nefiind de ordine pubiică şi nici preserisă » Sub pedcpsă de nulitate, nu pote | forma un motiv de casare, 

chiar compleetul anul tri- 
bunal, să mcrgă ' la fața 
locului, spre a se lumina 
asupra unor cestiuni. cari 
se vor specifica prin în- . 

Ordonarea une! a duoa exper- 
tise este lăsatăla suverana apre- 
ciere a judecătorilor "fondului. 
Cas S. Vacanţelor 164/9%6. Bul. . 
pag. 1119 - 

3) a) Necontestarea îndeplinire! 
disposiţiunilor din art. 166 şi 8 
din procedura civilă, când o parte 
nu recunoşce semnătura semnă- 
ture! dintr'un act subsemuătură 
privată ce i se opune, ne fiind de , 
ordine publică și nici prescrisă 
sub pedepsă de nulitate, nu pote 
forma un motiv de casare. - _ 

Ordonarea une! a duoa exper: 
tise este lăsată la suverana a- 
preciare a judecătorilor fondulur. 
Cas. S. Vacanţrlor. 164;%6, Dul. - 
pag, 1119.
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chierea care va hotări 
cercelarea la fata locului. 
(Pr. 159, 293, ur. 9392.—hRg, 

CERCETĂRI LOCALE (Art, 222 223) 

ap
, 

28 Martie 1868, art. 7) (Pr. 
Fr. 295). 1). 

22 Judecătorul saii rm.de 

  

1) a) Judecătorii ne fiind legaţi 
prin ordonanţele lor preparatorii, 
ci pot să revie asupra unei în- 
chiert prin care se incuriinţase 
o cercetare locală, Cas. 1 17/86. 
Bul. pag. 99, . 

5) In materie de evaluăni de 
avere, unde se admite tot felul 
de probe şi chiar presumpţiuni, 
judecătorul este în drept să re- 
fuze o cercetare locală, când se 
convinge că este inutilă. Cas. 1 
1SH|S6, Bul, pag. 131. 

c) Cercetarea locală fiind un 
mijloc de instrucţiune, pus de 
leguitor la disposiţiunea jadecă- 
torilor de fond, respingerea el 
motivată nu pote constitui un 
exces de putere. Cas. 101|88. Bul. 
pag. 337. 

d) Curtea de apel a fost suve- 
vană să vadă dacă era necesară 
în causă facerea cercetărei locale 
cerută de una din părţi, mul cu 
scmă când se mar făcuse 0 ase- 
nenea cercetare şi de tribunalul 
de prima instantă, Cas. 1. 9|89. 
Bul. pag, 274. 

e) Instanţele de fona sînt în 
drept d'a admite saii respinge 
cererea ce li s'aii făcut d'a se 
oraona o cercetare locală, fără 
ca, prin refusarea lor, să comită 
un exces de putere sati violare 
de lege. Cas. 1 169/89. Bul. pag. 
513, Cas. 1. 158190. Bul. pag, 437, 
Cas, 1 1$2]99. Bul, pag, 693. 

[) Incuviinţarea unei cercetări 
locale este o măsură de convin: 
gere lăsată la facultatea judecă- 
torilor de fonă dea o ordona saii 
nu:: Cas. 1 285/89. But. pag. 768. 

9) Incuviinţarea une! expertise 
find facultativă, iar nu obliga- 

„torie pentru instanţele de fond,   

nu constitue o omisiune esenţială, a 
când tribunalul luminat prin 
prima expertisă nu se pronunţă 
asupra cererel de a se faceo 
asemenea expertisă. Cas. 1 111]%0. 
Bul. gag. 308. , 

h) Instanţele de fond sunt su- 
verane să respingă proba cu mar- 
tori când e vorba de combate: 
rea - unui act autentic, Cas. | 
234/90. Bu. pag. 754. | 

î) Instanţele de fond sunt in 
drept să respingă facerea unei 
cercetări locale, când "41 a for- 
mat conriagerea din actele pro: | 

Ț 
1 

  

duse că ea este inutilă. Cas. | 
23/90. Bul. pag. 756. : 

J) O dată ce proprietarul unui 
nemişcător a înstrăinat imobilul 
priatr'un act autentio şi trans 
cris in registrele respective, ur- 
mărirea şi viudarea prin licita: ; 
iune pubiică, făcută ulterior faţă i 
cu fostul proprietar pentru plata |! 
impositelor fonciare ce datori 
proprietatea, nu pâte fi oposibilă 
primului achisitor, chiar dacă 
ucesta nu s'a presentat cu con: | 

| 
! 

testaţie contra acel urmăriri, Cas. 
I 114/92. Bul, pag. 228. 

4) Când o certare locală este 
ordonată şi făcută de întreșul 
complect al tribunalului, 0 ase- 
menca cercetare constirue o parte 
chiar a judecățer causei, un in 
ceput al decidere! litigiului, a 
tunci când mal cu scmă tribu: 
nalul constată la localitate, pur 
şi simplu, fără alte detalii, că a 
luat cunoşeință de situaţia lucra” | 
rilor, remâind a'şi da o hotărire , 
dupe desbaterile 'ce trebuiaă să 
albă oo în altă şedinţă; aşa dar, | 
într'un atare cas, acâstă nonă i 
şedinţă, urmând a A considerati | 

. i



CERCETĂRI: LOCALE (Art. 223—226) ST. 

judecătorii cari vor merge | locului se va face faţă cu 
la faţa locului vor fiîn drept | părţile, sai “după ce se 
aastulta în modul preseris | vor cheina formal. (Pr. 
de sectiunile precedente | 222, 225). 
martorii sai esperiil. . 225. Judecătorul. saii 
„Martorilși esperţitse vor | judecători! cari vor merge 

cita de judecător sai ju- la faţa locului, vor. face 
decătorii aflaţi Ja. faţa Jo- ! proces-verbal despre tote 
cului, în presenta cărora | cele urmate, pe care] vor 
el vor face jurământ pre- | pune în vederea complec= 
seris, şi către cari "ŞI vor | tului judecătorier. (Pr. 222, 
adresa raporturile saii de- | ur, 226,—L, Timb, 1$, 110 
punerile lor. (Pr. 155, ur. lit. q).) . - - 
211, ur, 922, 924; ur) (Pr,| 226. Când tot complec- . 
Gen. 929). “Ltul unut tribunal merge la 

224. Cercetarea la fata | faţa locului, el va fi însotit - 

    

   
   
   

    

   

    

      

     
   

  

luluf n'a făcut alt nimic de cât 
să asculte martorilr propuşt de 
părţi şi să constate starea de 
fapt a lucrurilor spre a se avea 
in vedere la judecarea procesului 
pentru termenul ce era fixat 
Cas. 1 27/96. Boul. pag. 32. 

1) a) Când o cercetare locală 
este ordonată şi făcută în între- 
gul complect al tribunalului, o 
asemenea cercetare constitue o 
parte chiar a.judecăţer causel, 
un început al decideref litigiului, 
atunci mal cu scmă când tri- 
bunalui constută lalocalitate, pur 
şi simplu, fără alte detalii, că a 
luat cunoşeinţă de situaţia lu: 
crărilor, rămânâni a'ș da o ho- 
tărîre dupe desbaterile ce trebue 
să aibă loc în altă şedinţă, așa 
dar, într'un atare cus, acestă nouă 
şedinţă urmând a fi considerată 
ca o continuare a desbaterilor, . 
ea trebue ţinută en aceiași jude- 
cătoră, Ast-te] fiind, când la aceste 
Qi Rbateri wati luat parte toţi ju- 

N . 
- 4 4 

ca 0 continaare a desbaterilor, 
ea trebue ţinută cu acelaşi ju- 
decători. Ast-fel fina, când la 
aceste desbateri n'aă luat parte 
toţi judecătorii cari ai făcut cer- 
cetarea locală, şi tribunalul, și 
pronunță hotărirea sa, afrmând 
că a fost la faţa locului și "I-a 
format convingerea din situaţiu- 
nile lucrurilor, comite un exces 
ce putere și pronunţă o hotărire 
casabilă, Cas, 1 12892. Bul. pag. 

1) Hotărirea pronunţată de un 
alt complect de cât acela care în 
iatregul lu a făcut o cercetare 
la faţa locului nu este nulă a- 
tunci când actul dresat la loca- 
litate nu face de cât să constate 
starea de lucruri relativă la li- 
tigiă, făre nici o deducțiune sai 
apreciare, reservendu-se dreptul 
părţilor de a'șl. desvolta probele 
lor complecte înaintea tribuna 
lalul. Ast-fel e cazul în care la 
faţa loculai compectul tribuna-



SS 

şi de procuror care "sI va! 
face conclusiunile sale a- 
supra- celor urmate, (Pr. 
53, 922, ur.) 1). _ 

Secţiunea 5.—Despre _interogato- 
ul părților. Ă 

227. Judecătorii vor fi 
in drept ca să întrebe -pe 
părți asupra tuturor ces- 
22 

decătorii care ai făcut cerceta- rea locală, şi tribunalul își pro- 
nunţă hotărirea sa, afirmând ca a fost la fuţa locului şi “gI-a for- mat convingerea din Situaţiunea 
lucrărilor, comite un exues de putere și pronunţă o hotărire ca- „Sabilă, Cas.1 123]92. Bul. pag. 323, 

b) Hotărirea pronunţată de un alt complect de cât acela care în în: tregul luY a făcut o cercetare la „fața loculoi na este nulă atunci când. actul dresat la localitate nu face de cât să constate sta- rea de lucruri relativ Ja litigii, fără nici o deducaţiune suu a- preciere, reservându-se dreptul părţiloe a'ŞI desvolta probele lor cumplecte înaintea tribunalului, Ant-fel e casul, în care la fațu lo. culul complectul tribunalului n'a făcut ait nimic de cât să asculte martorii propui de părți şi să constate” starea de fupt a lucru- rilor spre a se avea îu vedere la judecarea proceauluy pentru ter. menul ce era fixat. Gas 1 219%. Bul. pag. 32, 
1) a) Când o cercetare locală este ordonată şi fâcută în între. gul complect al tribunalului, o asemenea cercetare constitue o parte chiar a judecăţer cause, un început al dociderer Mtigtular,   

DESPRE INTEROGATOR (Art. 226-225) 

tiunilor 
tațiune. . 

Fie-care din păriă va a- 
vea asemenea dreptul ca 
sa ceră a se înireba atât 
densa câtşi cea-Paltă parte 
asupra faptelor procesului. 

= : - 
(Pr. 159, 228.—Civ. 1170, 
1204-1:06, 1260.-—L. Tib, 
29, ul, al). 

228. Părţile vor fi în- = 

atunci mat cu semă câud triba- 
nalul constată la localitate, pur 
Și simplu, fără alte detali, că a 
luat cunoşeinţă de situaţiunea lu- 
cerurilor, rămânând a'şi da botă- 
rire dupe desbaterile ce trebuia 
să aibă loc în altă şedinţă, "aşa 
dar, întrun atare cas, acestă nouă 
şedinţă, urmând a fi considerată 
ca continuare a desbaterilor, ea 
trebue ținută cu același jndecă-. 
tori. Astfel fiind, când '1a aceste 
desbateri n'aii luat parte toți ju- 
decătorii cari ati făcnt cercetarea 
locată, şi tribunalul ÎŞI pronunţă 
hotărîrea sa, afirmând că a fost 
la faţa locului Și "şi-a format con- 
vingerea din situațiunea lucruri- 
lor, comite un exces de : putere 
şi pronunță o hotărire easabilă, 
Cas. 1 126j%, Dul. pag. 323. - 

*) a) "Tribunalul urc dreptul să 
adreseze părţilor întrebări şi să se întemeieze pe răspunsurile ce 
se dă fără ca prin accsta să se 
ințeldgă că s'a convertit rolul 
părților. Cas. 1 231|85. Bul. pag.. 
664. 

5) Judecătorul nu este ţinut să admită chemarea la interogatoriă ori de câte ori se cere de părţi ca Sistem ae probaţiune, ci se apre- cieză. dacă el est concludent în causă. Cas.13; 6/85, Bul, pag. 869 - 

ce sunt în contes- 

Pad 

  

 



DESPRE INTEROGATOR (Art. 

trebate personal, prin pre- 
şedinte, asupra fie-cărui 

x.» =. d) „89 

fapt în parte, precum şi 
asupra orl-cărei alte îm- 

  

c) Partea nu pâte să fie supusă 
la interogatorii de cât pentra 
fapte personale ale sale. . 

Când partea n'a deferit jură- 
mânt înaintea instanţei de fond, 
mijlocul de casare întemeiat pe 
neadmisibilitatea lu! este neexact. 
Cas. 1 515166. Bul, pag. 918, 

d) Este neadmisibilă chemarea 
la interogatorii, care tinde a do- 
vedi că clausa dintr'un testament 
ar î o substanţiune fider-comi- 
sară când curtea constată con- 
trariă, Cas. 1 48/37, But. pag. 9%. 

e) Judecătorii sunt în crept a 
întreba pe părţi «supra cestiuni- 
lor în contestaţiune, fără să fie 
vorba de vert-un interogatoriă 
luat unci părţi după cererea ce- 
lei-Vaite” nici de iudivisibilitatea 

tere şi ordonanța de adjudecare 
este casabilă, Cas. 11 75/99, Bul, 
pag. 853. € 

h) De şi chemarea la intero- 
gatoriii cerută de părți este 1ă- 
sată la aprecierea instanțelor de 
fona totuşi ele trebue să moti- 
veze decislunea pentru care nu 
admite acest midloc de proba. - 
ţiune ; simplul considerant că 
interogatorul_ n'ar A concludent 
fără să se arate de ce nu este, 
atrage casarea decisiunel, Ceas. 
1 3;2|90. Bul. pag. 1156. 

î) Instanţa de fond apreciagă 
în mod suveran dacă chemarea 
la interogatorii e decisivă în 
causă şi refusarea motivată aa-: 
cestel chemări scapă de controlul   mărturisirey, când n'a fost divi- 

'sată întru nimie. Cas. 1 193!88. 
Bul. pag. 600. ... 

[) Instanţa. de fonna este în 
* drept a aprecia dacă chemarea 

Ja interogatorii a unei părţi este 
concludentă sai nu și acestă a: 
Preciare scapă de cuntrolul curţer 
de carațiune. Cas, 1 271/88. Bal. 
pag. 904; Cas. 1 221,91. Bul. pag. 
t05, . i 

9) Când printr'o contestaţiune 
la urmărirea imobiliară se 'cere 
chemarea la int-rogaturiă a cre- 
ditozului asupra faptelor că ice- 
siunea făcută de dânsul a titlu- 
lul, în virtutea căruia se exer- 
cită „urmărirea, este fictivă şi 
Preţul nn s'a înumărat, gi că 
densul a acordat debitorului con- 
testator un termen de prelungire 
de plată, midloe de probaţiune 
admis de lege şi tribunalul res- 
Pinge acest midloc invocat, se 
cumite un adevărat exces de pu- 

curţel de casaţiune. Cas. I 421/90. 
Bul. pag, 139. . . - , 

j) Interogatorul părților esta 
neadmisibil când partea tinde să 
se duvedescă prin el fapte cari 
sunt contra saă peste conţinutul 
contractului, și, în tot casul, iu- 
stanţa de fond «ste suverană -să 
aprecieze “ pertinenţa şi conclu: 
denţa faptelor pentru care. se 
cere interugatoriă, fără ca hotă- 
rirea sa în acestă privinţă să cadă 
Sub censura curţei de casaţiune, . 
Cas II 119/91. But. pag. 1U15.- 

2) Concludenţa şi pertinenţa 
faptelor asupra căror se propune 
un interogatoriă între părţi ca şi 
cestiunea de a se sci dacă ele con- 
stitue un fapt persona! al aceluia 
căruia 'se deteră interogatoriul, 
este lăsat Ia aprecierea suverană 
a instanţelor de fond. Cas, 1 128/92, 
Bul, pag. 330. E 
"_î) Chemarea unei părți Ta in- 
ferogatoriii este lăsată cu totul . 
la suverana apreciere a instanţe.



vo i DESPRE INTEROGATOR (Art, asa) 

prejurări care pote lumina 
Judecata. 

Ele vor răspunde fără să 
polă citi un proiect do răs- 
puns scris, (Pr;198, 227, 
229, ur.) (Pr. Gen. 1623). 

2R9. Părţile se vor in- 
treba fată una cu alta, saii 

- şi în lipsă una de alta; în 
ast din urmă cas, ele vor 
fi apol confruntate. (Pr, 
298, 930,ur-.) (Pr, Gen. 163). 
230. Fie-care din jude. 

călori, cerând cuvântul de 
lapreşedinte,va putea face 

părţilor orl-ce fel .de în-, 
trebăul va găsi de cuviinţă, 

Ministerul publie va a- 
vea acelaşi drept. (Pr. 199, 
221, ur. 931) (Pr. Gen. 164). 

231. Părţile îşi vor pu- 
tea face una alteia între- 
bără şi observațiuni prin 
organul președintelui, şi 
fără ă se înirerupe. (Pr. 
229, 239) (Pr. Gen. 155). 

2382, Grefierul va citi 
fie-căreia părţi declaraţiu- 
nea su, şi preşedintele o 
va întreba dacă slăruesce 

  
lor de fond. as. II 106/92. Bul, 
pag. 622, | 

ni) Judecătorul fonduluf este în 
drept să nu aamită chemarea la 
interogatorii ce se propune de 
una din părți, câna găseşce căcl 
nu presintă nică un interes în ca- 
usă. Cas. 1 240/94. Bul, pag. 694, 

n) Când proprietarul unul imo- 
Vil a vindut acest imobil, reser- 
vându-gY” dreptul de a urmări ao- 
ţiunea posesorie ce avea deschisă 
contra unui terţiă pentru tulbu- 
rarea ce “i-a causat, aensul nu 
pote fi împedicat de la exerciţiu. 
acestul drept pe motiv căa tran. 
Smis altuia proprietatea imobi- 
lului, De act urmezi că este ne 
admisibil, ca fiind fâră interes, 
iuterogatorul ce turburătorul pro: 
pune al se face asupra cestiuner 
dacă densul a vindut sati nu acel 
imobil. Cas. 1 38994. Bul. pag. 
1103. - 

0) Asemănat art. 227 ain pro- 
cedura civilă, interogatorul pote 
H propus asupra tatulor faptelor 
procesului, fără nicI o deosebire 1 privinţa naturer acelor fapte,   

cu condiţiune numal dea fi con: 
cludente in resolvarea causef: de 
unde urmâză că judecătorul fon- 
dului nu pâte respinge un ase- 
menea interogatorii sub cavent 
Că era dat asupra unor fapte ce 
constituia propria turpitudine a 
părțel căreea i se deferă intero- 
gatoriu. Cas. I 434194. Bul. pag. 
1260. , 

2) Judecătorul fondului e în 
drept să respingă chemarea Ia în- 
terogatorii între părți, când din 
imprejurările causei găsesce că 
este inutilă, Cas. 1 217|95. Bul. 
pag. 598. - 

1) a) Ort=cum sr fi motivele pentru 
cari judecătorii fondului anuliză 
o expertiză, fie ele iegalrsaii nu, 
intru cât dânşii aă putere suve- 
rană de apreciere asupra since- 
rităţei sai meritului expertisel. 
sunt în drept s'o înlăture, fără 
ca prin acâsta să se potă pre- 
tinde că s'a violat veri-un text 
de lege, precum e acela relativ 
la forma depunere jurământului 
de către expert. Cas. 1. 298190, 
Bul. pag. 617, : 
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„ sată înira nimic, Cas. I. 213/88. 

“tul, conform art. 194 din aceiaşi 

DESPRE INTEROGATOR (art, 232-234). 9 

întrinsa, saii dacă are a 
mafadăoga or a marschim- 
ba ceva. Adaosele sai 
schimbările se vor trece 
isemenca în josul. saii în 
marginea procesului-ver- 
bal, Totul va fi sub-seris 
de preşedinte, grefier,. şi 
partea care s'a întrebat. 

Dacă parieu nu voesce 
sail nu pote sub-serie, se 
va face mentiune despre 

accsta. (Pr. 199, 228, ur.) 
(Pr. Gen. 166).1). . 
252. Administraţiunile 

şi stabilimenlele publico 
vor fi îndatorale.a numi 
un agent saii administra- 
tor care să uibă procură 
speeială spre a răspunde 
la cesliunile cari i se vor 
îi comunicat, (Civ, 1206) 
Pr. Fr. 336), - 

234. Dacă partea re- 
  

1) a) Judecători! sunt în drept 
a întreba pe părți asupra cestiu: 
nilor în contestaţiune fără să fie 
vorba, de veri-un interogatorii 
luat-unef părţi după cererea ce- 
“let-Valte, nici de indivisibilitatea 
mărturisirey, când m'a fost divi- 

țele de fond. Cas. I. 168|90 Bul. 
pag. 410.. : 
4) Mărturisirea judiciară făcută 
de mandatar in presența man: 
dantului, fără ca acesta să"! con- 
tragică, este oposabilă Inandan- 
tului. Cas, 1. 236]94 Bul pag. 659.   

Bal. pag. 600. 
d) Mărturisirea înaintea justi- 

ţiel este suficient constată când 
este înscris făcută înaintea unul 
judecător competent de a primi 
declaraţiunile sale. Cas. 11. 338]88 
Bul. pap. 1094. . 

c) Indeplinirea formalităţel ce- 
rută de art. 232 din procedura 
civilă, se cere numal atunce! când 
se face de către una din părţile 
litigante o cerere de a se supune 
cea-l'altă parte la interogatoriii, 
iar nu şi în casulcâud preşedin- 
tele de la sine pune o întrebare 
Părţel în interesul descoperirex 
adevărului; în acest cas, este des- 

procedură de a se trece întreba- 
Tea şi respunsulin procesul-verbal 
al şedințey. 

Nu se pâte propune pentru 
prima Gră în casaţiune midiâce 
de casare asupra unor puncte   care n'au fost invocate la înstan- 

e) Prescripțianile art.:232 din pro-. 
cedura civilă, dea se închiea un 
proces-verbal care să consemne 
respunsurile părţilor, aii loc nu: 
malciind e vorba de interogatorul 
propus de părți, iar nu şi atunci 
când hotărirea judecătorescă con- 
stată răspunsurile făcute de o 
parte la intrebările ce magistra- 
tul este în drept a "i face. 

In acest din urmă cas mogistra- 
tul nu are nicio formalitate de în- 
deplinit de cât a menţiona decla- 
raţiunile părțer în coprinsul ho- 
tărirel sale, conform art. 124 din 
procedura civilă, Aga dar, face o 
greşită aplicaţiune citatulul arti- 
col 232 şi violeză art. 1204 din 
codul civil tribunalul care nu 
ţine stima de mărturisirea făcută . 
de una din părţi înaintea jude: 
cătorului de pace în condiţiunile : 
sus dise, pe cuvint că nu e cons: 
tatată printr'un asamenea proces- 
verbal. Cus. 1. 48/95 Dul paz. 163.
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fuză de a răspunde la ces- 
liunile ce i se vor pune 
de judecată, saii dacă, fără 
a justifica pedica legitimă 
nu vine la interogator ju. 

DESPRE INLEROGATOR (art, 234) 

decătorii vor putea con: 
sidera faptul ca marturisit 
în contra sa. Pr. 228, ur, 
230, ur, 215. — Civ. 1200. 
1204) Pr. Gen. 167).1) 

  
1)«) Apelul fiind devolutiv. se 

pote repeti la instanţă probele 
administrate înaintea primilor ju- 
decători. Cas. 1 55/86 Bul. pag. 
1098. ” - 

) Aprecierea. primei instanţe, 
Inând nepresentarea părțer che- 
mate să răspundă la un interu- 
gatoriă ca o mărturisire, find 
facultativă, nu lcgă instanţa a- 
pelului, apelul find «terolutiv. 
Cas. 1 113,9 Bu. pag. 581, 

c) Apelul fiind devolutiv, par- 
tea căreia i s'a propus la prima instanţă un interogatorii, şi nu s'a presentat să răspundă, este “în drept ca în instanţa apelului, 
să ccră a respunde la acest in- terogatorii. Curtea de apel res- pingînd o asemenea cerere vlo- IEză şi interpreteză răă art. 234 pr. civilă gi pronunță o hotă= 
vire casabilă. Cas, 1 1:0]9t But. 
paz. 328. 

* «) Comite un exces de putere instanța judecătorâscă care: res- pinge justificarea absenței de la interogaturiă, bazată pe un cer: tiicat medical, pe motiv că me- dicul care'a liberaţ certificatul, locuind în străinătate, nu. pote fi. ascultat ca: martor în casul cind s'ar contesta sinceritatea certificatului. Cas, I1 10/92 But. pag. 85, E «) De şi este adevărat că ne- presintarea părțel spre a: res- punde.la interogatoriul propus de cea-l'altă parte se pote lua ae judecător ca o mărturisire (art, 234 proe, civi4ă); judecătorul a- peluluy îusă, sesisat în urma a: 

  

  

“pelului săi, este ținut de a'1 aa- 
mite cererea de a respunde îna- 
intea sa la acel interogatorii. , Aga dar este casabilă, ca violind 
dreptul de apărare, decisiunea prin care instanța de apel res- pinge apelul tăcut * de acela că- Tula i se deferise interogatoriiă la prima instanță, fără să ţie scmă 
de cererea ce advocatul făcea 
ca să se amine procesul spre a 
Veni apelantul în persâuă să răs- 
pundă ja acel interogatoriii, Cas. 1 432/94.Bul, pag. 1257, - 

/) Partea căreia deferindu-i-se un jurământ decesortă a lipsit Ia , ziua fixată pentru prestarea Ivy, are drept ca, în urma oposițiunel 
ce tace contra hotărirei de con- damnare pronunțată în lipsă“, să săvirşescă acest jurămint, dacă jastitică existenţa unei cause le- gitime, care'l-a împedicat de a se' presenta la Qiua ce se fixase pentru prestarea jurământului, . fără ca să se pstă susține că prin acesta sar ataca în veva prin- cipiul autoritățer: lucrului jude- cat. Cas: 1 64/95 Bul. pag, 119. 

9) Nepresentarea părţei spre a respunde ia interogatorii pro- pus de adversarul săii, 
stitue o presumpțiune Jegală de mărturisire a faptului conţinut în acel interogatoriă.. Cas. I 211/93 Bul. pag. 588. , 2) Instanţa de fona este: în drept să aprecieze conform art. 234. din procedura civilă, dacă Pote să considere refusul Statu- . lut de a se presenta să răspunză la interogatorii ca o mărturisire 

nu con- ,



- Tăspunde la întrebările ce 

DESPRE INTEROGATOR (Art, 235-236) 9% 

235. Dacă o parte arală 
că suferă de o boală saii 
infirmitate gravă, cure o 
opreste de u veni în per- 
s0hă la jndecată,. spre a 

1 se vor face, judecata va 
putea trimite la domiciliul 

săii pe unul din judecători 
ca împreună cu grelierul, 
şi față cu cea-altă parle 
sait în lipsă, dacă s'a che- 
mat formal, să-I ia inte- 
rogatorul cuvenit. Pr..209, 
236, 213) (Pr. Gen. 168). :) 

236. Dacă acea. parle 
  

în contra sa, cînd dânnul "SI mo- 
tiveză refusul răi pe consilera- 
țiunea că nu recundsze unei co- 
munităţi străine personalitatea 
Sa jnridică, şi că acestă existenţă 
densa nu pote proba de cîtcon- 
form * dreptului publice romiîn. 
Aprecierea instanţ-i de fonă în 
“acestă privință seapă de sub con- 
trotul casațiuner. Cas. S$. Unite 
S.95 But. pag, 12). ” 

1) De şi tste adevărat că, prin 
efectul derolutiv de instanţă al 
apelului, cauza este repusă în 

lula! înlătura dovada ce judecă- 
torul primer instanțe dedusese 
din nepresintarea părțeY spre a 
xespunde la interogatoriul pe 
Simplu motiv: că apelul .este de- 
volutiv de instanță, dânsul aplică 
greşit acest priucipiă gi .violâză 
citatul art. 234. Cus, I 465;95 Bul, 
pag. 1324. . 

1) a) Legea nu cere ca judecă 
*| torul delegat pentru autentifiva-. 

rea actelor, 3ă fie însoțit de gre- 
fier, decit pentru actele judecă-   stare primitivă, acest principii însă nu pote avea altă consecința „ atuncY cind judecătorul prime! in- 

Stanţe, în virtutea art. 234 din 
Procedura civilă, a primit un fapt ca mărturisit prin nepresin: tarea părțel ca să respunâă la interogatoriul ce i s'a -prupus, de cit aceea de a îndreptăţi pe partea ce nu se presintase ia Prima instanţă, ca să ciră a zăs- |. punde inaintea instanței de apel la acel interogatoriii, iar în cas de deces al acester părți, în urma apelului, de a îndreptăţi pe re- Presentauții săy ca să dovedescă Că neinfăţigarea de la prima în- Stauță s3 justifică prin o piedică legitimă, orI să stabilâscă că acel interogatoriiă nu era util în causă Saă-că' faptul asupra căruta el se propune nu era concludent şi pertinent. Aga dar, dacă întrun asemenea cas, judecătorul ape-. 

toreşci emanate de la o curt : saă 
tribunal, nu şi pentru acelea gra- 
țl6se făcute în afară din aceste 
autorități de către un judecător 
delegat, - 
Legea din 27 Iulie 1886, peniru 

autentificarea actelnr, la art. 31, 
cerând sub pedâpsă de nulitate 
asistenţa greterului, nu dispune 
de câtpentru viitor. Cas.L 227/8517, 
Bulg. pag: 57. ă 

2) Este valabilă delegaţiunea 
dată numai de. preşedintele tri-" 
bunalulul unul judecător ca să ta 
la domicilialuY declaraţiunea tes- 
tatorulu!, care judecător w'are 
nevoe să fie asistat de grefizr. 
Cas. 1 91/90. Bal. pag. 239, 

c) Comita un exces de putere 
instanța judecătorescă care res- 
pinge justificarea absenței de la 
interogatoriă, basat pe un certi- 
ficat meâtval, pe motiv că me- 
dicul care a liberat certificatul 
locuind în străinătate, nu pâtefi
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se află cu reşedinta în alt 
judet,“ judecaia va putea 
trimite o comisiune roga- 
târe tribunalului local, ei 
unul din membrii aces- 
tuia, faţă cu grefierul, să: 

"la interogatorul cuvenit. 
(Pr. 210, 235, 243) Pr. Gen. 
170, 171).1). 
Secţiunea 6. - Despre jurământul 

judiciar deferit unei păr. 

237. Judecătorii vor 
putea, saii de la sine saii 
după cererea celer-l'alte 
părti, să defere uneia din 
părtă jurămentul asupra 
unor fapte ce se vor pre- 
cisa prin încheierea care 

- hotărasce jurământul. (Pr, 
159, 238, ur. — Civ. 1997- 
1222, 1906.—Co. 46.—L. 
Timb. 18, 190; 22, 20) (Pr. 
Gen. 172). i 
DI 
ascultat ca martor în casul când 
s'ar contesta sinceritatea certifi- 
catului săă. Can. II 10/92. Bul. 
pag. 85. ă - ” 

d) Interogatoriul unei părţi se 
face „fără chemarea . celei-V'alte 
părţi ca să asiste la luarea lui, 
atunci când partea interogată a- 
Mându-se întrun alt judeţ saii în 
străinătate acest interogatorii s 
ia printr'o comisiune rogatorie. 
Cas. II 59|95. Bal. pag, 785. 

1) a) Interogatoriul unel părţi 
se face fără chemarea celel-alte 
ca să asiste la luarea lui atunci 
când partea interogată afându-se 
întrun alt judet sai în străină-. 
tate, acest interogatorii se. in   

DESPRE JURĂMINT (Art. 226 -210) i ii 

" 28S. Mai înainle de a 
se săverşi jurămentul, pre- 
şedintele în audienţă pu- 
blică, va expune părțel 
faptele asupra cărora are 
să Jure: şi-i va aduce a- 
minte pedepsele în contra. 
sperjurului. Pr. 237, 239, 
ur.—P. 293.—Civ. 1907. 

„ 9 ur.) Pr. Gen. 173, 10).2). 
239. Jurământul se va 

face în audiența urmă: 
ore, afară numar dacă 
împrejurările cer ca să se 
săverşecă îndată. Pr, 93$, 
240, ur )(Pr.Gen. 173, 90).5). 

240. Jurământul se va 
Săvârşi în modul următor: 

Cel ce are să :jure, va 
pune mâna pe cruce, pre- 
şedintele va pronunța și 
el va: repeti următorele - 
cuvinie: ÎN 
PI 
printr'o comisiune rogatorie. Cas. 
IL 59/93, Bul. pag.:785. 

- 2) a) Când judecătorul fonâu- 
lul nu ţine compt de jurământul 
decesoriti, acceptat şi prestat de 
acela care i s'a deferit, afirmând 
că nu ar fi prestat, şi introdu: 
când în causă alte fapte, violdză 
art. 238 din procedura civilă şi 
comite un exces de putere, ceea- 
ce dă loo la casarea sentinţel ce 
pronunţă. Cas.. II 328|94. Bul- 
pag. 723. - 

3) a) Acceptarea jnrământului 
decesoriii fără a! presta, echița- 
1€ză cu un refuz. Cas. 1 379,86. 
Bul. pag. 915,



DESPRE JURÂMÎNT 

«Jur pe sfinta: eruce și 
inaintea lui Dumnedeii de 
a spune adevărul şi nimic 

-de câtadevărul asupra fap- 
telor aurite, şi asupra că- 
rora partea adversă (dacă 
este vorba de jurâment 
deferit de densa) sai ju- 
decata (dacă este vorba 
de jurământ de oficii) îmi 
cere mărturisirea  cons- 
ciiuter.> E i 

Dupe ce partea va i 

(Art 240—211) 9 

pronuntat acest jurăniânt, 
preşedintele. vu adăoga: 

«Dumnedeii martor de 
jurământul ce.ar făcut, să 
te pedepsescă dacă vel fi 
'sperjur. (Pr. 196. 237, ur. 
241, ur.) Pr. Gen. 174).?) 
245. Acestă formă a ju- 

vământului se va putea - 
modifica de judecată ducă 
partea are o religiune care 
o opresce de a face use- 
menea jurăment. Pr. 19, 

    1) a) Cerinţele art. 240 şi 241 
din procedura civilă sunt bine 
îndeplinite când instanţa de fond 
constată în iapt că jurământul 
s'a săvirşit în sinagogă dupa ri- 
tul rnosato şi cu paza tutulor for- 
melor prescrise de colecţia Aol- 
dovel în accstă privinţă; iar re- 
curentul nu dovedesce contrariii 
înaintea curțel de casațiane, Qas. 
1 1317]90. Bai: pag, 423, 

2) Jarămtntul decesoriii pste 
fi dat în ozl-ce fel de contesta- 
ţiune şi, prin urmare, chiar în 
contra actelor presentate de părţL 
Cas. 1 102191. Bal. pag. 822. | 

c) Legea nostră de procedură 
Civilă, “prin art. 240, presoriind 
o formulă solemnă prin care are 
a se săvirşi jurământul judiciar 
deferit uneia din păr, urmeză 
de aci că necontestarea modului 
cum S'ar presta un asemenea ju- 
rământ atrage nulitatea lay. Aga 
dar, simpla menţiune făcută in 
procesul-verbal incheiat conform 
art. 241 din disa procedură, că 
partea a prestat jurământul con- 
form lepel, fără să se arate înce 
mod a fost prestat, sati cel pu- 
țin să se inâice articolul de lege 

dupe care acest jurământ a fost 
prestat nu este suficientă pentru 
a se putea cunosce dacă cerin= 
țele legei ai fost indeplinite şi 
dacă acel jurământ a fost prestat 
în mod legal, și accsta atrage 
nulitatea și casarea hotărire! pro- 
nunţată, Cas, Sec. Unite 221/93. 
Bul, pag. 530, 

d) Aenţiunea în procesul-ver- 
bal de audienţă că jurămnentul 
s'a prestat de o parte în confor- 
mitate cu art, 240 din procedura 
civilă, face să se presupună că 
acel jurământ s'a săvirşit întoc- 
mal dupe preseripţiunile acelui 
articol, fără a mai A nevoe să 
se reproducă în procesul-verbal 
şi termenii sacramentall în care 
trebue să sa exprime cel ce jură, 
Cas. 1 268/93. Bul. pag. 763. 

e) Pentru ca jurământul! prestat!” 
more-judaico de către un israelit 
să fie valabil, urmeză . ca decla- 
raţiunile acelui care a jurat să 
fie coprinse în f6ia dejurământ . 
subserisă de rabin. Alt-fel el nu 
pote avea nicl o forţă probantă 
în justiţie, Cas, II 157/95. Bul 
pag, 1121.
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940) Pr. Gen: 175) 1)... 
„R42. Jurămentul se va 
săverşi lot-d'a-una fată cu 
partea adversă. saii și în 
lipsa ei, dacă s'a chemat 
formal. (Pr, 224. 935, 940, 
ur.) 2). - - 

243. Disposiţiunile art. 
235 şi 236 se aplică şi lu 
jurăment, 

244. După ce sa st- 
verşit jurământul judecata 
va -priimi  declaraţiunea 
părţei ce a jurat asupra 

1) 4), Cerinţele art. 240 gi 241 
din procedura civilă sunt bine 
îndeplinite când instanţa de fona 
constată în fapt că jurămîntul s'a 
săvîrşit în sinagogă, după ritul 
mosaio şi cu paza tutalor forme- 
lor prescrise dercolecţia Moldove! 
în acâstă privință; far recurentul 
nu doveieşee contrariul înaintea 
curţel de casaţiune. Cas. I 137|90. 
Bul. pag. 493, 

2) Apelul fiind devrolutiv,se pste 
produce şi discuta! din noiă tâte 
faptele şi probele aduse înaintea 
prime instanțe şi, prin urmare, 
chiar jurământul, căci este unni 
din :elementele de probaţiune; 
ast-fel fiind, în apal se pâte pune 
din noii în diseuțiune admisibili- 

» tatea jurământului deferit la pri- 
ma instanţă, şi instanţa apeluluy 
este competinte să judece şi să 
decidă asupră'! fără a may cere 
ca persona căriea s'a deferit să 
justice causa pentru care nu'l 
prestase la prima iustanţă. Cas, IL 102|91. Dal. pag. 822. 

c) Pentru ca jurământul prestat 
more-judaico de către un israelit să fe valabil urmeză ca deelara-   

DESPRE JURĂMÂNT (Art. 242—245) 

cestiunilur ce i s'aii pus; 
Aceste declarațiuni, fă 

cule sub puterea jurămen-. 
tului, se vor lrece în pro: 
cesu-verbal, - subseris de 
preşedinte, de grefier şi 
de partea ce a jurat. 
"Dacă partea nu va pulea 

saii nu. va voi a subserie, 
se: va menţiona despre 
acesta. (Pr, 39, ur) (Pr, 
Gen. 176%), 

245. Dacă partea că- 
reia-s'a deferitjurământul, 

țiunile acelaia carea jurat să fie 
coprinsa în foia de jurământ snb- 
sorisă de rabin. Alt-fel el nu pâte 
avea nici o forță probintă în jus: - 
tiţie. Cas. 11 157|9 Bul. pag: 1121. 

2) a) Nu este valabil jurămin= - 
tul prestat de parte în lipsa ad- 
Versaruluy, dacă prestarea s'a fă- 
cut ma! înainte de ora fixată 
prin citaţiunea înmânată părților. 
Cas. I 139/90. Bal. pag. 425. 

5) a) Interpretarea răspunsuri- 
lor datede partea carea săvâr- 
Şit jurământul decesoriă ce îi sa 
deferit este lăsată judecătorului 
de fond. Cas. 11 18/92. Bul. pag. 1012. . 

5) Legea nâstră de procedură 
civilă, prin art..240, prescriind o 
formulă solemnă în care area se 
stverşi jurământul judiciar defe- 
rit une! părți, urmeză de aci că 
neconstatrea modului cum s'a 
prestat un asemenea jurământ 
atrage nulitatea lui, Aşa dar, 
simpla mentiune făcută în pro- 
cesul-verbat incheiat conform art. 244 din aceiaşi procedură, că 
partea a prestat jurământul con- form Icgci, fără sX se arate în



DESPRE IXTERVENȚIUXE (Art 2415-2418) s 

nu Ya veni la dioa și lo- 
cul însemnat spre a săvirşi 
jurămentul, acesta se va 
pulea considera un refus 
din parte-i de a primi să 
jure. (Pr. 934, 997, — 
Civ. 1200, 1215-1218) (Pr. 

en. 171). ). - 
- 246, Sc vor observa 
tote cele-alie disposiţiuni 
coprinse în Codicele civil 
asupra jurământului, (Civ, 
1207-12%, 1906).- 

“TITLUL NI. 
Despre intervenţiune. 

Ri? Acela care are in- 

terese într'o contestațiune 
ce se urmeză între alte 

să intre şi el în proces. 
(Pr. 248, ur., 328, 399, ur., 
462, 595, ur.,.633, G41.— 
Civ. 709, 785, 1901, —L. 
Timb, 20, 9%) (Pr. G. 267).2). 

248. Acestă interven- 
țiune se va forma prin-pe- 
tițiune care va coprinde 
mijlocele şi conclusiunile, 
Pelitiunea se va putea da 
sati înaintea diler de în- 
fătişare a procesului prin- 
cipal saii chiar în acea di. 
(Pr. 106, 249, ur.) (Pr. Fr.   339.—Pr, Gen. 268, 10), | 

  ce mod a fost prestat, sai cel puţin să se indice articolul din lege după care acest jurământ a fost prestat, nu este nuficient pen- tru a se putea cundşce dacă ce- Tințele lege aă fost îndeplinite "ȘI dacă acel jurământ a fos pres- tat în mod legal, şi acesta atrage nalitatea şi casarea hotărireY pro- nunţată. (as. Sect. Unite 221/93; Bul. pag. 580. 
<) Menţiunea în procesul-ver- bal de audienţă că jurământul sa prestat de o parte în confor- miate cu art. 240 din procedura Civilă face să se presupună că acel jurământ s'a săvirşit întoc- mal după Pprescripţiunile acelar articol, fără a mată nevoe să se Teproducă în procesul-verbal şi termenii Sacramentall în cară tre- ue să se exprime cel ce jură, Cas. 1 26393. Bul, pag. 705, d) Pentru ca jurămâutul pres- tat more-judateo de către un îs- 

raelit să fe valabil urmeză ca declarațiunile aceluia care a ju- rat să fie coprinse în foita de ju- rământ subscrisă de rabin. Alt- fel el nu pdte avea nici o forţă - probantă în justiţie. Cas. 1 157/95. Bal. pag, 1121, 
1) a) După art. 241 pr. civilă, 

moditicarea formulei jurământu: 
lut prescrisă de art, 541 este 1ă- sată la. facultatea judecătorului 
când partea căriea se deferă are 
0 reliziune deosebită de cea creş- tină, de unde resultă că jurămin- tul admis a se săvirşi în preto- 
riul tribunalului de” un israelit, 
iar nu în sinagogă, este valabil, 
Cas. 11 102/91, Bul, pag. 822. 

2) a) Legatarul universal, faţă 
cu cererea ce tinde a'1 diminua 
legatul, cerere ce se judecă între 
alte părţi, arând un interes vă 
dit în causă, este în drept să 
ceară intervenirea sa, Instanţa de 
fond, respinsend o asemenea ra. 

persone, va putea cere ca. 

n
a
 

a 
za
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"249 Judecătorii vor | 
prețui dacă astă cerere in- 
„cidentă va trebui saii nu 
să amâne procesul prin- 
cipal, care . va fi: pus în 
slare. (Pr, 248, 550, ur.) 
250. In orl-ce cas ju- 

decata va îndatora pe in- 
terveniente ca să producă 
tote actele şi mijlocele ce 

„va îi avândspre a'şi sus-| 
line cererea sa. | 

” Părţile vor putea lua în- 
cunosciințare despre idle 
aceste acte şi mijlce. (Pr. 
97, 249, 951, ur.) Pr. Gen. 
"268, 20). ” 

251. Dacă intervenţiu- 
nea este admisă, interve- 
nientele va "avea dreptul 
să in cunoseință despre 
actele și mijlocele părți- 
lor principale. 

Chestiunea principală, şi 
cererea  intervenientuluy 
vor faee obiectul unei sin- 
gure judecăţi. (Pr. 113, 250, 
252) (Pr, Gen. 269). 
ÎI 
rere violdză art. 247 din proc. civilă şi pronunță o hotărîre ca- sabilă, Cas. 1 123]91. Bai. pag. 309. 1) a) Suspendarea cursului unei judecăţi nu are loc de cât atuner când tote părţile o cere, afară 

procedura civilă. Ast-fel în acţiu- nile de divorţ, câna cererea de „ divorţ a bărbatului este deja în   apel, pe cână cererea soţiei este 

DESPRE SUSPENȘIUXE (Art, 219-251) ' 

252. Dacă judecătorii 
vor apretui că iuterven- 
țiunea este fără interes și 
nefondată, e! o vor res- 
pinge şi vor urma jude- 
carea causel. (Pr, 140,251) 
Pr. Gen. 270). ă 

TITLUL XII. 
Despre suspensiunen, pe- 
rempțiunea (inchide-. 
ren) Şi începerea ju. . 

deciăţilor. . 

253. O judecată, care 
se află în cursul ej, se va 
suspenda, daca tâte păr: 
țile vor cere. (Pr. 954, ur 
356) (Pr. Gen. 279). 1) 
„254. Judecata se va 

suspenda încă : 
d) Prin lipsa părților în 

dioa. fixată pentr înfăti- 
Şare, 

5) Prin mortea uneia din 
părti. . 

€) Prin interdiețiunea ej. 
„€) Prin mortea, suspen- 

Siunea şi exelusiunea pro- 
În O RI 

abia introdusă înaintea tribuna- lului, cererea făcută de soţie inaintea curțel de apel, de asus: penda acţiunea bărbatului până Ya veni şi cererea sa în apel, nu este admisibilă, întru cât un a: Semenea cas nu intră în nici u- nul din casurile prevădute de art. 23 și 254 procedura civilă. 
Cas. 285/94. Bul. pag. 453, 
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DESPRE SUSPENSIUXE (Art, 251—236) 

-curatorului uneia din pă ră. 
e) Prin încelarea fune- 

“Liunilor în virtutea -cărora 
"o parte se înfăţişa. (Pr. 93, 
"170, 181, 253, 255, 556.— 
"Civ, 1559, ur) (Pr. Gen. 
-979).1). - ” 

255. Împrejurările însă 
arătate în articolul prece- 
dent nu vor opri nică con- 
clusiunile ministerulul pu- 
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blic, nică pronunțarea ju- 
decăței, daca cle S'aii ivit 
după terminarea pledări- 
lor, saii după terminarea 
instrucţiunei serise, când 
Causa era a se judeca fără! 
pledare. (Pr. 103, 104, 253, 
ur.) (Pr. Gen. 274). 

256. Judecata va reîn- 
cepe: .. 

Pentru casul când păr- 
  1) a) Se comite ur exces” de 

putere când curtea fără a ţine 
Socoteala de formala votificare 

"a advocatului uneia din părti, că clientele sai a încetat din viaţă, 
„punend procesul în suspensie, îl 
judecă şi respinge oposițiunea ca 

- ne susținută, Cas. 1 139/87. Bul. 
pag. 313. 

2) Pers6nele care fac parte din 
tr'o cctă de moşneni nu figurâză 
în instanţă ca indiridual citate, 
'câta de moşneni fiind o colecti- 
vitate căreia legintorul ia recu- 
noscut o personalitate, | “De aceea, mârtea unuia 'din cetaşI nu suspendă judecata a- „facerey,. -. i i 
Aceste reguli se aplică şt locul: torilor împroprietăriți conform legel rurale care sunt încă in in divisiune, chiar dacă litigiul e re- lativ la o contestațiune asupra dreptului de proprietate a unet - porţiuni din pămâatul pecare ati ” fost improprietăriți Cas. I sp. - Dal. pag. 1330. - . c) Suspendarea cursuluf uner "judecăţi nu are joc decât a- "tuncă, când tâte părţile o cere, afară de casurile prevtdute de "art, 254 procedura elvilă, Ast-fel, in acţianile de divorţ,cână cere- xea de divorţ a barbatului este 

deja în apel, pe câud cererea so- țiel este abia introdusă la tribu- nal, cererea făcută de 'soţie în- 
aintea curţel de apel, dea sesus- 
penda acţiunea barbatului până 
va veni şi cererea sa în apel, nu 
eate admisibilă, întra cât un a- 
semenea cas nu intră în nici u-   nal din casarile prevădute de art, 
253 și 254 procedura civilă, Cas. 
II 285/94, Dal, pag 453. 

e) Nu e de lapde suspendarea 
cercetărer unei afaceri pentru cas de morte a uneia din. părţi, 
când se constată în fapt că toţi 
moştenitorii săr a fost puşi în 
posesiunea averei de moștenire, 
Cas. 11 365194. Bul, pag. '799.. 

7) Cursul perempţiunei une! 
judecăţi nu pote A întrerupt prin 
mârtea părţel, Ceea ce art, 254 
din procedura civilă admite este. 
numai că - judecata se suspendă 
printr'un asemenea eveniment, în 
vreme ce, dupe art. 257 din a- 
ceiaşi procedură, judecata se pe- 
rimă, dupe cererea părţei inte- 
resate, chiar în privința minorilor 
şi interzişilor, întru cât de la cel 
din urmă act de procedură a tre- . 
cut doi an! fără ca ea să fie re-. 
începută. Cas. I 431/91. Bal. pag. 
1254. - ia
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ţile aii cerut suspendareu 
sait aii lipsit, după o nouă 
cerere ce se va face şi 
după nuci citaţiuni. ([. 
Timb. 18, 15%;9V, 939). - 

Pentru casurile însem- 
nate la lit. d, c, d şi e, de 

TESPRE PEREMPȚIUNI (Art, 236—257 

la art. 254, după nuof ci- 
lațiuni ce se vor face Moş- 
tenitorilor, curatorilor, tu: 
torilor, părţilor saii nuoi- 
lor representanți. (Pr. 233- 
255) (Pr. Gen. 975).5). 
257, Judecata va îi pe- 

  
1) «) Se perimă instanţa numa 

în cas când nu se reîncepe jude- 
cata în termen de do! an! de la 
cel din urmă act de procedură, 
dupe o.nouă cerere si după noui 
citațiuni făcute după stăruința 
părţei. Cas. 1 33136. Bul. pag. 89. 

b) Cererile de redesehiderea 
proceselor suspendate nu se co- 
munică părţilor în copie. Cas. II 
6/59. Bul. pag. 93. . 

c) Cererea de redeschiderea do- sarului, fără segterea de citaţiuni 
nu intrerupe prempţiunea. Cas. 1 
11]89. Bul. pag. 245, Cas, 15991. 
Bul. pag. 429; Cas. 1 117/92. Bul. 
pag. 236. - 

«) Simpla certre de redeschi- 
dere a procesului, chiar urmată 
de ordonanța preşedintelulr de a se cita părţile, nu constitue un 
act de procedură întreruptiv de 
peremţiune, dacă nu saii scos i citaţiunile. Cas. 1 148/90. Bal. pag. 410, Cas, 1 233/95. Bul. pag. 
S03. . 

+) Perempțiunea nu se pote în- trerupe printr'un act de proce- dură cunoscut de părțile litigante. Cas, 1 32:/90. But, pag. 1034. [) Procesul se perimă când a trecut doi ani de la cel din urmă act de procedură fără să se î început judecata. Cas. 1 139|93, DBul, pag.:331. . 
9) Judecata seva perima, dupe cererea părţel interesate, dacă a trecut doI ani de la cel din urmă act de procedură fără să se re- 

    

  

înccpă judecata. Şi simpla cerere 
de redeschiderea dosarului fără 
sodterea de cltaţiuni nu se pote 
socoti ca un act de procedură, 
şi prin urmare, nu întrerupe pe- 
remţiunea. Cas,I 144|94. Bal pat. 
+81. o. 
— hi) Cursul perempţianel unelja- 
decăţi nu pote A întrerupt prin 
mârtea părţel, Ceea ce art. 351 
din procedura civilă admite este 
numai că judecata se suspendă 
printr'un asemenea eveniment, 
în vreme ce dupe art. 257 din 
același procedură, judecata se 
perimă, dupe cererea părţel în: 
teresate, chiar în privința mino: 
rilor şi înterdişilor, întru cât de 
la cel din urmă aotde procedură 
ai trecut dor ant fără ca ea să 
fe reîncepută. Cas, 1 431/94. Bul, 
Pag. 1254, SR 
-î) Din combinaţiunea art. 255 

si 257 din .procedura civilă re- 
sultă că simpla cerere de redes: 
chidere a uner acţiuni pusă în 
suspensie, urmată chiar ge ordo- 
nanţa președintelui, de a se cita 
părţile, nu constitue un act de 
Procedură de natura a întrerupe 
Perempțiunea daca nu S'aii scos 
Cuvenitele citaţiuni, Cas, 1 87/93. 
Bul. pag. 156, . 

J) Perempţiunea oposiţiunei a- 
Supra căreia nu a intervenit nisi 
o hotărire care să recunâscă re- 
Bularitatea el,lasă hotărirea pro- 
nunţată în lipsă autoritatea lu- 
cralut judecat. Cas. 1 23995. Bul. 

y
a



  

DESPRE PEREMȚIUNI (Art. 257) 

rimată, după cererea păr-" 
(ei interesate, chiar în pri- 

” vinta minorilor şi interqi- 
şilor, dacă partea va lăsa 

i. Să trecă duoi ant de _ la 
cel din urmă uct de pro- 
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codură fără să reincepă 
judecata. (Co. S95).:. 

Peremţiunea se.va de- 
clara prin o hotărâre dată 
fără vre-o“chomare a păr- - 
tilor. (Pr. 258, ur., 729-734, 

  
pag. 706. . : 

4) Dupe art. 257 procedura ci- 
Vilă, judecata se perimă dacă 

> Partea va lăsa să trecă do! ant 
"de la cel din urină act de pro- 
cedură fără a mai face veri un 
altul spre a.se putea pune pro- 
cesul în stare de judecată. Și în 
înțelesul disului articol, combi- 
nat cu art. 2:6 din același pro- 
cedură, nu pote f privit ca în- 
treruptiv de peremţiune de cât 
actul de procedură făcut în ur- 
ma diliginţei părței interesate, 
şi care a tost adusă la cunoscința 
adversarului săă, precum este 
sogterea citaţianey şi comunică- 
rel el în pers6na acestuia. Aga 

* dar, nu pote constitui ca act în- 
treruptiv de peremţiune 'nicl 'o 
ordonanță preşedenţială prin care 
s'a fixat un termen pentru jude- 

- Carea procesului, dacă pentru a- 
cest termen nu s'a scos citaţiuni 
nic jornalul încheiat de curte la 
acel termen, prin care nu face 
alt de cât să se constate că pro- 
cedura, adică segterea citațiuai- 
lor, nu a fast îndeplinită pentru 
acea di şi că nu s'a presentat a- 
tuncă una din părţi. Cas. 1 371/93,. Bul. pag. 1093, 

2) Midlocal că pdrimarea uner acţiuni trebue a fi admisă cel puţin pentru părţile în privinţa cărora cursul er nu fusese intre- „FOpt, pe motiv că acţiunea nu ar | fi fost admisibilă, nu păte fi în- |. vocat pentru prima Gră în casa- ţie, dacă n'a fost propus înaintea 

instanţei de fonă. Cas. 1 461]95. 
Bul. pag. 1319.- - 
m) Cererile de redeschidereaunel 

acţiuni pusă în suspensşiune- ne- 
urmate de scterea citaţiunilor 
şi comunicarea lor, nu sunt de 
natură a intrerupe cursul perem- 
țiunei, Cas. L:49/96, Bul. pag.- 
187. . N 

n) Plata taxe! citaţiane! la portă- 
rel nu este de cât o conâiţiune 
pentru a se putea face unactde 
procedură, iar nu act de proce:   țiunea, ast-fel că, dacă portăreir 
primesc plata citaţiunel şi dia 
negligenţă nu midloceso facerea 
gi segterea eitaţiunilor, din care 
causă se perimă causa, pentru a- 
câsta, parte jignită pote cere a fi 
despăgubită de “către portăreir: 
negligenți, na pote însă susține 
că ar fi făcut tot ce ar fi trebuit 
pentru a nu se perima. Qas, II .. 
101[96. Bul. pag. 355. . 

0) Când contra aceleași hotăriri 
saă făcut mai multe apeluri de . 
către persâne deosebite, apeluri 
care ati fost declarate conexe, : 
dar în urmă puse în suspensiune 
din causa morţei unuia din ape- 
lanţi, cererea de redeschidere fă- 
cută de unul din apelanţi, inso- 
ţită și “de citarea părţilor, între 
care și representantul celui mort, 
“constitue un act 'intreruptiv de 
perempţiune, chiar în privinţa - 
apelanţilor cari aă rămas în ac- 
ţiune. Cas. I 151/9%. Bul. pag. 
663, : Ă o 

dură, care nu întrerupe peremp: : -
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—Civ.303, 1869. 1879, 1591) 
(Pr. Gen. 276).1). 

DESPRE PEREMȚIUNI (Art, 258) 

25$. Efectul peremţiu- 
nel unei judecăţi este că 

  

1) a) Se perimă instanța numar 
în cas când nu se reîncepe jude- 
cata în termen de do! an! de la 

"= cel din urmă act de procedură, 
după 0 nouă cerere şi după nou! 
citaţiuni făcute după stăruința 
părţel. Cas. 1 33/86. Bul. pag. 8%, 

„490. Bul, pag. 928, 
2) Instanţele judecătoreşei care 

aii fost sesisate de o cerere de pe- 
rimare, nu pot fi împedicate de. 
a se pronunța asupra el, prin fap- 
tul că partea interesată, în urmă 
a cerut redeschiderea dosarului, 
Cas. 1 82/86. Bul. pag. 119. 

<) O hotărire subscrisă şi pro- 
nunţată în public fie chiar in ma- 
terie de perimare, "ŞI are tâtă pu» 
terea legală, ne fiind permis nici 
unul judecător să mai revie asu- 
pră'%, calea legală de reformare 
liind cea prevădută de lege. Cas, 
1 209/86. But, pag. 491, 

d) Hotăririle asupra cererilor 
de perempțiune find aate pe cale gracidsă, ele nu trebuesa pronun=- țate în sedința publică, Cas. 1 240|86. Bul, pag. 679. 

e) Conexarea avână de efect u- „Direa ma! multor instanțe, nu im- pedică stingerea succesivă a fie- căreia din ele prin vre-un mijloc adus de lege, precum este peremp- “unea când.este vorba de fondul dreptului și pretenţiunele uneia din părţi sunt dinstinete şi con- trarii de ale celer-l'alte. Cas. 1 390|$. Bul. pag. 765, 
[) Instanţa se perimă dacă Par- tea interesată a lăsat să trecă dol ani fără să plătescă taxa por. tăreilor, Cas, Ii 114186. Bul. pag. 594, 429]s8. Bur. pag. 917, . 
9) Cânăd instanţa este sesisată ” de o cerere de perimare gi alta de redeschiderea dosarului, am-   

bele cereri trebueso cercetate şi 
xesolvate. Ne pronunţarea curţel 
asupra lor constitue o nemotivare 
a hotărirel, Cas, 1 55/87. Bul. pag. 
109 Ă - 

i) Cererea de redeschidere a 
dosaruluY, chiar însoţită de orao- 
nanţa preşedintelui de a se cita 
părţile, nu constitue un act de 
procedură de natură a întrerupe . 
perempţiunea, dacă nu'sai scos 
citaţiunile, Cas.1358|36, DBul, pag. : 

Bul. pag. 12%, 
11[59. Bul, pag. 2ib. Cas.I 1539491. . 
Bul, pag. 427, Cas.1 11792. Bul.: 

871. Cas. 1 12]87, 

pag. 236. Cas.1 285|95. Bul, page 
953, 

exemplu casual de perimare al 
instanţei. Cas.I 193|$7- Bul. pag. : 
513, 

J) Apelul este 

€scă pentru expedierea citaţiuni- 
lor, a lasat să trâcă dot ani de. la cel din urmă act de procedură, . măcar că se ordonass prestarea . 
unui jurământ nesăverşit din ca- 
usa ne plăţei citațiunilor. Cas. 1 
2S3/87. Bul. pag, 750. 
Bul. pag. 119, 

2) Seperimă instanța, când par: - 
căria incubă . sar-.. tea interesată 

Cina de a  diliginte, o lasă în pă- răsire în termen de do! ani, do la : cel din urmă act de procedură. . 
Cas. 1 315/87. Bul. pag. 935. 

2) Este aamisibil recursul făcut ! 
d'a dreptul la casaţiune contra : 
unel încheierI dată de curtea de 
apel, pronunțând asupra une! ce- - 
reni de perimare, Cas. | 140/59 : 
Bul. pag. 166. 

« . , 
î) Motărirele care emană dela : 

o jurisdicţiune gracidsă, nu se pro- .. 
nunţă în şedinţa publică, nici se : 
chieamă părţile precum este de ; 

perimat, când . 
partea care era datore să stăru- - 

Cas.1395/94. .



ș ni) Oposiţiunile lăsate în nelu- 
! crara in timp de doi any, se pot 

| 

DESPRE PEREMŢIUXE (Art; 258) 

: tote actele de procedură 

Geclara perimate, deosebit de in- 
stanța principală dacă n'a inter- 
venit o hotărire care să declare 

„ oposiţiunea regulat făcută şi ad- 
„ Misibilă, Cas, I 217/88, Bul. pag. 
539. 

=) Se perimă instanţa de recurs 
în casaţiune dacă a trecut dor 
ani de la cel din urmă act de 
procedură (o închiere de amâ- 
nare) până la data cererei de pe- 
rimare fără să se mal fi tăcut 
verl-un alt act do procedură, Cas. 
I 6659. Bul. pag. 129; Cas. 140990. 

+ Bul, pag. 1283; Cas.I 11619), Bal. 
pag. 1291: Cas, 1 19|8). Bul. pag. 
23; Cas. 1.3|9). Bul. pag. 2; Cas. 
IL 29490. Bul. pag. 373: Cas. 11 
4590. Bul, pag. 577; Cas.I 4491. 
Bul. pag. 123; Cas.1 226j91, Bul, 
pag. 612; Cas, 1 31|92, Bul. pag, 

10: 

şi ordonanlele preparalorii 

>) Preseripţiunile art. 257 Gin 

marea se pronunţă fără chemarea 
părţilor, 'şi aă aplicaţiune chiar 
înaintea curţei de trimitere sesi- 
sată în urma casărei decisiune! 
dată de altă curte. Cas..1 93|51. 

: i 
Bul. pag, 207, : 

domnesc al Moldovei şi cari, de 
ia desfiinţarea lui, ai trecut la 
curtea da casaţiune, se perimă 
dacă partea interesată a lăsat să 
treacă duoi an!, de la cel din urmă 
act de procedură, fără să facă 

Cas, 1 161191. Bul. pag. 431; Cas. 
1 320|91, Bui. pag. 930, 

dreptul de oposiţie şi apel, făcută 
contra el a tost declarată peri- 
mată şi n'a mal fost atacată pe 
nici o altă cale de reformare pre:   97; Cas. See. Vacanţelor 131|93. 

Dul. pag, 692, Ă 
6) Inchierea prin care o în- 

stanță respinge cererea de peri- 
mare, 0 desesizeză definitiv, şi par- 
tea n'are alt mijloc de reformare 
a acelei încheieri de cât recursul 
in casațiune. Cas, I 148|90. Bul, 
pag, 440,.. -, 

2) Inchierile priu care tribu- 
nalul statuză asupra une cereri 
de perimare sunt supuse apelu- 
lui, fără dinstincţiune dacă a res- 
pins sati a admis cererea de pe- 
rimare, Qas.1243]20. Bul. pag.770. 

2) Când tribunalul constată în 
fapt că aiă trecut duor ană de la 
cel din urmă act de procedură, 
Şi cu tote acestea respingerea ce- 
rerel de perimare pe motiv că 
nu se putea imputa intimatului 
nici o culpă saă negligehţă, vio- 
16ză art, 251 din procedura civilă 
ri hotărirea sa este casabilă. Cas. 
1 241490. Bul, pag. 780. - 

vădută de lege; așa dar, creanța 
recunoscută printr'o . atare. sen- 
tinţă pote fi opusă în compesa- 
țiune, Cas, I 39]92, Bal. pag. 100, 

*) Hotărirea curțel de apel prin 
care un apel se declară perimat 
e susceptibilă de reformare nu- 
mal pe calea recursului în casa- 
ţiune, iar nu a oposiţiunel înain- 

tea aceleiaşi curtţt, , 
Suspendarea cursului peremp- 

țiunei unu! apel pentru unul din 
apelanţi, din causa calitățel sale 
de militar aflat sub steg în timp 
de resbel, profită şi are de efect : 
a suspenda perempţiunea şi pen- * 
tru cer-alţi apelanţi care nu s'ar 
găsi în acestă categorie. Qas. 1 
251]92. Bul. pag. 597; Cas. I 
420191. Bul, pag. 1199, . . 

+) Recursul în casaţiune, în 
materie de expropiaţiune pentru 
causă de utilitate publică, este 
perimat dacă partea interesată - 
a lăsat să trecă do! ani de lacel 

procedura civilă, după care perie ? 

s) Apelurile făcute la Divanul . 

nici un alt act noii de procedură, . 

t) O sentinţă dată în lipsă cu:
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se află stinse. - 

E DESPRE PEREMȚIUNI (Art. 25%) 

- Dreptul însă de a in" 
  
  
din urmă act de procedură, fără a face să se dea curs procesului, 
Cas. II 200/92, Bul. pag, 1074, „1€) Principtul juridie pe care este fondată perempţiunea instan- ţelor este necesitatea Socială. de a nu se prelungi procesele la în- deânit, după voinţa uneia din Părți, de unde urmeză că peremp- ţiunea se pote cere şi dobânâi n tote casurile în cart urmărirea acţiunel a încetat, fără a A ne- cesitate de ase d declarat acestă încetare printro prealabilă hotă- rire de suspensiune, Cas. 1 389/92, Bul. pag. 1079. . - 2) Perempţiunea se întrerupe prin cererea de redeschiderea do- sarulul, cu condiţiune ca acâstă cerere să fie urmată de scâterea citaţiunelor. Cas. I 325|90, Bal. pag. 1084. Cas, 1 139]93. Bal, page 331, 
1) Legea din 2j Aprilie 1877, pentru suspendarea Prescripţiu- nilor şi a termenelor unor acte judecătoregci, are efectul de a suspenda cursul perimărel uney judecăţi nu numa! în ce priveşce pe militarul aflat sub stcg, şi în privința tatulor celor-alte persâne care fac parte în acel proces. Cas, 123'9i. Bul, pag. 24. 2) Judecata sa va perima dupe „cererea părţer interesate, dacă a trecut do! ani de la cel din urmă act de procedură fără să se rein- câpă judecata. Simpla cerere de redeschiderea dosarului fără sos- tere de citaţiuni nu ne pste so- coti ca un act 

prin urmare nu întrerupe pe. rempțiunea, Cas. 1 1419194. Bal, vag. 437; Cas.I 197/3941. Bal. pag, 611; Cas, 1 245/95. But, «) Dupe art. 257 aia Pproce- dura civilă, combinat cu art, 893 din codul de comerciii, judecata   

afacerilor comeruiale se perimă când partea “interesată lasă să trecă un an de la ultimul act de procedură, fără a o mai reîncepe, Cas. 11. 313/94. Bal. pag. 1116, 2) Cursul. perempţiunei uner judecăţi nu pote întrerupt prin mortea părțer. Ceea-ce art. 254 din procedura civilă admite este numai că judecata se suspendă printr'un asemenea eveniment, în vreme ce, dupe art. 257 din acelaşi procedură judecata se perimă, dupe cererea părţei îin- teresate, chiar în privinţa miro- rilor şi înterzişilor întru cât de la cel din' urmă act de procedură ai trecut dor an! fără ca ea să se reîncâpă. Cas. | %31[94. Bul, 
pag. 1254. 

c”) Hotăriraa dată asupra ce- rerel de perimarea unui apel este susceptibilă de recars în casaţie deosebit și independent de hotă- Yireu dată asupra fondului. De unde urmeză că, dacă partea că reia 1 s'a respins cererea de pert- marea apelului adversarului săă, A primit în urmă a se judeca în - fondul procesului, fără a'şI face Nici o reservă în privința drep- tului de a ataca hotărirea de res: Pingerea cererei de perimare, nu mai are dreptul ca în urmă. să atace cu recurs acdstă hotărire dată asupua perimărel şi nict Pâte discuta Cestiunea peremp- țiunei cu Ocasiunea . recursului tăcut contra hotărirel dată asu- pra fondulay. Cas. 1 13193. Bule 
paz, 97. 

4) Din combinațiunea art. 236 şi 257 din procedura civilă re- sultă ca simpla cerere de redes- chidere a .uner acţiuni pusă în Suspensie, urmată de ordonanța preşedintelui, de a se cita păr- țile, nu constitue un act depro-
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cedură de natură a întrerupe pe- 

- cuvenitele citațiunY. Cas, 1 8795, 

“gularitatea e! lasă hotărirei pro- 

" crului judecat. Cas. 1 23995. Bul. 

DESPRE PEREMPȚIUNI (Art, 255) 103 

tenta o acţiune nu este stins. (Pr. 257, 259, 329, 

rempţiunea dacă nu s'au scos 

Bul. pag. 156, 
e) Perempţiunea oposiţiuner a- 

supra cărela nu a intervenit o 
hotărire care să recundscă re- 

nunţată în lipsă autoritatea lu- 

pas. 705. Cas, I 249,96. DBul. pag. 
Tale ă 

f) Prin perimarea oposiţiuney 
nu se perimă întrega instanță, ci 
numai oposiţiunea, dacă asupra 
aceleY oposițiuni nu s'a pronun- 
ţat nici o hotărire care să o de- 
clare cel puţin admisibilă, aga că 
hotărirea oposată cată aă'si pro-' 
ducă tote efectele sale între părţi. 
Cas, 1 271|95: BuL pag. 763. Cas. 
I 285]95. Bul, pag. 853. 

tunci nici una din părți. Cas1 
219]95. Bul, pag. 271. Cas, 1371195. 
Bul, pag. 1093. 

1) Midlocul că perimarea une! 
acţiuni trebue a fiadmisă cel pu- 
țin pentru părţile în privinţa că: 
rora cursul el nu fusese întrerupt 
pe motiv că acțiunea nuar fi fost 
admisibilă, dacă n'a fost propu- 
să înaintea instanţei de fond. 
Cas. L 461J95. Bul. pag. 1319. 

i) Hotărirele date de prima in- 
Stanţă asupra cererilor de peri- 
mare sunt susceptibile Qe apel, 
fie că s'a admis cererea, fie că - 
sa respins. Cas. I 24196. Bul. 
pag. 21 
Î')Cererile de redeschiderea unei 

acțiuni pusă în suspensie, ncur- 
mată de scâterea citaţiunilor şi 
comunicarea lor, nu sunt de na- 
tură a întrerupe cursul peremp-   9') Dupe art. 257 din procedura 

“civilă, judecata se perimă dacă 
partea va lăsa să trecă doi an! 
de ]a cel din urmă act de pro- 

cedură fără a ma! face verl-un 
altul spre a se pune procesul în 
stare do judecată. ŞI, în înțelesul 
disulal articol, combinat cu art. 
296 din aceiaşi procedură, nu 
P6le Î privit ca intreruptiv de 
pcrempţiune de cât aetul de pro- 
cedură tăcut în urma diliginţey 
părtel interesate, şi care a fost 
adus la cunoşcința adversalului 
stii, precum este! scoterea cita- 
ţinnei şi comunicarea el în per- 
sona acestuia. Aşa dar, nu -pot 
constitui ca acte întreruptive de 
perempţiune nicf ordonanța pre- 
şedenţială prin care s'a fixat ju- 
decata procesului, dacă. pentru 
acest termen, prin care nu face 
alt de căt să se constate că pro- 
cedura, adică scoterea citațiuni- 
lor, nu a fost îndeplinită pentru 

- acea di și că nu s'a presintat a-: 

ţiuney. Cas. 1 9/96. Bul, pag. 167. 
4')O judecată se pote perima chiar 
când s'a ordonat facerea uney 
expertise dacă ai trecut dol ani 
de la -inchierea care a ordonat 
expertisa, fără ca partea intere- 
sată să fc stăruit ca experiisa 
să se facă şi judecata să se reîn- 
c6pă. Cas. Î 72,96. Bul.: pag. 194. 
?)Uândia contra aceleaşi hotăriri 

Sati făcut mar multe apeluri de 
către persune deosebite, apeluri 
care ai fost declarate conexe, - 
dar în urmă puse în suspensie 
din causa morţel unuia din ape- 
lanţi, însoţită și de citarea tutu- 
lor părţilor, între care şi repre- 
sentantul celui mort, constitue 
un act întreruptiv de perempţiu- 
ne, chiar în privinţa apelanţilor 
care au remas în acţiune, Cas. 1 
15195. Bul. pag. 663, - -- - 

m) Pentru a cere perimarea, un 
procurator nu are nevoiă de o 
procură specială, ci pote face o 
asemenea cerere şi in basa unef
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-d76, 30. — Civ, 1569) (Pr. Gen. 277). 3). 
259. Chiar după pe. rempțiunea judecâţer, cind " actiunea se intentăză din noi, părţile se vor putea 

folosi şi vor putea invoca : 
10 Mărturisirile, decla- 

rațiuuile și jurământul, fă- 
cuto de una din părţi în 
timpul Judecăţei perimate. (Pr. 194, 99294). | 

2" Depunerile martorilor morți. deja și cari se află constatate prin proces ver- bal. (Pr. 19, 957, ur) (Pr. Gen. 978). 2). 
200. Un proces se în- chide când ambele Părti, 

procuri generale. Cas, II 101[93, Bul. pag. ss6. - "Actele de procedură efectuate afară de instanţa sesizată, nu sunt . iutreruptive de perempțiune, Cas, I 35197 «Dreptul», 21]93, . ') a) 0 sentinţă aată în lipsă, 

altă cale de reforniare Prevădută 
Creanţa recu- noscută printr'o atare sentință pote A opusă în compensațiune, Cas. I 39/92. Bu, paz, 100. - 2) Prin perimarea uney țiuni nu se perimă întrâgă in- stanţă ci numar Oposiţiunea, dacă Oposiţiuni nu s'a Pronunţat nicio hotărire care s O declare cel Puțin admisibilă, aşa 
A 

DESPRE PEREMPȚIUNY (Art, 259-260 

autoritatea 
cel âin urmă : resort, neputâna 

prin act scris comunicat judecăţer cer 
1“ Reciamantele singur se pote desistu, fără pre- judiţii de daune interese pentru pagubele ce va fi , putut causa pârâtulur, (Pr. 12$.—Civ. 998), : 
20 Numai părțile capa- bile de a contrăeta prin ele însiişi se pot desista. (Civ. 919, ur.) ” 
30 Acelaşi tribunal saii curte va statua asupra da- unelor interese ce va pu- tea pretinde pârâtului, (Pr. 201. — Liv, 1569) (Pr. Fr, 402, 403). 5). ” 
261. După ce una din 

că .hotărirea Oposată cată să'și producă tote etectele sale intre Părţi. Cas.1 277/95, Bul. paz. 763, 2) a) Se violeză legea, când tribu- nalul *gx 
probe instrumentate cu ocasiunea unul proces anterior, a căruf Procedură a fost anulată, de ore ce “instanțele judecătoreşti, nu pot să'şI baseza decisiunile lor de cât pe dovedi adunate de dânsele şi administrate în fața, . lor. Cas.'I, 237187, Bal. pag. 665. 3) a) Desistarea dela continua- rea unel acţiuni pendinte făcută Si acceptată în termeni condiţio- nall, este asimilată dere Provisorie a Qosarulul cu dreptul de a'i redeschide. Cas 1. 290/86 Buz, pag. 157, 

cu o incht- 

2) Transacţlunile între părţi au 
lucrulur judecat în 

închiderea, . 

fondeză hotărirea pe: 

 



DESPRE COMPETISȚĂ (Art. 262—263) 

părti s'a desistat, si cea- 
altă a acceptat desistarea, 
actiunea este stinsă defi- 
nitiv. (Pr, 260) (Pr. Fr. 
403, 10,1). ” 

TITLUL XIII. 
: Despre regulare de | 

competinţă, 

262, Daca o causă se 
află inaintea a duol sait 
mal mulţi judecători de 
plasă cari ţin de acelaşi 

"tribunal, competinţa lor se 

107 

vu regula de acest tribunal: 
Daca judecători! de plasă. 

depind de mâl multe tri- 
bunale regularea compe- 
tinței se va face de câtre 
curtea de apel respectivă.. 

Daca judecătorii de plasă 
nu depind de aceiaşi curle, 
regularea competinţei se 
va face de către Curtea de 
Casatiune. (Pr. 263, ur.—" 
Pr. P. 592, ur.—L, C. Cas. 
36) (Pr. Fr, 363, 10, 20, 30).%) 

263. Daca aceiaşi ce- . 

  

  
să fe atacat pe cale principală. 
Cas. 1. 314/8S Bul. pag, 1044, 

c) Desistarea de lao căsătorie 
procedată, chiar dacă s'ar con- 

cu dreptul de a'l redeschide, 
Oas. 1 290/86 Bul, pag. 757. i 

) Desistarea reclamantului de 
la o acţiune petitorie, cu re-   sidera ca constituind o obliga- 

țiune de a nu se mal căsători 
cu acea persână, nu pote totuşi 
motiva prin sine însuşi o cerere 

„de nulitate din partea mamei, de 
oare-ce impiedimentele la căsă- 
torie sunt anume prescrise de 

„lege şi părțile nu pot prin con- 
Yenţiuni particulare, nici să le 
creeze nici să le ialăture. Cas. I 
203]%0 Bul. pag. 626, 

d) In materie penală, partea 
civilă care s'a desistat de la pro- 
ces, reserrendu-şi dreptul de a 
urmări pe dălicuenţi pe cale ci: 
vilă, pote, inaintea aceleaşi în- 
stanțe, înainte de a face procesul 
pe cale civilă și înainte de în- 
chiderea desbaterilor, să se con- 
stitue din noi ca parte civilă. 
Cas. II 195|94 Bul. pag. 560, 

1) a) Desistarea dela continua- 
„ Tea unel acţiuni pendinte, fă 

cută şi acceptată în termeni con- 
diţionali, este asirailată cu o în- 
Chidere provisorie a dosarului, 

[i . 

serva de a continua cu acțiunea 
posesorie ce mal avea intentată, 
nu pote area de efect stingerea 
dreptului săă de a urmări acestă 
acţiune posesorie, Cas. I 205]92 
Bul. pag. 541. Ă . 

c) Desistarea de la o acţiune nu : 
pote A opusă aceluia care a fă- 
cut'o de cât de partea -faţă, de 
care el s'a desistat şi numal 
dacă ea a fost făcută tără nici o 
restricţiune. Cas, II 69/79 Bul.- 
pag. 324, - . 

:)a) Când cursul jastiţieleste în- 
trerupt printr'an coniict negativ. . 
de competiaţă, dreptul curţel de 
casațiune este de a da un regu- 
lament de competinţă. Cas. £ 
331|87 Bul. pag. 874. 

d) Când se ivesce un conflict 
de jurisdicţiune îutre două sec- 
ţiuni ale aceluiaşi tribunal, nu- 
mai curtea de casaţiune are că- 
derea să pronunțe un regula 
ment de competinţă. Cas.1171]90. - 
Bul. pag. 519.



108 DESPRE RECUSĂRI (Art. 263-266) | 

265. Tribunalul sa 
curtea care va judeta con- 
Niclul, ja regula  compe- 
tinta, faţă cu părtile, saii, în lipsa lor, daca ele nat 
venit după citațiunea - ce 
li s'a făcut, (Pr. 262, ur.— Pr. P. 526)5). 

TITLUL XIV, 
Despre trimiterea Ia un alt tribunal pentru ca- usă de rudenie sanii de 

afinitate, 
266. Când una din părți - Ya. avea două rude sait a- fini până la gradul de văr 

al doilea, inclusiv, între 
judecătoriy lribunalului de judeţ, ori tref rude Sail 
aliny, de acelast grad, la 0 curte de apei, saii când 
Ya avea o rudă, în gradul 

rere este adresali Ja două 
sali la mai multe tribu- 
nale judeţene, cari țin' de 
aceiaşi curte, regularea 
compelinţei lor sc va ju- deca de acestă curte. Ea se va judeca de către Cur. 
lea de Casaţiune, daca tri. bunalele nu țin” tâte de aceiaşi Curte, sai dacă conflictul există între una saii mar multe curii. (Pr, 262, 964, ur, 304.—Pr. P, 523.—L. C. Cas, 36)" (Pr, Fr. 363, 40) 1). - 
261. Indată ce se ivesee casul: do regularea com- petințel, se va suspenda veri-ee altă procedură , până la regularea confiic- tului. (Pr. 2062, ur., 265.— Pr. P, 530) 2). 

    
   

              

   
   
   

      

   

   
c) Nu pdte 4 vorba de regu- lare de competință când nu există conilict de Jurisdicţtune, . Ă Instanţele de fond sunt suve- Yane in constatarea şi aprecierea cestiunilor de fapt, şi hotăririle lor, în astă Privinţă scapă de sub Censura curțel de Casaţie, Cas. 1 374193 Bul. pag. 1000, stare de Procedură, inaintea a. 

„9 a) Câna cursul justiţieY este două tribunale deosebite de a- 
iutrerupt printr'un Conilict de celaşi grad de jurisâicţiune. Cas. 

„ competinţă, dreptul curţei deca- [1 221/95 Bul. pag. 610. i 

nunţe un regulament de compe- tință. Cas. 1 171/90 Bul. pag. 580 ; Cas. I£ 330/91 Bal. pag. 812. - 2) a) Are loe de suspendarea 

Saţiune este de a da un regula- 3) a) Cererea de redeschiderea 
ment de competinţă. Cas, 31/87 dRarulur, chiar însoțită de ordo- 

Ul pass, S74, 
nanta preşedintelui de a se cita 

d) Câna se ivesce un Conilict de Părțile, nu constitue un act de 

Jurisdicţiune între două secţiunra- Procedură de natură a întrerupe 

le aceluiasi tribunul, urcă curtea perempţiunea, dacă nu S'aii scos 

de casațiune are căderea să pro- citaţiunile, Cas.172]87. Bul, p. 196.  



  

DESPRE RECUSĂRI (Art. 267—272) 109 

arătat, intre judecătorii | tarea se va face la: unul 
“lribunalului, ori două rude | din tribunalele “cele mai 

apropiate care ţine de a: 
aceia va Îi membru la a-|[ceiași curte; ră daca ca. 
cel tribunal saii curte, cea- | se .primesce: de o curle, - 
altă parte va pulea cere | străniutarea se va face -la 
strămutarea la un alt tri-l una din curțile cele mai 
bunal sai o altă curte. |upropiate. (Pr. 266, ur. 
(Pr.967, ur., 971, ur. 917.— 273) (Pr. Fe, 373). i 
Civ, 660, ur. Pr. P. 539,| 270. Cererea de stră- 
ur) (Pr. Fr. 368).- mutare se va judeca cu 

26%. Strămutarea selapel şi recurs. Apelul şi 
va cere înainte de a sel| recursul vor suspenda ju- 
începe pledarea părților. | decarea fondului. (Pr. 272, 
(Pr, 105,266,26S,ur „280.— |953) (Pr. Fi, 370); : 
Pr.P. 340) (Pr.Fr.369,10))). | 271, Acela care, în de- - 
865. Cererea de siri- | finitiv, va cădea asupra: 
mulare se va desbate și | cerere sale de strmihntare, 
se va pleda, fată cu cea-|se va condamna lu -0 a 
altă parte, saii şi în lipsă, | mendă de la 10) lei până 
dacă s'a chemat formal. | la 500, şi la alle daune 

Se va încheia proces- | interese în favârea celei-- 
verbal despre disele, do- |alte părti, (Pr..138, 273.— 
vedile şi mijlocele fie-cărer | Civ. 998.—Pr, P. 538) (Pr. 
părți, Ineheierea curțersaii | Fr. 374). : . 
tribunalului, prin care so| 272. Apelul saii recur- 
va primi saii se va res. | sulsova forma fără laxă în 
pinse strămutarea, va îi | termen de trei dile de la 
motivată. (Pr. 266, ur,eitirea încheierei în, sala 
269, ur.) + 4 aadienţelor, O dală ce a- 
269. Daca cererea de jeest termen a irecut, în- 

strămutare se pune înain- | cheierea asupra strămu- 
lea unul tribunal, şi daca | tărer va tămînea definitivă, 
ea se primesce, strămu-|. Apelul saii recursul se 

la curte şi însăşi parlea 

   

  

    

  

   

    

      

   

1) a) Când instanța este sesizată | resolvate. Ne pronunţarea curţei 
de o cerere de redeschiderea do- | aspra lor constitue o nemoti- 
Sarului şi alta de perimare, am- | varea hotărirel. Oas. 1 53/87. bul. 
bele cereri trebuese cercetate şi | pag. 10).
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Ya face. print'o declara- 
ţiune scrisă, chiar înaintea 
judecătoriei care a făcut 
încheierea ; judecătoria va 
„înainta d'a dreptul cererea 
autoritățer competinte.(Pr. 
210. 318). . 
273. Când strămutarea 

"nu sa primit, procedura 
sa va continua înaintea tri- 
bunalului suii curţel ce în- 
cepuse judecarea proce- 
sului. (Pr, 271). 

TITLUL XV. 
- Despre xecusaţiune 

274. Ork-co judecător 
va fi 'reeusat: A 

10 Când judecătorul sai 
femeca sa este, unul saii 
altul, interesat personal în 
proces; 

20 Când judecătorul va 

- : 

') 4) Din art, 274, 276, 280, 251 ȘI 252 din procedura civilă, re- Sultă că: atuner-câna una din părţile litigante propun o recu- sare în persâna fiea unuia, fiea - zl multor judecători, ace tI ju- 

„im cas contrarii să se 

decătorI nu pot er Însu-șI să dis- cute propunerea de Yecusare, ci trebue să o judece judecătorit rămași nerecusaţi, dacă sunt în complectul prevtdut de lege; iar 
complec- teze tribunalul sa curtea cu alți judecători şi, în lipsă de judecă- tori, cu advocaţi conform drep- tului comun, și acesta chiar când motivele de recusare n'ar intra 

DESPRE REOUSĂRI Ari. 273—275) 

    

fi rudă ori afin al părţilor, 
Saii al uneia dintrinsele 
până la al patrulea grad 
inelusiv ;- 

30 Daca femeea judecă. 
torului este rudă ori afin 
a uneia din părţi, până la 
Bradul : mal sus arătat în 
cas când femeea va fi în 
vicţă și nedivortată, saii 
daca fiind moârtă or di- 
voriată, se află copil din- 
trinsa.— Daca este mortă 
ori divorțată şi nu sunt 
copil dintr'insa, nu se vor 
tecusa de cât suțul, gine. 
rile şi cumnatul. (Pr. 256, 
ur 265, 276, ur, 313, 314 
345.—J. Mil. 23) (99 L. Gen, 
15 Fevyr. 1816).). 
275. Or-ee judecător 

va mai fi recusat: 
10 Daca judecătorul, fe- 

na NI 

în acele previdute de lege, Cas. II 171/93.. Bu. pag. 910. 
) In materie de expropriaţiune pentru causă de utilitate publică, 

Jjuraţii se pot recusa şi de Ia sine, conform dreptului comun rela- tiv la. revusarea judecătorilor, când în persâna lor există veri-un motiv legal de recusare. Ast-fel, 
un jurat'a fost în drept ase re- Cusa de la sine, pentru că e frate cu Proprietarul : expropriat, cas . 
prevădut de art. 274 aiin. II din procedura cirită, și judecătorul director, primină acestă recusa- țiune, nu violdză nici un text de lege. Cas. 8]95. But, pag, 56. 

cr
e 
A
a



DESPRE RECUSĂRI (Art. 276): 

“meia sa, descendenţii ork 
ascendenți! săY, saă afinir 
să, de aceiaşi linie, aii un 
proces asupra unei cesti- 
uni asemănată întoemal 
"cu aceea care se judecă în- 
tre părti; - 

20 Daca aceste persone 
'aii o judecată la tribuna- 
nalul saii curtea unde una 
din părţi este judecător; 

30 Daca între aceleaşi 
persâne şi una din părti, 
ori sotia şi rudele sale în 
linie dreptă, a fost o ju- 
decată criminală în decurs 
de cinci anl înaintea re- 
cusărei. (Pr, 274,976. ur., 
314.—J. Mil. 93) (103 L. G. 
15 Febr. 1816, 10, 20, şi 39). 
276. Orl-ce judecător 

va fi încă recusabil: 
10 Daca el, femeia sa, 

- Sati copiil săi minori sunt 
creditori, debitori ori ga- 
rani al uneia din părţi; 
(104 L. Gen. 15 Febr. 1816). 
„90 Daca este nioştenitor 
presumptiv saii donator al 
uneia din părți,saii daca una 
din părţi este moșteni- 
torul săi presumptiv. (104, 
2 L. Gen. 15 Febr. 1816). 

30 Dăca el'este stăpân 
sail asociat al unel pării. 
(104. 40 L. Gen. 15 Febr. 
1816). , 

„_« 40 Daca judecătorul este 

- au 

tutor, curalor saii consilii 
judiciar al uneia din părti, . - 
(104, 5% L.-Gen. 15 Febr. 
1816) | 

50 Daca el este adminis- 
trator al unul stabiliment 
saii societăţi care se allă 
interesată în proces. (101, : 
60 L. Gen. 15 Febr. 1816). 

-6% Daca a pledat saii "si 
a dat opiniunea în scris 
în acest proces, (105, 19 L. 
Gen. 15 Febr. 1816). 
19 Dacă a malluatparte la 

acest proces ca judecător, ' 
arbitru sait expert. (105, 
30 L. Gen. 15 Febr. 1816). 

8% Daca a depus ca mar- 
tor în astă cestiune. (105,   

  

40 L: Gen. 15 Febr. 1816). 
9%. Dacă "si-a manifestat - 

publice opiniunea sa. mai 
înainte de a se pronuuta 
hotărîrea. (105, 50 L. Gen. 
15 Febr. 1816). 

100 Daci a primit de la 
una din.părți daruri saii . 
promisiuni de daruri or 
de servicii. (105, 70 L. 
Gen. 15 Febr. 1816). 

110 Dacăesteinimicie ca- 
pitălă între judecător şi 
una din părţi: dacă din 
partea judecătorului a ur- 
mat în contra uneia din. 
părti, în cele şese luni din: 
naintea recusaţiunei,agre- 
siuni, injuri! saii amenin-
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țări verbale sait în seris, 
(105, 9 L. Gen. 15 Febr. 

"1816).9. 
. 

12 Dacă este feate, rudă 
de sus ori de jos cu ad. 
vocatul uneia «din părti. 
(Pr, 274, ur, 977, ur. —y. 
Mil. 23) (106 L. Gen. 15 
Febr. 1816). : 
277. Nu vor. fi recusa- 

bili rudele sai afinir ace- 
lora cari figureză în pro- 

S. 

DESPRE RECUSĂRI (Art. 276 -278) 

ces în eualitate de lutori, 
curator, directori ar unui 
stabiliment public” saii de 
comert, cînd aceşti tutori, 
curatori oriadministeatori 
nu vor avea un interes: 
personal în proces. (Pr. 
214-276) (102 L. Gen. 15 
Febr. 1816). E 

R7S. Tot judecătorul 

pers6na sa o causă de re- 
  1) a) Mij6cele privitore la recu- sarea unui judecător, Sunt fără interes, când în ziua pronunţărei el w'a mat luat parte în proces, Cas. 1 149/36 Bal. pag. 104. 
i) Este viciat compusă curtea de apel în materie penulă ca și în cea civilă, cu judecători din necia cure făcând parte din ca- era de punere sub acusaţiune sai pronunțat în causă 'trime- țiind procesul la tribunal, Cas. 1£ 53/37 Bal. pag. 75. ÎN A 

c) Un judecător nu pote parti- cipa la curtea cu juraţi numar a- tunci când a dat un mandat de depunere, de arestare sati a sub- seris o ordonanţă de urmărire. Cas. IL 10/89 Bul. pag. 369, 
«) Nu constitue o causă de re- cusare când judecătorul sa pro- 

nunţat într'an alt proces şi care avea alt obiect. Cas.I 350/83 Bul, 
pag. 925. Î. 

e) Nu există cas de recusaţiuna 
în persona unul judecător pen- 
tru rudenia sa cu un fost adyo- 
cat al părţel în proces. Oas. 1 
12/40. Bul. pag, 1173. 

[) Nu se pute face un motiv 
de casare din faptul că un jude- 
cător care a participat la curtea 
eu juraţi era recusabii, într'u cât 

nu s'a produs recusarea la în: Stanţa de fond, Cas. II 367|% 
Bul. pag. 925, 

9) Din art. 2174, 276, 330, 231 și 
282 din procedura Civilă, resultă   că : atuncIcînd una din părţile în litigiu propane o recusare în per- sâna, fie a unuia, fie a matfmul: tor judecători, aceşti judeciitori nu pot el însă'şy să discute propu- nerea de recusare, ci trebue să 0 judece Judecători! rămași ne: recusaii, dacă sunt în complectul prevedut de lege; iar în cas con: trariii să sa complecteze tribu: nalul sati curtea cu alţi judecă: tori şi, în lipsă de judecători, cu advocaţi, contorm dreptului co- mun, gi accsta chiar când moti- Vele de recusare n'ar intra în a- celea Prevădute de lega. -Cas, il 171/93 Bul..pag. 910, d) Dacă judecătoriy curţei de a- pel, care ai luat parte la câmera de, punere sub acusare pentru trămiterea Prevenitulur în jude-, cată, se recusă de a iudeca pro- Cesul şi în fond, curtea este bine constituită prin judecătorir traşi la sorţ de ia o altă sceţiune a nceleaşr Curți, Cas. 11 166| Bul. pag. 636, 

care va sci că . există în.



DESPRE RECUSĂRI (Art, 279—281) 

“ eusațiune o va. declara în- 
suși tribunalului sait cur- 
lei, care va decide dara 
trebue să ia parte la ju- 

"dacată, (Pr. 274, ur, 28, 
ur.) (109 L. Gen. 15 Febr. 
1816). 1). 5 

„ R19. Judecătorul. însă 
Tecusabil va putea lua paute 
la proces, dacă. 10te păr 

"“țile cari figureză -în pro- 
ces şi car, vor fi capabile 
a conlracta prin ele însăși, 
vor declara direct, sai prin 
un împuternicit special 
pentru acesta, că primese 
a] avea de judecător. . 

- Sentința sai hotărirea 

143 

va face menţiune' despre: 
acesta, (Pr. 274; ur.) (110 
L. Gen. 15 Febr. 1816).2). 
280. Cel ce va voi să 

recuse va trebui să facă 
propunerea sa de recusare 
mal înainte de: începerea. 
desbaterilor. (L. J. Oe. 34%, 
103-109). : " 

Dacă causele de recu- 
sare, s'au ivit după înce- 
perea procesului, partea - 
interesată le va propune 
îndată ce le va cunosce. 
(Pr. 214, 967, 278, 981, ur. 
257, 345) (111, L. Gen, 15 
Febr. 1816).%. 

281. Recusaţiunea va fi.     1) a) Un judecător nu pote par- 
ticipa la curtea cu juraţi nu- 
mal atunci cânda dat unmandat 
de depunere, de arestare sai a 
subscris o ordonanță de urmă- 
rire, Cas. IL 190/$9 Bul, psg. 369. 

„_ D) Nu se pite invoca pentru 
prima Gră un mijloc de casare 
tras din împregiurarea că unit 
din judecători fondului erai re- 
cusabill, dacă acestă recusare n'a 
fost propusă înaintea . instanţei 
de fond. Cas. 1 39/91 Bul. pag. 
1094, - . . 

c) Su “pote da loc Ia casare 
lipsa declaraţiunex ce art. 273 din procedura civilă prescrie ju- decătorulul care va sei că există în persona sa o Caus4 de recu- saţiune, dacă partea interesată m'A propus recusarea la timp o- portun. Cas. II 81|J3Bul, pag.509. d) Xeabţinerea de la judecată a unul judecător care era reca- sabil, nu pote atrage casarea ho- 

tărirei pronunţată dacă partea 
interesată n'a propus cererea de recusare înaintea instanței de” 
fond. Cas. II 470193 Bul, pag. 919, 

2) a) Nu se pote invoca pentru prima Gră un midloe de casare 
tras din împrejurarea că unit din 
judecătorii fonduluy eraă recu- 
Sabili, daca acestă recusare - n'a fost propusă înaintea instanţei de fond. Cas. 1 394/91 Bal, pag. 1094. 

2) Neabţinerea de la judecată 
a unul judecător care era recu, - sabil, nu pste atrage casarea ho 
tărirel, pronunţată dacă partea 
interesată n'a propus cererea de - de recusare înaintea instanţei de 
fond. Cas. IL 470/93 Bul, pag. 919. 3) a) Recusațiunea în persâna unul judecător trebue să fie pro- pusă inaintea începereY desbate- rilor, de unde consecinţa că ho- tărirea nu esto nulă daex jude- cătorul a iuaţ parte, chiar dacă era recusabil, afară de casulcând
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" propusă printiun actseris, 
dat preşedintelui, sai dacă 
recusaţiunea este în con- 
tra preşedintelui, dat. ju- 
decătorului care "1 va ti- 
nea locul. (L. Timbr, 20, 

_890), 
“Acest acl.va fi subseris 

de partea carepropune re- 
„cusarea sait de împuterni- 
citul săi, (Pr, 974, ur. 
2S0, 282, ur. 287) (113, 19 
și 201, G. 15 Febr. 1816).1). 

252. Preşedintele va 
comunica actul judecăto- 
ului recusat, o 

Acesla va răspunde, în 
seris sau verbal, în camera 
de consilii. . 

Nu se va face nici un 
alt act de procedură. (Pr. 281, 253, ur 2S7) 113, 30, 

"do, 5 L. Gen. 15 PFobr 
1816). 
RS3. Tribunalul sai cur- 

- dânsul ar A fost personal inte- resat în causă. Cas. 11 172/90 Bal. pag. 334. 
2) a) Nu este ținut tribunalul Să se pronunţe. asupra Tecusaţiu= nel ridicată în persâna anul ju- decător, când ea nu este formu- lată în scris, Cas, 21 177/0 Bul, pag. 1459, . 
2) ) Advocatul este în drept a 

face recusațlune în persăna unul! 
judecător, în virtutea procure 
clientului stă. Cas. 11 96/37 Bul, 
pag. 158, 

) Când asupra une! contesta- 
iunY la o urmărire imobiliară, 

"DESPRE RECUSĂRI (Art, 252-284) 

tea. înaintea căria s'a pro: 
pus recusarea, va delibera 
asupră-i după ce va asculta 
şi conclusiunile ministeru: 
lu! public, (114, 40 L. Gen. 
15_Febr. 1826). - 

Judecătorul recusat nu 
va putea lua parle la astă 
deliberare. (116, 1o L. Gen. 
15 Febr. 1816). 

Incheierea asupra recu- 
sațiunei se va putea cili 
în şedinta publică, şi drep: 
tul de apel sai recurs nu 
va împedica pe tribunal 
Saii curte de a intra în e 
Saminarea fondului, (Pr.   215, 2S0, ur. 284, ur. 957, 
345.—L. J. Oc. 107) (114, 
2 [,. Gen. 15 Febr. 1816).5 

284. Dacă recusarea sa 
primit, judecătorul recusat 
se va retrage, şi nu va pu- 
tea, sub nicr un fel de cu: 
vent, asista în camera de 
care debitorul cere amânarea el, ca fiindu-i acorâată de. creâitor, se propune o recusaţiune și din causa neputinței de a se 'com- plecta tribunalul cu membrii ne- Cesari spre a resolva, se amână atât cestiunea de Tecusaţiune cât şi Contestaţiunea, tribunalul nu pote să procede la efectuarea Yendărei în urma stăruinţel unul alt creditor urmăritor, întru cât ambeld urmăriri erai conexate, mal înainto de a 

Cusaţiunea și cu participarea mal cu semă a judecătorului recusat. Cas. 41 39/32 Bul, pag. 332, 

S
I



| 

Li 

„lărizilor tribunalelor 

consilii, la deliberările ju- 
decătorilor asupra proce- 
sulul. (Pr. 280, ur. 283,286, 
957.— 1. JI. Oe. 109) (116, 
9% [. Gen. 15 Febr. 1816). 
2S5. Numa! respinge- 

rea recusărel contra unuia 
din membrii curților ape- 
lative, pote provoca easa- 
rea sentinței curţel.!), 

Recusările contra ho- 
pen- 

tru acest motiv, va putea 
avea loe numaf alunel când 
sentinta pronunţată de iri- 
bunal este din acelea cari 
rămân definitive. Pr. 983, 
254.—I,. C. Cas. 38), 

2S6. Disposiliunile de 

DESPRE RECUSĂRI (Art. 285-259 - . 
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mal Sus asupra causelor 
de recusare şi modul de 
a le propune şi judeca se 
vor aplica: , 

Procurorilor şi substitu- - 
iilor lor, precum şi grefi- 
erilor. 

Procurorii şi substituțir 
nu se pot recusa când jocă 
rol de părți principale. (Pr. 
S1, 974-276, 271-979, 980. 
981) (117 L. Gen. 15 Febr. 
1816). 2). - i. 
2S7. Disposiţiunile de 

mai sus, fiind aplicabile la 
materiile penale cea și la 
cele civile, arț. 550 până 
la art, 572 din procedura 
Codicelui penal râmân a- 

  

1) a) Nu se pote face recurs în 
casaţiune de cât numai în con- 
tra unei hotăriri care respinge o 
Cerere de recuzare şi o asemenea 
cerere nici a existat. Cas. 1 19]85. 
Bul. pag. 19. - 

d) Neregularităţile de forme, 
nefiind de ordine publică, nu se 
pote propune pentru prima Gră 
in casațiune, dacă n'uiă fost pro- 
puse la instanţa de fond, Cas:11 
118/86. Bal. pag. 902. 

c) Dacă recusarea în persâna 
unui judecător n'a fost propusă 
la instanța de fond, nu se pâte 
face un motiv de casare pentru 
acesta. Cas. 11 9289, Bal. pag. 
218; Cas, 1 394/94. Bul. pag. 1054, 

d) Nu pâte da loc ia casare lipsa de declaraţiune ce art. 278 
din procedura civilă prescrie ju- 
decătorului care va sci că există 
în persâua sa 0 causă de recu- 

Saţiune, dacă partea interesată 
n'a propus recusarea la timp. 
Cas. [1 81|93. Bul. pag. 709. 

e) Neabţinerea de la judecată 
a unul judecător care era recu- 
sabil, nu pote atrage casarea ho- 
tărirei. pronunţată, dacă partea 
interesută w'a propus cererea de 
recusare înaintea instanței de 
fona. Cas, 11 470/93. Bu pag. 919. 

f) Pentru ca recusarea unul ju: 
decător să: potă A invocată ca 
motiv de casare trebue ca să î. 
fost propusă înaintea înstanţex 
ce a pronunțat hotărirea defint- 
tivă. Cas, 391|95, Bul. pag. 1113. 

2) a) Participarea înaintea curţei 
de trimitere a aceluiaşi procuror 
care a figurat şi înaintea primei 
curţi, nu constitue un mijloc de 
casare, el având rol de parte   principală. Cas, II 65|59. Bul, 
paz. 111, -
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brogate. (108. L. Gen. 15 
rebr. 1816). 3). 

TITLUL XVI. 
revisuirea Mespre 

s căiţilor. 
jude- 

Secţiunea 1.— Casurile în care 
se pile cere recisutiea. 

RSS. Se va putea cere 
revisuirea unei senlinţe 
sait decisiuni rămase de- 

“ finilive: 
10 Dacă coprinde. dispo- 

sitiuni contrarii unei al- 
„leia suii atât de obscure 
în cât nu li se pote înțe- 
lege sensul şi nu se pot 
aplica.. i 

90 Dacă se pronunţă a- 
supra unor lucruri cari nu 
sai cerut, 

3% Dacă judecala a dat 
may muit de cât s'a cerut. 

40 Dacă s'a uitat asepro 

1) a) Participarea înaintea curțeX 
de trimetere a aceluiaşi pro- 
curor care a figurat și înaintea primei curţi, nu constitue "an 
mijloo de casare el având rol de parte principală. Cas. I1 65]33 
Bul. pag. 7, Ă 

2) Aliviatele 5, 6, 1 și 8 dela art. 2S8 lipsesc atât în art, şi Pr. 
Genoveză cât şi cea franceză; ele sunt inovaţiuni ale Legiuitoruluy 
Român. 

a) Este admisibilă cererea de rovisuire, când se. constată că S'a dat ceea ce nu s'a cerut şi mal mult de cât s'a cerut, 
Pe cale de Tevisuire, nu se 

  

DESPRE REVISUIRE (Art. 285-289) 

nunţa asupra unui punel 
cerut, , 

5 Dacă objectul proce- 
ului nu se află în fiinţă 
saii nu se pote prelui. 

60 Dacă condamnatul va 
dovedi că-a îndeplinit deja 
parte din disposiţiunile ho: 
lărirel cu care cere a se 
scădea. - , 

7 Dacă sentința, fiind 
pentru imobile, puneturile 
de hotare, fie şi streine, 
pe care s'a întem:iat ho- 
tărirea, sunt contestate în 
ființa lor. - 
"8 Dacă asupra unei pre- 

țuiri ordonate-prin delini- 
tivă sentinţă, se vor ivi 
contestațiuni bine-cuvân: 
late, (Pr. 9289, ur. 99, 
ur. 996,865, 367,—1L.T, 
21,7) (Pr. Gen. 981). 2). 

2S9. Revisuirea se pote în ii iti i 
pâte acorda dobândi care! ni 
fusese cerute, fără să se violeze 
autoritatea -lucruluI judecat. Cas. I 237,86 Dul. pag. 760, 

2) Neputinţa de a se executa 
O hotărire constitue un cas de Yevisuire iar nu de casare. Cas, seo. I 385183 Bul. pag, 922. 

c) Cererea de revisvire în con: 
tra decisiunilor date contradicto- 
riă, de curtea de casațiune este 
neadmisibiiă, Cas 1, ab Bul. p. 154, Cas. I 133191 Bul, pag. 312. 

d) Admiterea cererir de revi- 
Suire sub raportul formei de re- vizuire nu leagă instanţa şi a- 
Supra capetelor de cerere pe care
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DESPRE REVISUIRE (Art. 2$9) 

cere dacă este contrarie- 
tate de sentințe sait deci- 
siuni definitive, date în- 
tre aceleaşi părţi asupra 
aceluiaşi obiect şi cu ace- 

-u1 

leași mijlâce de către ace- 
leaşi tribunale saă curţi. 
(Pr. 988; 290, ur. 293, ur. 
296, 304.—Pr. P 445, ur, 
—Civ, 1201) (Pr. Gen.982). 

  

este întemeiată revizairea în fond 
_Cas. I 144/51, DBul. pag. 317. 

€) Ne statuarea asupra unul 
"punct cerut de părţi, constitue 
un motiv de revizuire Cas. 1 
267/57 Bul. pag. G91. 

|) Xe pronunţarea instanţei 
asupra unul punct cerut depărţi 
constitue un motiv de revisuire, 
iar nu de casare. Cas. IL. 260|57 
Dual, pag.694. - _ 

9) Mama legitimă a unulcopil, 
“are dreptul să ccră pe cale prin- 
cipală usufructul săii legal din 
averea defunctului săii soţ afară 
numa] dacă la cerut şi curtea 
nu s'a pronunţat, pentru care "1 
este reservat dreptul de revi- 
suire, Cas. 1. 10/33. Pul. pag. îl. 
1) Revisuirea une! hotăriri pe 

motiv de omisiune de asefi 
pronunţat asupra unul punct 
cerut nu este admisibilă, dacă 
partea nu dovedeşte că punctul 
asupra căruia nu s'a pronunţat 
a fost în adevăr cerut. Cas.I 
18|89 Bul. pag. 27. ” 

" î) Omisiunea dea se statua de 
către instanţele de fond asupra 
unul punct cerut, nu- pote con- 
stitui un midioc de casare, ci o ce- 
rere de revisuire. Cas I 120/90. 
Bul. pag. 314; Cas. I 1/93 Bul. 
pag. 1; Cas. 1 1%76/93 Bul. pag. 
412; Cas, II. 413|9+ Bul. pag. 1117. 
3) Este casabilă hotărirea care 

admite revisuirea unei hotăriri 
pe motiv că ea ar fi. pronunțat 
condamnaţiuni.maY mari de cât 
S'a cerut, când se constată că 
prin ea nu s'a acordat de cat 
ceea ce s'a reclamat, Cas. I +10/90 

  

  

Bul. pag. 1:12, 
K) Revisuirea une! hotăriri pote 

avea loo numa! atuuci când ju- 
decătorul nu s'a pronunţat asu- 
pra unui cap de corere, iarnu. 
când ela omis a se pronunţa 
asupra unui mijloc pe.care se 
întemeia cererea, căci acesta dă - 
100 numai la recurs în casaţiune, 
Cas. 1 24/91 Dul. pag, 582. 

1) Revisuirea prevtdută de art. 
283 al 7 din procedura civilă, are 
loe numal atunci când sunt con- - 
statate în însăşi fiinţa lor punc- 
tele de hotare stabilite în prima 
hotărire a cărel revisuire sa cere, 
na însă şi atunci, când se cere 
ca linia ce pleacă de la un punct 
1a altul, să fie o linie dr&ptă, iar 
nu conform posesiunei actnale, 
Cas. ]. 241]|91 Bul. pag. 693. 

mi) Constatarea instanţei de 
fond că o cerere nu s'a făcut de 
cât după închiderea desbaterilor, 
în conclusiuni scrise, este'o ces- 
tiune de fapt care scapă de con- 
trolul curţel de. casaţiune. Nu 
violeză autoritatea lucrului ju- 
decat decislunea care nu consi- 
deră că ast-fel o hotărire, la 
care părţile sati referit cu. ar- 
gumente de apărare, fără ca să 
formuleze precis că invocă au: 
toritatea lucrului judecat, Cas. I 
30)|yi Bui. pag. 758. 

n) Când hotărîrea pronunță 
condamnaţiuni mal mari de cât 
cele cerute, reformarea el nu se 
pote cere pe calea recursului în 
casaţiune, ci numai pe aceea a 
revisuirel, conform art. 258, alin. 
III din proc. civilă, Cas. IL 32991



118, 

290. Revisuirea se va mal cere: - ” 
10 Dacă de la Pronun- 

tarea hotorirei s'a deseo- 
perit acte probatorii, cari Sati reţinut până atunci 
sait de către chiar partea 
iu favorea căria “Sa pro- nunțat judecata, sai prin o forlă majoră, 
"20 Dacă judecata s'a pro- nunțat întemeindu-se pe nisce acte cari erati „deja declarate false pe când a- 

Bul. pag. 935. 
„__2) Numai hotărârile instanțelor de fond sunt susceptibile de re- Visuire far nu şi ale curțer de Casaţie. Cas, 1, 152]9. Bu, pag. 1253. Ă 

- 2) Art, 258, alin. 1 din proce- dura civilă, admite revisuirea u- nel hotăriri numay în casnl în care există contrarietate saă ob- Scuritate între diferitele disponi- țiuni ale însuşr dispositivului ho- tărirei, iar nu şi atunci câna a- cest lucru ar exista între . moti- Vele hotărirey și dispositivul ey, Cas. 1, 204/93. Bul, pag. 555. 4) Legiuitorul Procedurel civile a avut in vedere, în materie de ă revisuire, nu numai Procedurile civile. franceze Şi genoveze ci şi legiuirea romină din 1852 asupra împedicărilor, Cas. 1. Unite +/3:. ui, pag. 409, 
>) Sunt susceptibile de revi- suire nu numai 

nunţate de ultima instanţă, dar Și acelea 
de Prima-jurisdicțiune și at r&- Mas definitive priu “ neapelare, Cas. I 39]94. Bal, pag. 1107, 

DESPRE REVISUIRE (Art, 

  

290 -291 -. 

vea loc înfăţişarea sati cari S'aii recunoscut şi declarat falşe în urma judecăţer. 
30 Dacă martorii cati ai depus în acea judecată, suii partea care a jurat s'ai descoperit mat în urmă că acei martori aii fost mine cinoşi, sai că acea paria a comis un sperjur. (Pr. 288, ur, 291, 293, ur. 296, 365.—Pr. P, 445-449. — Civ, 1714, 1716) (Pr. Gen. 284),! 291. Statul, comunele, 

1) a) Cererile de Tevisulre se pot face în cas când de la pro- nunţarea hotărirer sui descoperit acte Probatorii, care aă fost re» 
forţă majoră, iar nu şi când s'aii perdut din neglijenţa lor. Cas. 1 364/87 Bul. pag. 970; 77/37 Bul, pag. 630. 

2) 'Tutorele pste figura înatutea Curţel de Casațiune fără autori: Saţiunea constliuluy de familie, dacă a figurat in acestă calitate fără nicr o Contestaţiune la ins- tantele de fona, Cas. I 13/18 Bul. pag. 19, 
c) Este admisibilă cererea de evisuire făcută în virtutea - art. 2%0 procedura civilă, pe notiv de descoperirea de nouri acte, când aceste acte nu consistă diutr'o hotărire judecătorescă care e un 

nea părţei ca să fe putut lua Cunoşeinţă de ele, aşa că nu se Pte dice că a fost reţinute de partea adversă saii'de o forţă ma- joră. Cas, [ 284,91 Ba. pag, 130. “) Dreptul comptabilului de a  



stabilimentele publice. şi 
minorii pot fi încă admişi 

- DESPRE REVISUIRE (Art. 291) 149 

a cere revisuirea, dacă cel 
însărcinați a apăra nui 

  

cere revisuirea unui compt, asu- 
pra căruia se va fi dat o hotă- 

- rire de curtea de compturi, nu 
se mărginesce numai la ca- 
surile de omisiuni, erori, eto. A- 
cestă restricţiune este impusă de 
art. 19 din legea organică a qiseY 

. curţi namal în privinţa revisui- 
rel ce s'ar face ex-oâcio de curte 
sau după rechisiţiunea: ministe- 
ruluY public. Comptabilul este în 
drept a.cere revisuirea ori de 
câte orl '$i va sprijini cererea sa 
pe un act justificativ' în regulă, 
dobândit în urma hotărire! şi a- 
supra căruia curtea, neavânitu-i 
în vedere la cercetarea comptu- 
lui, n'a putut a se pronunța, Şi 
citatul art. 19, cu deosebire de 
disposiţiunile. art. 299 al 1 din 
procedura civilă, nu pune ca con- 
diţiune a admiterei cererei de 

- xevisaire, întemeiată pe acte jus- 
tificative noul, că acele acte să fi 
fost reţinute prin o forţă majoră. 
Aşa dar, este casabilă hotărirea 
prin care curtea de compturi res- 
pinge o asemenea cerere de re- 
visuire pe motiv că ea n'a fost 
cerută pentru verlo omisiune saii 
erdre strecurată în decisiunea sa, 
ci pentru fapte puse pentru pri- 
mA 6ră în judecata er, Cas. 11 
132/93 Bul. pag. 183. : . 

€) Statul este în drept a cer 
revisuirea unei hotăriri «dată în 
prima instanță, când n'a fost a- 
părat şi ea rămas definitivă prin 
ne apelare. Cas. I 21/94 Bul,. 
pag. 22, : LT 

[) Sub imperiul leguirel din a- 
nul 1352 asupra împiedicărilor, 

„Singura condiţiune ce se verea 
pentru ca o hotărire să potă i 
atacată pe cale, de împiedicare, 
(revisuire), neapărat în casurile 

ce legea prevedea, era ca acea 
hotărire să fie executorie, şi a- 
oâsta fără a se distinge dacă ins- 
tanţa ce a dat'o avea sai nu 
dreptul de la lege a'da aceea ho- 
tărire intr'un mod definitiv şi ire- 
vocabil, Ast-fel, sub imperiul ie- 
gilor în vigore în anul 1852, și 
anume al regulamentului organic 
şi al legel din 1847, «pentru o 
mai grabnică săvirşire a pricini 
lor jadecătoresc!r, puteă A ata-. . 
cate pe cale împledicăret hotă- 
ririlor desăvîrşite, executorii, a- 
dică când partea are drept ale 
ataca pe calea oposiţiunei saii 
apelului; şi acesta chiar în casul 
când legea acordând părțel aceste 
drepturi, dânsa a lăsat să trică 
termenul fără a asa de aceste căr. 
Cas. sec. unite 4/91 Bul. pag. 4%, 
9) Cestiunea de a se sci cum 

că nisce acte n'a fost cunoscute 
părţei dintr'o causă de forţă ma- 
joră, şi că, prin urmare, densa e 
in drept, asemănat ar 290 al 1 
din procedura civilă, a cere re- 
visuirea hotărirel pronunţată con- 
tra'i, constitue o cestiune de fapt 
lăsată cu totul ia aprecierea ju- 
decătorulul de fond, fără ca să 
se potă susţină că n'ar putea 
exista o forță majoră atunci când 
actele se găseaii într'o arhivă pu- 
blică. Cas, 1 61/95 Bul. pag. 124. 

]) Cererea de revisuire a une! 
hotăriri nu este admisibilă de cât 
în casul când s'ar constata că s'aii 
descoperit acte noui care s'aii re- 
ținut până atuncia sati de către 
partea în fardrea căria s'a pro- 
nunţat judecata, sa prin o forţă 
majoră. Cestiunea de a se seci 
cacă un act ce' se presintă de   părţi este saii nu, probatoriii, 

! saii a fost sati nu deţinut printr'o



„ apărat» 

„loc apărate, 

x 
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aii apărat, !) saă dacă, în- 
tun mod fraudulos, aii o- 
mis a ardta justiţie acte 
imporlante, sai a lăsat a 
se călca “forme esenţiale 

DESPRE REVISUIRE (Art. 292) 

prescrise în favâre-le de! 
procedură şi legi. (Pr. 283, 
ur. 292, ur, 297.—Civ, 390, 
454) (Pr. Fr. 4S1).2), 

292. Revisuivea nu se 
  

” causă de forță majoră, constitue o 
cestiune de tapt de arbitul suve- 
ran al instanțelor de fond. Cas. 
1 2341/96 Bul. pag. 972. 

1) Art. unio al L. din 13 Apr. 1935, dice: Prin cuvintele «dacă cel însărcinaţi a'1 apăra nu't aă 
din art. 291 din proce- dura Civilă se înțelege nu numai lipsa totală de apărare, dar şi 

orl-ce apărare ne complectă, care nu ar îmbrăţişa tâte punctele de- duse în instanţă. .. 
2) «) Statal, comunele şi stabi- limentele publice, pot cere reri- suirea hotăririlor date contra lor, - nu numai când ele n'aii fost de 

dar şi când cet în- sărcinaţi de a le apăra, m'aii pre- sentat o apărare complectă, co- prindând tote punctele „deduse în instanţă. Cas, 1. 1/85. bul. pag. 101. 
, V) Statul nu se pote prevala de dreptul de revisuire pentru lipsă de apărare în materie du de- lcte silvice, Cas. 11 190]85. Bul. pag. 37f. | 

€) In materie de delicte silvice nu este admisibilă cererea de revizuire. Cas. II 137/86. : Bal, 
„Pag. 135, 

di) Se qă drept numar minorilor de a cere revizuirea hotătirilor, în casul când mată fost apăraţi io judecată, nu însă şi tutorilor, Cus. I 440/87. Bul, pag. 19%, 
e) Adyvocatul este în drept a face recusațiune în persâna unui ju: decător, în virtutea procurel cli- entului săi. Cas, II 12/87, But, pag. 159,+   

D Statut este în drept a cere 
revizuirea unei hotăriri, în care 
interesele sale n'ată fost coraplect 
apărate. Cas. 1 66/91. Bul. paz. 
115; Cas. 1 21794. Bul. pag. 22. 

9) Un stabiliment public pote 
obține :revisuirea nu numal în 
lipsa totală de apărare dia par- - tea celor însărcinaţi a'f apăra, dar încă şi în cas de apărare în- complectă. Cas, 1 203/93. Bul, 
pag. 153. , 

4) Prin cuvintele : «dacă cel în: sărcinaţi cu apărarea nu “i-ati apărat», din art, 291 din proce- dura civilă, se înţelege nu nusnar 
lipsa totală ae apărare, dar şi de - orl-ce apărare incomplectă, care nu ar imbrăţişa toate punctele - deduse în instanţă, de unde ur m6ză că Statul e în Grept a cere 
revisulirea 
lipsă", când oposiţiuuea făcută contra el "I-a fost respinsă pentru că m'a justificat causa absenți. Cas. I 45094. Bu. pag. 917, - î) Este suverană 

tărirea Care respinge o cerere de revisuire, 
unul din 

constată că hotărirea a cărei re- Visuire se cerea să Susţine pe cele- alte mididce de dovedire produse de partea în favârea căreia sa Pronunţat, Cas. 1 373/03. Bal. pag. 1051. . , 
Î) Statul 

Prin care îi su „Tespins o oposi- 

AŞ 

unei hotăriri dată în - 

şi scapă de, controlul cuițel de casaţiuue ho- 

formulată pe motiv că *   martori, pe a căruia de- - punere se întemeia era incapabil ': de a depune ca atare, când ea: 

e în drept a cere re- - ViSuirea uneY hotăriry definitive . 

m



DESPRE REVISUIRE (Art 292-293) 

pote cere pentru e erdre 
materială de reducțiune a- 
supra numelor, cualitățel 
şi conelusiunilor părţilor, 
nici pentru o erâre de cal: 
cul în disposiliv, Aseme- 
nea erori se pot îndrepta, 
În urma unei simple :ce- 
Teri, în marginea sai în 
josul copie! şi originalulul 

21 

hotărirei. (Pr. 193. — Civ, 
1717) (Pr. Gen. 287). 1)... 

Secţiunea, 2.—Yormele şi termenii 
cererilor de serisuire. 

„293, Ori-ce cerere spre 
a revisui o sentință saii 
decisiune, se va adresa de 
către partea interesată, la 
tribunalul sait curtea care: 

  

țiune ca ne justificată, fără să'i 
se potă opună că representantul 
stă fiind presinte la judecata o- 
posițiunei şi susţinând că causa 
lipsek sale de la prima înfăţişare 
când s'a pronunțat hotărîrea o- 
posată e pe deplin justificată prin 
actsta interesele Statului ui fost 
apărate şi deci, wur mal avea 
dreptul de revisnire, căci în acest 
caș nu se pote dice că a existat 
0 apărare în fond, cum înţelege 
articolul 291 din procedura ci- 
vilă. Cas. 1 63]95. Bul. pag. 117. 

4) După art. 291 din procedura 
" cbvilă, ast-fel cum a fost moai- 

ficat şi compleutat prin legea in- 
terpretativă din 1885, Statul pote 
să câră revisuirea uuel hotăriri 
numai când apărarea sa a fost 
necomplectă, ncimbrăţişând tote 
punctele deduse în instanţă. Aşa 
dur, este neadmisibilă o cerere 
de revisuire ficută de Stat, cână 
ea se întemeiagă pe aceleaşi sno- 
tie de apărare pe cari le-a opus 
la judecarea fondulul și pe care 
instanțele judecătureşel le-a avut 
in vedere zi le-a discutat cu o- 
casiunea primei judecăţi. Cas, 1 
363/9. Bul. pag. 1082. 

1) a) Rectificarea erorilor de 
calcul se face numai când există 
in Gispositivul hotăririlor, tar nu 
Şi când ar exista în cuusiderun- 

  
tele ef. Cas. 1 137/88 Bal. pag.602, 

v) Erorile de calcul nu se pot 
îndrepta de cit în modul arătat 
de art. 292 dia procedura civilă, * 
far nupe cale extraordinară a : 
recursului în casaţiune, Cas. 1 
33|8y9 Bul, pag. 43. - „o 

e) O erdre wuaterială făcută în 
dispositivul unei botărîri asupra 
uuel cifre nu se pote rectifica pe 
cale de acţiune principală ci nu- 
mal pe acea prevădută de art, 
292 din procedura codului civil, . 
de dre-ce se contraviue autorită- 
țeX iucrulul judecat, Cas. 1 106/v 
Bul. pag. 407. i 

d) In materie electorală, 'ca şi 
in regula de urept comun, o c- 
r6re materială ce se comite u- 
supra numelui părţilor în hotă- 
ririle judecătoreşei, se pote în. 
drepta, conform art. 292 din pro- 
cedura civilă, după o simplă ce- 
cere ce cată să se adreseze ins- 
tanţel care a pronunţat hutărirea, 
iar nu pe calea apelului la ins- 
tanţa superioră. Cus. II 123|90. 
Bul, pag, 5ii. Aaa 

e) Erdre de calcul în cifre, co- 
misă  într'o hotărire judecăto- 
rescă, nu pâte forma obiectul 
unui recurs în casatiune; indrep-. 
tarea e! pote îi cerută conform 
art. 22 procedura civilă. Cas. IL 
203/94 Bul. pag. Bi8.



122. 

ati pronunțat, în ultima 
instanţă, acea sentință saii 
decisiune. (Pr, 258, ur. 294, 
ur. 296, 367.—L. Timb. 18, 
1*; 21, 70) (Pr, Fr. 49u).5, 
"294, Cererea de revi- 

suire se va instrui şi ju- 
deca ca şi ori-ce altă ce- 
rere principală. Ministerul 
public va îi tot-d'auna as 
cultat. (Pr. S0, ur. 293, 295, 
ur. 298) (Pr. Gen. 295).?). 
295. Cererea de revi- 
suire nu va opri esecuta- 
rea sentintei saii decisiu- 

DESPRE REVISUIRE (Art: 294-296) 

nei' atacate. ” 
-- Cu tote acestea tribuna- 
lul saii curtea va putea, 
după împrejurări, saă să 
oprâscă esecutarea înda- 
torind pe partea care cere 
revisuirea a da cauţiune, 
Sait să se supună Ja cau- 
tiune pe partea co voesce 
a urma esecularea. (Pr. 
293, ur. 337) (Pr. Gen. 296), 

296. Cererea de rervi. 
suire se vu face: 

a) In termen de o lună 
de la primirea: copiet de 

  

1) a) Cererea de revizuire în "contra hotăririlor date contra- -.. diotorii, de curtea de casațiune este neadmisibilă. Cas. 1 94 187. Bul. pag. 184. - 
I) Motăririle curţei de casațiune nu sunt susceptibile de revisuire, Cas, 1 133/91, Bul, pag. 313, Cas, 11 325/93. Buţ. pag. 635. 
c) Numa! hotăririle instanţelor de fond sunt susceptibile ae re- visuire, iar nu şi ale curței de casaţie. Cas. 1 362/91. Bul. pag. 

1253. - 
d) In procedura civilă actuală, legiuitorul român, în materie de revisuire, s'a depărtat atât de sistemul procedurel francese care in materte de Tevisuire nu este deschisă in contra hotăririlor date în cel dinurmă grad de jurisdio- 

tiune, şi dar partea nu pote usa de accată cale când hotărîrea s'a dat, fiind susceptibila de oposi- iune saii de apel, dânsa n'a usat de aceste căi, cât şi de sistemul procedurel genoveze, care acordă calea rerisuirei chiar în contra   
hotăririlor date în primul grad 
de jurisăicțiune gi chiar când ho- tărirea se atacă pe calea revi- 
suirel, era încă susceptibilă ae 
apel. Ast-fel,. legiuitorul român adoptând redacţiunea legtuiretdin 1852 asupra împiedecărilor, prin întroducerea art, 288 a cuvinte: lor '<rămase definitive», este în- vederat că a acordat :calea revi- Suirel în contra hotăririlor r&- mase definitive chiar când îvaă fost date în ultima instanţă adică când fina susceptibile de oposl- ţiune şi apel, partea a perdut a- cest drept. Cas, Secţ. Unite 4191. 
Bul. pag. 409. . 

+) Sunt susceptibile de revi- Suire nu numa! hotăririle pro- nunţate de ultima instanţă, dar Și acelea care ati fost pronunţate de prima jurisdteţiune şi at ră- mas  defnitive prin neapelare. Cas. 1 33]94. Bu, pag. 1107, . *) a) Hotăririle gate în lipsă 
asupra cererilor de revisuire sunt susceptibile de 
1 267/92. Pur. pag. 151, 

  oposiţiune, Cas. 

a
 

P
R



  

DESPRE REVISUIRE (Art. 296—29$) - 

sentinţă saii . decisiune, 
pentru casurile coprinse 
în art, 28$, $$ 10, 20, 30, 40 
şi 60, și art. 959. Termenul 
de o lună va curge de la 
cel din urmă act de esecu- 
lare pentru casurile pre- 
vădute la art. 288, $$ 5, 

"069 şi 70, 
d) În termen de două 

luni din. diua de când s'a 
descoperit actele cele noul 
sai falşitatea actelor pre- 
sentate, sperjurul ori ne- 
adevărul arătărei martori- 
lor, după cum se prevede 

1) a) Cestiunea dacă plata tazel 
prevăzută de art, 18 al. VIII al 
legel iimbrului, a fost achitată 
înăuntru termenului legal pentru 
facerea revisuirel, e o cestiune 
de fapt care nu se pote discuta 
pentru prima 6ră, în casaţiuue, 
dacă incidentul nu s'a ridicat nică 
de părţi, nici din oâciă, înaintea 
instanţei de fona. Cas. I 265[91. 

 Bul. pag. 723, 
* d, În cas de revisuire cerută 
pe temei că, în umna pronun: 
ţărei hotărirei, partea a desco- 
perit acte nuoi, dânsu e datdre 
să probeze când a luatcunoştință 
de acele acte, spre a se: vedea 
dacă cererea a fost făcută în ter. 
menul de două luni de la acea 
epocă, conform art. 29% din pro- 
cedura civilă. Cas. I 409/95. Bul. 
pag. 1177, - 

c) Termenul de revisuire contra 
unei hotăriri dată în materie co- 
mercială cată a se calcula ase- 
mănat prescripţiunilor codicelui 
de procedură civilă, şi anume 

129 

prin art. 290. (Pr. 293, ur. 
297, ur. 729.— Pr. P. 445- 
417) (Pr. Gen. 288, 290).1). 

297. In casul prevădut 
la art. 291, statul, comu- 
nele şi stabilimentele pu- 
blice vor avea.un termen 
de două luni, de lu primi-. 
rea hotărirel spre a cere 
revisuirea el. - 
Pentru minori, termenul. 

va fi de patru lunt de la 
majoritate. (Pr. 291, 296) . 
(Pr. Fr. 484).2).-- 

298. Dacă tribunalul 
saii curtea, care judecă ce- 

art. 29% din acestă procedură, de 
la comunicarea . hotărirei, fe că 
ea a fost pronunțată contradic- 
tori, iar nu după regulele sta-   bilite de art, 89% şi 597 din Co-? 
dul de Comerciu, cari nu ati în 
vedere de cât termenul de apel. 
Cas. 11 7/9, Bal. pag. 9%. 

2) a) Se dă drept numa! mino- 
rilor de a cere revisuirea hotă- 
ririlor, în casual când mai fost 
apăraţi în judecată, nu însă și 
tutorilor. Cus. 1 308/87, Bul. page 
739. 

i) Termenul de două luni, pre- 
vădut de art. 237 din procedura 
civilă pentru revisuire, curge de 
la primirea hotărirei prin minis- 
terul portăreilor. Simpla impre- 
jurare că partea a scos copie 
dupe hotărirea atacată cu revi- 
suire, fără a'1 A fost legalminte co- 
municată, nu'1 răpeşce dreptul 
de a putea face revisuire, ca 
Aind încă în termen. Cas. E 116|95.   Bul, pag. 343.
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rerea de revisuire, ov: 
admite, va reforma hotă- 
rirea dată, în lot sait asu- 
pra totalităței sait în parte, 

„după cum revisuirea s'a 
cerul asupra.unor puncte 
nuinai, saii asupra totali- 
tăței hotărirei. (Pr, 294, 
ur. 299, ur.) (Pr. G.298).2), 
299, Dacă cererea de 

revisuire a avut:de obiect 
numai interpretarea unei 
disposiţiuni obscure, se va 
limpri numâi acea dispo- 
sițiune fără. a se atinge 
fondul. (Pr, 288, 1; 2%, 
ur.) (Pr. Gen. 980). 

300. Dacă s'a cerut re- 
visuirea . pentru orl-care 

.. din cele-alte easuri prevă- 
"dute de astă lege, tribu- 
nalul saii curtea va slalua 
asupra fondului chiar, co- 
prins în punelurile con- 
lestutiunel. (Pr. 288, 259, 

"293, ur.) (Pr. Gen. 299). 
"801, Dacă so admite ce- 
rerea de revisuire formată 
DI 

1) a) Nu este casabnă decisiu- nea care resolvă cererea de re- Visuire în fond, fără a se pro- nunța mal ântciii expres asupra admisibilităţey cererer.cână dis- cuția asupra admisibilităţer se confundă cu desvoltarea cerereY in fond, şi când părțile ati pro- dus în instanţă tâte mijlecele lor, Cas. 1 26/91. Bu, paz. 725, 2) a) Se dă drept numaY mino-   

. DESPRE REVISUIRE (Art. 2935—803) 

pentru contrarietaie între 
hotăriri definitive, date de 
acelaşi iribunal sait curte, 
se va retracta cea din urmă 
holărire, şi se va ordona 
esecutarea hotărîrei celei 
d'ântâiii. (Pr. 289, 302, 304) 
(Pr. Gen. 300). -: 
302. Se va face men: 

țiune de judecata dată în 
revisiune în josul origina- 
lalui primitiv al sentinței 
ork decisiunet. (Pr. 294, ur. 
298, ur.) (Pr. Gen. 301). 

303. Nu se va primi eo- 
rerea de.revişuire: 

a) In contra hotărirel 
care a fost deja atacată în. 
revisuire; 

3) In contra hotărirer 
prin care s'a judecat ee- 
rereu în revisuire; 

€) In contra hotărire! 
care, după ce s'a admis ce- 
rerea de revisuire, a statuat 
din noii asupra fondului 
contesiațiunei. (Pr. Gen. 
302). 2), . 
ÎNC ea eee 
rilor de a cere revisuirea hotări- 
rilor, în cas când n'aă fost apăraţi în judecată, nu însă şi tutorilor, 
Cas. 1 308/87, Bul, pag, 793. - 

2) Nu este casabilă decisiunea 
Care resolră cererea de revisul- rea în fond, fără a se pronunța 
mai ântâiiă expres asupra admi- Sibilităţer cererer când discuţia a- Supra admisibilităței se confunăă, 
cu desvoltarea cererei în fonă, şi 

+ 
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„804. Cererile usupra 
hotăririlor definitive con- 
trarii date de două dife- 
rite Curti, sai de un tri- 
bunal şi curte, ori de două 
diferite tribunale, în- una 
și aceiaşi causă, “între a- 
celea-şi persâne, în ace- 
lea-Și cualilăţă şi cu ace- 
lea-Și mijlâce, se vor ju- 
deca de curtea de Casa: 
ţiune, conform legei uces- 
tel curți, (Pr. 263, 289.— 
IL. C. Cas. 36, 49) (Pr..Fr, 
504), De 

TITLUL XVII 
Despre acţiunea recure: 
sorie civilă în contra 

judecătorilor 

305. Judecătorii se pot 
urmări în următorele ca- 
sună: : 

__19 Daca a fost dol sai| 
„mituire, ce se prelinde că 
Sa comis, sati în cursul 
instrucțiunel saii în timpul 
judecății. (Civ. 960.—P, 
144, ur.).: 

2 Dacă- urmărirea este 
anume pronunţată de lege. 

(Pr. P. 74, 11%, 163, 304, 
3S1, 393, 491, ur.). 

so Dacă legea declară 

  

pe judecători responsabili 
sub pedcpsă de daune-in- 
terese, (P.99, 100, 102), 

4» Dacă este .denegare 
de dreptale.: (Pr. 306, ur, 
309, ur.— Civ. 3.—P,, 153) 
(Pr. Fer. 505), 

306. Este denegare de 
dreptate când judecători! 
nu voese a se pronunla a: 
supra unei cerery, sai ne- 
glize de a judeca causele 
cari. sunt în staro sait la 
rând 'de a se judeca. (Pr. 
305, 307.—Civ. 3.—P. 153) 
(Pr. Fr. 506). - 
30%. Denegarea de drep: 

tate se constată când, după 
două: cereri făcute de par- 
lea interesată, în interval 
de câte trer“dile cel puţin, 
judecătorir slăruesc în re- 
fusul lor de a răspunde 
saii judeca. 

In urma cereril a doua, 
judecătorul se pote urmă- 
ri. (Pr. 306, 808, ur.—Pr. 
P. 491, ur) (Pr. Fr. 507, 
508). . - 7 i 

30$. Urmărirea în con- 
tra judecătorilor de plăşi 
şi în contra judecătorilor 
tribunalelor de judeie, se 
va face la curtea de apel 
de care er ţin. (Pr. 30, 

  

când părţile ai produs în instanţă 
tote mijlocele lor. Cas. 1 265/u1,   7 

Bul. pag. 123. ,
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"ur. 309, ur. — Pr, P. 491, 

(Pr. Fr. 509, 10). . 
309. Urmărirea în con- 

"tea judecătorilor de curţi 
se va face direct la cur. 
tea. de Casaţiune. (LL. C. 
Cas. 36,20). (Pr. Fr 509, 10). 

210. (Cu tote acestea, 
urmărirea în contra jude- 
călorilor.nu se va începe 
de cât după ce mat întâiiă 
partea va fi autorisată de 
către. curtea respeciivă, 
saii curtea de Casaţiune, 

„care so vor pronunţa de- 
finitiv, după memoriul dat 
de parte, în camera con- 
siliului, şi fără nici o altă 

- formă de procedură. (Pr, 
205, ur, 308, ur. 311, ur). 
(Pr. Fr. 510)... 

311. In cererea ce par. 
tea vătămată va face, sati 
în memoriul ce va da, nu 
va întrebuința nicr o espre- 
siune injurisă în contra 
judecătorului ce voiesee a 
urmări, sub pedepsă dea 
i se înapoia cererea si me- 
moriul. (Pr. 308, ur.$ (Pr. 
Fe, 519). | 

312. . Dacă cererea de 
urmărire este respinsă, 
partea co a urmărit va fi 

3) «) IMotăririle asupra cererilor de perempţiune fiind date pe cale - Braciosă, ele nu.trebua pronun:   

condamnală- la o umendă 
de la 200 lu 500 lex şi la, 
alte daune interese către 
partea urmărită. (Pr, 308, 
ur. 313, ur.) (Pr. Fr. 543). 

3213. Dacă cererea este 
admisă, se va cita judecă- 
torul saii judecătorii ur- 
măriţă spre a veni înaintea 
judecății. (Pr. 308, ur. 313). 3 

(Pr. Fr. 514, 10). 
214. Până ce se va da 

o hotărâre definitivă asu- 
pra urmărirei, judecătorul 
urmărit se va abține dea 
lua parte la vre-o jude- 
cată ce partea urmăritore, 
soţul săii, sau rudele sale 
în linie dreptă va avea 
la tribunalul sai: curtea din 
care urmăritul face parle, 
(Pr. 312, ur.) (Pr. Fr. 514). 

3215. Dacă după înfăţi- 
Şare, urmărirea nu se gă- 
sesce fundată, pariea ce 
a urmărit se va condam- 
na la o amendă de la 300 
la 600 ler, şi la alte dau- 
ne-interese către urmărit, 
Pr. 198, 271. 319, 318,— 
Civ. 993) (Pr. Fe. 516). 

  

x 

no IO IE 
țate în sedinţă publică, Cas. 1: 216|86. Bul. pap. 679. 

  
p
a
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CARTEA III. 
Despre curţile de apel 

TITLUL 1. 
Despre dreptul de apel 

816. Partea nemulțu- 
milă pe sentinţa unui tri- 

- buna], într?o eausă pe care 
acel tribunal nu o. putea 

(Art. 316—317) 127 

judeca în ultima instantă, 
se va putoa porni cu apel 
la Curtea de apel resper- 
livă. (Pr. 56, 270, 283, 317, 
302, 6492,—Civ. 40, 84, 159, 
244, 970, 389, 446.—L.Tim. 
20,50; 21, 
303). 

317. Partea care a dat 
  

1) a) Este valabil apelul sem- 
nat de o altă persână de cât a- 
pelantul, dacă acesta, fiind împe- 
dicat de o causă de forţă ma- 
joră a semna însuşi apelul, a în- 
sărcinat pe un altul-ca să'f sem- 
neze numele. Cas. 1 9387. Bul. 
pag. 181, . ă 

d) Este neadmisibil, recursul 
“ format în contra nnel 'decisiunt 
„care suspendă judecarea unul de: 

lict silvic până la resolvarea prea- 
Jabilă a unel cestiuni de proprie- 

„tate. Cas. II 405/90. Bul. pag. 
1023, - 

c) Recursul în casaţiune nu 
este deschis de cât în contraho- 
tăririlor definitive date asupră 
fondului procesuluj, aşa dar, ho- 
tărirea pria care curtea de apel 
amână judecarea acţiunelr ce'l 
este deferită până la resolvarea 
defnitivă a unul proces pendinte 
înaintea altul tribunal, nefiind o 
hotărire definitivă dată asupra 
fondului procesuluy chiar, ea nu 
este susceptibilă de recurs în ca- 
saţie de cât o dată cu hotărîrea, 
ce se va pronunţa în fond. Cas. 
I 193/92. Bal. pag. 176. - 

d) Xu este valabil apelul făcut 
printr'o persână străină, în lipsă 
de mandat care să fi fost dat în 
termenul legal al apelului, şi dacă 
nu se Qovedeşce, în materie co- 
mercială, că acea persână avea 
calitatea do prepus al aceluia în 

numele căruia a făcut apel. Cas, 
II 99]92. Bul. pag. 615, Î 

€) Inchierile tribunalelor depri- 
ma instanță, date fie pe cale grațid- 
să, fle pe cale contencidsă, trebue 
să fe atacate de cervătămați may 
întâtă cu apel. Prin urmare, este 
neadmisibil recursul făcut direct 
în casaţiune, fără să se A usat 
de calea apeluluy, contra une! în- 
chieri a tribunaluluiprin care s'a   refusat d'a învesti un titlu cu. 
formula execatorie. Cas. I 192/93. 
Bul. pag. 544, - 

[) Hotărirea tribunaluluY prin 
care se respinge ca ne susţinută 
0 cerere de divorț este suscep- 

50) (Pr. Gen. 

tibilă de apel. Curtea care res--: 
pinge ca neadmisibil un aseme- 
nea apel violiză art. 244 şi 213 
din codul civil şi art, 316 din 
procedura civilă. 
Bul. pag. 612; Cas.I 30/90. Bul. 
pag. 10. Cas, 1 251/90. Bul. pag. 
186. - 

9) MHotărirea dată de tribunal 
prin care confirmă sati nu aren- 
darea averei mişcătâre succeso- 
rală făcută de bună voe, fiind 
în causă minori, fiind un sim- 
plu act grațios, nu este. suscep- 
tibilă de apel. saă de recurs în 
casaţiune. _ 

Este neadmisibil recursul în 
casaţie făcut de nişce persone care 
m'ati făcut apel la instanțele de   fond. Cas.I 407|94. Bul. pag. 1222, 

Cas, I1 96/93. -



123 

mulţumire înscrisă pe o 

DESPRE APEL, (Art. 31% 

sentință, nu mai are drep- 
  l) Ia sistemul legislaţiunei ro- mâne, dreptul de apel nu pote să existe contra hotărirei prin care tribunalul de prima instanţă suspendă judecarea unui delict silvic, până ce Statul ÎŞI va sta- Dili, pe cale civilă, dreptul săă de proprietate asupra pământu- Iul dupe care s'a: făcut tăerea lemnelor, de cre ce o atare ho- 

tărire constitue o hotărire pre- 
Paratorie, care nu -pâte fi ata- 
cată în ap-] de cât o dată cu 
hotărirea fondului. Cas, II 017/9+, 
Pui. pag. 1303. 

* î) Este de principii că ori ce 
cerere în justiţie trebue să trecă 
prin cele două grade de Jurisdto- ţiune, afară de câteva excepțiuni 
anume prevădute de lege; de unde urmeză că apelul fină de drept comun, el este admisibil 
în casurile în care cererea trece peste valdrea ce judecătorul este competinte -a judeca în ultima instanţă, fără a se distinge dacă hotărirea este dată pe cale Bra- „ el6Să sati pe cale contencidsă. 

Ast-fel este susceptibilă de apel hotărirea prin care tribunalul a respins cererea ficută de tuto- rele legal al unor Copil de aise libera sumele de banl, provenite dintr'un partagiă, pentru a face ca ele să'! producă un venit may mare de cât cel dat de Casa de Consemnaţiuni. Cas, I 22])5. But, pag. 38, : 
- Î) Hotărirea aată asupra cere- rel de perimarea unul apel este susceptibilă de recurs în casaţie Oscbit şi independent de hotări- rea dată în urmă asupra fonâu- lur; de unde urmeză că dacă par- tea căreta i s'a respins cererea de perimarea apelului adversaru- luY stii, a primit în urmă a se ju- deca în fonâul Procesului, fără   

a'ŞI face nici o reservă în privința 
dreptului dea ataca hotărirea de 
respingerea cererei de perimare, 
nu mal are dreptul ca în urmă. 
să atace cu recurs acâstă hotă- 
rire dată asupra perimărei şi 
nici pote discuta cestiunea pe- 
rempţiunei cu ocasiunea xecursu- 
lui făcut contra hotărirer dată asupra fondului. Cas..I 213190. Bul. pag. 770 Cas. 1 43|95. Bu, paz. 97... , 

4) O hotărire a instanțey de fond, fie preparatorie. fie inter- locutorie, nu se: pâte ataca în. sistemul legislațiunel române, cu apel sai recurs în Casaţiune de cât odată cu hotărirea ce se va. da asupra fondulur, Cas, 1 113/95. Bul, pag. 255. . 
d Jurnalele tribunalelor de ju- deţ pentru confirmarea hotărni- . ciilor, când n'a existat nici o ne- mulțumire Sai -plângere mani- festă în curs de două luni de la depunerea lor în tribunal, nu Sunt susceptibile de apel. Dacă Mar revela, însă, că prin hotărni- cie, aşa cum s'a confirmat, se a- tinge propriatataa Sai posesiunea actuală, este necontestabil că cel jignit, de Și nu are dreptul de apel contra hotărnieiel confirmate 

pâte să useze de căile judiciare pentru a paralisa executarea a- cele hotăriră. Cas.I, 216/95. Bul, pag. 597. . 
1) Inchierea prin care tribu- - nalul admite în principiii o ce- rere de eşire din indivisiune este susceptibil de apel, Cas. 1 332|95. Bul: pag. 910. . - =) Sentința prin cara tribuna- lul suspenaă judecata unul de- lict silvic, până ce pe cale civilă se va statua cur aparţine pro- prietatea terenulur pe care s'a comis delictul, constitue un ae: 

 



DESPRE APEL 

? tul dea apela. (Pr. 316, 
316, ur. 363). (Pr. Gen. 
305). 

31$. Termenul de apel 
va fi de două lunt. Acest 
termen se vu începe: 
“Pentru hotărârile date 

contradictorii, din dioa 
" primirei hotărârei în per- 

(Art. 217—818$) 129 

sonă sait la domiciliii ; (Pe. 
14, 137). | 

Pentru. hotărârile dale 
in lipsă, din dioa espiră- 
rel termenului de oposi- 
țiune, (Pr.: 137, 153, 154, 
272, 316, 319, ur, 264, 402, 
455, 729, ur.—Co. 89) (Pr... 
Fr. 449). 2). e 

  

clinatoriă de competință cu ca- 
racterul unei, sentințe definitive, 
care pote fi atacată cu apel, în- 
dependent de hotărirea ce este 
a S3 da asupra fondului. Cas. | 
12/95. Bal pag, 1437. 

0) Motăririle aate de prima in- 
stanță - asupra cererilor de peri- 
mare sunt susceptibile de apel, 
fie că s'a admis cererea fie că 
s'a respins. Cas. 1 24]9..Bul. 
pag. 21, 

p) Contra hotăririlor date de 
prima instanţă asupra cestiuner 
proprietăţei cu ocasiunea unei 
contestaţiuni la urmărire imobi- 
Mară, există calea ordinară a a- 
peluiui după dreptul comun. Case 
I 131197 «Dreptul» 49/97 
„ 1) Ilotărirea tribunalulur dată 
în materie de divorţ prin 'con- 
simțământ mutualeste supusă a- 
pelului fără dintincţiune daca prin 
ea se respinge saii se admite di- 
vortul. Cas. 1 30/90 Bul. paz. 40. 

d) Motăririle de divorţ prin con- 
simțămint mutual se pot ataca 
pe calea apelului, chiar dacă ele 
admit divorţul, Cas. 1 251/00 
Pui. pap. 756, . 

ec) Partea care a executat de 
bună vota şi fără nici o reservă 
hotărirea numal are dreptula o 
ataca cu recurs în easatiune, Cas. 
I 4133/95 Bul, pag. 1345. -. 

>) a) Este tardiv apelul contra 
hotăririlor date în lipsă, când este 

făcut peste termenul de două luni 
din ina expirărer termenului de o 
posiţiune. Cas. 1 26/56 Bul. pag. 25 . 

d) In materie comercială ter 
menul de apel este de trei lunj, 
iar nu de două precum este în 
materie civilă. Cas. 11 11/86.Bul, 
pag. 133. E 

c) În materie de contestaţiune 
la executări silite, termenul de 
apel este de o lună de la data 
pronunţărel hotărirer, fără dis- 
tincţtune de casul când ea a fost 
dată în lipsă saii contradictorii, : 
de unde resultă că nu există 
dreptul de oposiţiune pentru par-. 
tea judecată îu lipsă în aseme- 
nea materie şi prin urmare niul 
de recurs, dacă de la pronunţa- 
rea decisiunel până la facerea 
recursului a trecut tref lun. 
Cas. 1 338|87. Bul. pag. S85, 

d) Cel care face apel, sctind 
cartenu'l sub-semnează el Însu-șI, 
nicY ratifică semnătura în întrul 
„termenului de apel, face ca a- 
pelui să devină neadmisibil. Cas. 
1 37/87. Bul. pag, 991. „ 

e) Este în regulă apelul când 
se face în termen şi este insoţit 
de dovada de paupertate făcută 
conform leger. Cas, II 11/87, Bul. 
pag. 462. 

f) Este admisibil recursul fă- 
cut d'a dreptul în easaţiune, cou- 
tra unel închieri dată de curtea   de apel, pronunţenă asupra unei 

4
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319. Dacă cererea de 
opositiune s'a respius, ter- 
menul de apel va începe 
din dioa holărâreiy, prin 

DESPRE APEL (Art. 319—230) . 

care s'a respins oposiliu- 
nca. (Pr. 154, 157, 318.— 
Co. S96).5), 
320. Acela care vu lăsa 

  

cereri de perimare. Cas. 1 140/58, 
bul. pag. 466. 

9). Când cererea de oposiţiune 
este admisă, şi procesul se jude- 
că îu mod contradictorii, terme- 
nul de apel se calcultză de la 
data comunicărei sentinter. Cas. 
I 254/90. Bul. pag. 939.- 

h) Hotăririle date de tribunal 
asupra contestaţiunilor ridicate 
fie de debitor, fie de cel â'al trei- 
lea, contra urmărirei veniturilor 
unor imobile, pot fi atacate pe 
calea apelulul numai în termen 
de una lună dela pronunțarea 
lor, Cas I 448/9%0. Bul. pag. 1497. 

i) Termenul de apel în materia 
de contestațiuni la tabloul for- 
mat pentru distribuţiunea banilor 
proveniţi din vindarea unui imo- 
Dil, este acela prevăzut de art. 
102 din procedura civilă, iar nu 
de art. 318 aceiasi procedură. 
Cas. 1 90/91. Bul. pag. 201. . 

Î) Când asupra oposiţiuner pro- 
cesul se judecă în fond, termenul 
de apel trebue calculat din diua 
primirel copiei în persână sati la 
domiciliii. Gas 1 104/91. Bul. pag. 
214. 

2) "Termenul de apel, în casul 
prevădut de art. 319 din proce- 
dura vivilă, se calculcză de la 
pronunţarea hotărirei primei în- 
stanţe, numa! în casul când cere: 
rea de oposiţiune a fost respinsă 
ca neadimisibilă, iar nu Şi atunci 
când ea a fost admisă Si procesul 
a fost judecat contradictoriă în 
fond; in acest din urmă cas, ter. 
menul apelului întră în regula 
generală previdută de art. 318 
din disa procedură, dupe care el 
se calculiză de la comunicarea 

copiei. Cas. I 489/91. Bul.pag. 1324, 
7) Termenul ae apel se calcu- 

1dză” dupe jurisăicţiunea' care a 
judecat causa, 'iar nu dupe na: 
tura afacerer, Cas. II 13/93. Dul. 
pag, 55. 

* 1) «) Termenul de apel contra 
cărţilor de judecată, în materie 
civilă, curge de la data comuni: 
cărei lor şi acestă regulă se aplică 
chiar când printr'ânsele se res 
pinge ca nesusţinută saii ca tar- 
divă oposiţiunea uneia âin părți. 
Cas. 1 10;8. Bul. pag. 11. 

U) Este tardiv apelul contra 
hotăririlor date în lipsă, când este 
făcut peste termenul de dout 
luni “din qiua expirărel termenu: 
luY de oposiţiune. Cas. 1 :6]8. 
Bul. pag. 28. ; 

c) 'Yermenul de apel în contra 
hotăririlor prin care se respinge 
oposițiunea ca nesusţinută, se 
calculă de la data hotărirel prin 
care sa pronuuţat acea resplu- 
gere. Cas. 1 231|$3, Bul. pag.7î5 

“) 'Termenui de apel se calculă 
din diua respingerei oposiţiane! 
când oponentul. nu se presiuti 
ca să o susțină, ar când se dis- 
cută contraditorii ŞI se respinge în 
fond, se caleulă din ina comu- 
nicărei hotărirer. , 

Este nulă formula executorie 
când se pune pe o hotărire mat 
înainte ca ea să rămâe defni- 
tivă. Cas. I 61/87. But. pag. 110; 
98/87. Boi. pag. 187; Cas, 1 284/%0, 
Bul. pag. 939. ÎN 

e) Este în regulă apelul când 
se face în termen şi este îns0- 
țit de aovada de paupertate îă- 
cută conform legii. Cas. ÎL 41/57,   Bul. pag. 462, 

  
în
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DESPRE APEL (Art. 220) 

să irâeă acest Lormen, fără 
a apela, va-perde dreptul 

134 

de apel. (Pr, 31$, ur. 321, 
ur. 733). (Pr. Fr. 444, 10).1), 
  

[) Termenul de apel în contra 
cărţilor de judecată, fie ele date 
contradictoriă saii în absenţă, 
este de o lună de la comunicare. 
Cas. 1 51/53. bul. pag. 138. 

9) Partea care compare în in- 
stanţă fără să ia conclusiuni în 
fond, are dreptul de oposiţiune 
contra hotărirei care se consi- 
deră ca pronunțată în neființa sa. 
Cas. | 1:6]88. Bal, pag. 588, 

îi) Termenul de apel la trl- 
bunale, contra cărţilor de jude- 

„ceată date de judecătoriile de o- 
cole, estede o lună calculatde la 
primirea sati lăsarea cărtel de ju- 
decată la domicilii, fără a se dis- 
“tinge dacă e vorba de cartea de 

- judecată pronunţată contradie- 
toriii, sati de una care respinge 
oposiţiunea ca tardivă saă .ne- 
susţinută. , 

Art. 319 din procedura civilă 
se referă numal la apelurile fă- 
cute la curte contra sentinţelor 
tribunalului, Cas. 1 50[59. Bul. 
pag. 138. , 

i) Hotăririle date de tribuna! 
asupra contestaţiunilor ridicate 
fie de debitor, fie de cel de al 
treilea, contra urmărireY venitu.- 
rilor unul imobil, pot fi atacate 
pe calea apelului numai în ter- 

„men de una lună de la pronuun- 
țarea lor. Cas. I 441/90. Bul. pag. 
14217, 

_- + ) Când cererea de oposițiune 
este admisă, şi procesul se ja- decă în mod contradictorii, ter- 
menul de apel se calculeză de la data comaunicărei sentinţel. 
Cas. I 245,90. DBul. pag: Y59. 
4) Când asupra cererel de o- 
posiţiune procesul 'se judecă în 
fona, termennl de apel, trebue 
caleulat din qiua primirel copie 

în persână saii la domiciliă. Oas. 
1 104|, Bul. pag. 214. 
-î) Termenul de apel, în casu- 

rile prevtdute de art. 319 din 
procedura civilă, se calculdză de 
la pronunţarea hotărirei primeY 
iastanţe, numai în casul când ce- 
xerea de oposiţiune a fost res- 
pinsă ca neadmisibilă, iar nu şi 
atunci când ea a fost admisă şi 
procesul a fost judecat contra. : 
dictoriă în fond; în acest din 
urmă cas, termenul apelului în- 
tră în regala generală prevtdută 
de art. 313 din qisa procedură 
dupe care el se calculiză de la 
comunicarea copiel. Cas, 4%9/01, 
Bul, pag. 1324. - - 

- m) Termenul de apel la tribu= 
nal contra cărților de judecată 
ale judecătoriilor de ocble este 
de o lună, calculat de la primi- 
rea sati lăsarea cărţer de jude- 
cată la domicili, fără a se dis   

  

tine dacă ce vorba de o carte 
de judecată pronunţată contra- 
dictoriti sai de o carte de jude= 
cată prin care s'a respins cererea 
de oposiţie, - . ” 

Art. 319 din procedura cetvi!ă, 
nu'şi are aplicațiunea de cât la 
sentințele date de tribunal. Cas. 
1 15]9%. Bul. pag. 139; Cas. £ 
31992. Bul. pag. 1000. 

" 1) a) Cel care face apel, sciind 
carte şi nu'] sub-semndză el însusi, 
nici ratifică semnătura în întrut 
termenului de apel, face ca ape- . - 
lul să devină neadmisibil. Cas. I 
37/87, Bul, pag. 9A1. - 

2) Xu este valabil apelui făcut 
printr'o personă străină, în lipsă 
de mandat care să A fost dat în 
termenul legal al apelului si ducă 
nu se dovedeşce, în materie co- 
merelală, că acea pers6nă avea
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321. Termenul de apel 
se va suspenda prin more 
„lea părțel condamnate, 

Se va face o nouă lri- 
milere a sentințet la do- 
miciliul mortului, sait dacă 
sunt moscenilori cunoscu= 
|), în persona sau la do- 
imiciliul acestor maosceni- 
lori, |. _ 
Termenul de apel se va 

“reîncepe din dioa acester 
„moui irimiteri la domiciliul 
moscenitorilor, - 

„ Dacă moseenitorii se a- 
„Mă încă în termeuul de a 
lare inventariii şi-a deli- 
„hera, reinceperea terme- 
«nului de apel va fi din 
dioa espirărel termenului 

DESPRE APEL (Art. 221-324) 

pentru invenlariii şi deli- 
berare. (Pr. 956, 318, ur. 
322, ur. 898, 737. — Civ. 
706, ur.—Co. 898). (Pr. Fe, 
447). 3), - , 

322. In conlra minori 
lor şi interdişilor, terme: 
nul de apel nu va începe 
de cât din dioa significă: 
rel hotărârei către tutore 
sait curatore. (Pr, 318, ur. 
Civ. 390, 428, 454). (rr, 
Fr. 444, 90).. | 

82:82. In contra holără- 
rilor preparatorii nu se 
va putea forma apel, de 
cât de o dată cu hotărâ: 
rea asupra fondului. (Pr. 
159, ur. 5336), Pr. Fr,451)2). 

324. Vor fi supuse ape: 
  

calitatea de prepus al aceluia în 
“nnmele căruia a făcut apelul. 
Cas, 11 99/52. Bul, pag. 615. - 

1) a) Sub imperiu leginirer din 
» anul 18%2 
Singura condiţiune ce se cerea pen- 
tru ca o hotarire să pâtă fi ata- 
cată pe calea împiedicărer (revi- 
suire)), neapărat în casurile ce 
legea prevede, era ca acea hotă- 
rire să fie executorie, şi acesta fără a se distinge ducă instanța 
ce a dat'o area saii nu dreptul 
de la lege, de ada acea hotărire 
într'un mod deiinttiv şi inrevoca- 
bl. Ast-tel sub imperiul legiuiri- lor în vigdre în anul 1852, şi a- 
nume al regulamentului organio 
ŞI al lege din 1847, «pentru o mar 

- Brabnică stvirşire a prieinilor iu- 
“decătorescT», puteti îi atacate pe 
calea împedicărer hotăririle tri 

asupra împiedicărilor,. 

    
bunalor, ale curților apelative și 
ale înalter curți, remase desăvir- 
Rite, executoril,adică când partea 
numal era în drept ale ataca pe 
calea oposițiunel saii apelului; și 
acesta chiar în casul când legea 
acordând părțel aceste drepturi, 
densa a lăsat să trâcă termenul 
fără a usa de aceste căt. Cas.S. 
Unite 4/4. Bul. pag, 409. . 

:) 9 Autoritatea lucrului ja: 
decat acoperă ori ce viţiă al ho- 
tărire! date, chiar viţiul de ne 
competinţă. De aceea nu se pote 
anula, pe cale de contestaţiune, 
0 hotărire definitivă sub curtat 
că s'a judecat asemenea definitiv, 
că instanţa nu era conipetiate. 

ȘI casarea divisinney curțel, 
Care aunnicză hotărirea definitivă 
dată asupra fondulul pe. basa 
hotărirer asupra necompetinţei, 

   



"DESPRE APEL (Art, 3524) 

! ului şi hotărârile cari se 
: die că sunt. date în ceu 

din urmă instanţă, când 
ele s'aii dat de judecătorii 
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cati nu puleaii să pronunte 
de căt în prima instanţă,: 

Din coulră, nu vor fi 
primite apelurile în conlra 

  
se face fără trimitere. 
351189. Bul. pap. 1026, : Ă 

" b) Regulile stabilite de proce- 
dara civilă fiind nişee disposi- 
iuni de drept comun, se aplică 
în materie penală de câte ori 
legea specială nu hotăraşce nimic 
în accstă privinţă. Ast-fel este 
neadmisibil apelul făcut contra 
încheerel tribunalului care or- 
două suspendarea judecățel unui 
proces corecțional de sustragere 
de bani publici, până ce pe cale 
administrativă se va constata 
dacă există sai nu sustragere. 
Cas. 1. 7/90. Bul. pag, 857, 

c) Regulele stabilite de proce- 
dura civilă fiind nişce . disposi- 
țiuni de drept coman, se aplică 

„iu materie penală de câte.ori 
legea specială nu prevede nimic 
în acestă privinţă. Ast-fel este 
neadmisibilitatea apelului făcut 
contra une! inchieri a. tribuna- 
lalul care ordână suspendarea 
unul delict silvic, până ce.calea 
Civilă se va hotări cut aparţine 
proprietatea pădurel unde s'a 
comis tăerea. Actstă hotărire nu 

" este susceptibilă de apel de cât 
o dată cu hotărirea asupra fon- 
dului. Cas. Secţiuni-Unite 8/90. 
Bul, pag. 361, - 

«) In materie de eşire din în- 
divisiune, jurnalul tribunalului 
care incuviinţeză vindarea imo- 
bilului pentru că n'ar îi comod 
de împărţit în natură, constitue 
nu o hotărire preparatorie, ci o 
adevărată hotărire asupra ac- 
ţiunel de divisiune, supusă căilor 
reformăre! admisă de procedura 
civilă. Cas. I 192|90. Bul. pag. 
606, - - ' 

Cus. 1 

  

€) Este neadmisibil recursul for- 
mat contra unei decisiuni care 
suspendă judecarea unul delict 
silvic până la resolvarea prea- 
labilă a unei cestiuni de pro; 
prietate. Cas, I. 45/90. Buli. page. 
1023. Îi - 

f) Recursul în casaţie nu este :. 
deschis de cât în contra ho-: 
tăririlor defivitive date asupra f 
fondului procesului; aşa dar,! 
hotărirea prin care curtea de: 
apel amână judecarea acţiunei: . 
ce "i esta deferită, până la resol-? 
varea definitivă a unui proces: 
pendinte înaintea altul tribunal, 
nefiind o hotărire definitivă dată 
asupra fondului procesului chiar, 
ea nu este susceptibilă de recurs: . 
în casaţie de cât o dată cu ho-: 
tărirea ce se va pronunţa în. 
fond. Cas: I 193|92, Bul. pag. 46. 

ş) Ordonanţele preparatoril: 
date de preşedintele tribunalului 
nu sunt susceptibile de apel, Cas. | 
1 343|94. Bal, pag. 1042, . 

1) n sistemul legislaţiunei ro- 
mâne, dreptnl de apel nu pote, 
să existe contra hotărirei prin 
Care tribunalul de prima instanţă : 
Suspendă judecarea unul delict 
Silvic, până ce Statul "81 va stu-, 
bili pe cale civilă, dreptul stă: 
de proprietate asupra pămân- 
tului dupe care s'a tăcut tăcerea! 
lemnelor, de 6re-ce o atare ho-: 
tărîre constitue o hotărire pre- 
paratorie, care nu pote fi atacată: 
în apel de cât o dată cu hotă- 
xiîcea asupra fondului. Cas. II 
G17/94. Bul. pag. 1303, 

i) O hotărire -a instanţei de. 
fond, fie. preparatorie fie iriter- 
locutorie, nu se pâte ataca, „in!
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hotărârilor cari sunt în 
cea din urmă instanță, de 
și judecătorit n'aiă dis a- 
cesla sai ati dis că sunt 
în prima  insianţă. (Pr, 56, 57, 195). (Pr. Fr, 453) 1). 
„925. Când va fi vorba 
de incompetinţă, apelul se 
va primi chiar de va fi 
solărărea "în ullima in- 

Elanță. (Pr. 108, 109, 335). (Pr. Fri 451.2, 
——— 

. pistemul legislaţiuney române, cu apel sai cu recurs în Casaţiune 'de cât o dată cn hotărirea ce se „Ya da asupra fondului. Cas. 1 11395. BuL. pag, 255, 
J) Sentința prin care tribunalul suspenâă judecata unui delict silvic, până ce pe cale civilă se va statua cur aparţine proprie. tatea terenuluy pe care s'a comiş delictul, constitue un declinato- Yiit de competinţă cu caracterul unel sentinţe definitive, care pote fi atacată cu apel, independent de hotărirea ce este a se da a- supra fondului. Cas. 1 12/95. Bul. pag. 1497, Ă Ea 1) a) In materie de contesta- țiune Ia executări silite, terme- nul de apel este de o Innăde la data pronunţărei hotăriret, fără distincţiune, de casul când ea a fost dată în lipsă saii contradic- toriă, de unde resultă că nu există dreptul de oposiţiune pentru par- tea judecată în lipsă în asemenea materie şi prin urmare nici de xecurs, dacă de la pronunţarea cecisiunel până la facerea recur. Bulul a trecut tre! luni. :Cas, 1 „038]57. Bal. pag. 853. 

d) Este de principii că Orl ce Cerere în justiţie trebue să treacă   

„DESPRE APEL (Art: 320-326) 

TITLUL II. 
Yormele şi efectele 

apelului. 

226. Apelul se va forma 
prin petiţiunea adresală 
către curte; pe lângă a. 
ceslă cerere se va alătura 
şi copie de hotărârea ape: 
lată. 

Petijiunea va coprinde 
în scurt mijlocele de apel, 

prin cele donă grade de jurisdic- ţlune, afară de câte-va excepţiuni anume prevădut de lege; de unde urmeză că apelu! find de drept comun, el este admisibil în ca- surile în care Cererea trece peste Yaldrea ce judecătorul este com- petinte a judeca în ultima ins- tanţă, fără a se distinge dacă hotărirea este dată pe cale gra- ci6să. sai pe cale contenciosă, Ast-fel, este susceptibilă de apel hotărîrea prin care tribunalul a Yespins cererea făcută de tuto- rele legal al unor copil de aise libera sumele de bani, provenite dintr'un partagii pentru. a face ca ele să'1 producă un venit mal mare de cât cel dat de casa de Consemnaţiuni. Cas. 1 23/95. Bul, pag. 18, 
2) a) In materie de competință apelul este admisibil, chiar când hotărîrea s'a dat în ultima îns- tanţă de ex: hotărîrea dată ine tr'o chestiune adusă de-adrep- tul la tribunal, de şi el era com- petinte de a o,judeca numa! ca instanţă de apel, totuşi hotărîrea sa este susceptibilă de a A ata. cată înaintea Curţel de apel iar nu Cu recurs în casaţiune, Cas. 173]87. Bul. pag, 430. _ 

- . 

. 
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DESPRE APEL (Art, 336—825). 

Presedintele va primi 
si va face u se înregistra 
acestă petiţiune, dând ape- 
lantului chitanţă de îor- 
marea apelului. Acestă chi- 
lanţă va constata dioa pri- 
mmirei apelului. (Pr. 316, 
ur. 327, ur, L. Timb. £U, 
30; 21, 50).). ” 
“827, In apel nu se va 
face nici o nouă cerere, 
care nu Sa făcut în prima 
instanță, afară numai de 
cereri de compensatiune, 

  

1) a) Curțile de apel judecând 
în locul consiliului de stat, Te- 
cursurile în materie de împro- 
prietărire, nu sunt competinte a 

- xesolva cestiuni contencidse, cum 
ar fi recundscerea unul drept de 
coproprietate; ele sunt în drept, 
ca comisiuni de plasă şi comi- 
tete permanente, săconstate nu- 
mărul clăcaşilor, deosebitele lor 
categorii și despăgubirea cuve- 
nită proprietarului. Cos. II 58/37 
Bul. pag. 381, 

3) Instanţa de apel este in drept 
să refuse cererea de amânare fă- 
cută de partea intimată pentru 
a i se comunica midibcele ape: 
lului, când apelantul nu are alte 
midlce no! în apel de cât tot 
acelea pe care “şi-a întemeiat re- 
clamaţiunea înaintea primey ins- 
tanţe. Cas. 1 128/92. Bul. pag. 330. 

c)O cererea de apel sai dere- 
curs în casațis—ca ai ork-ce altă 
cerere introductivă de instanță— 
nu e nulă când numele aceluia 
care o face a fost scris în josul 
el nu de însăşi densul, ci prin o 
altă perssnă, cu tâte că acesta 

“ wavea din parte-"1 un mandat.   
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saii dle cereri curi servesc 
ca mijloc de. apărare la 
acţiunea principală. - 

Se va putea însă cere 
în apel dobânzi, veniluri 
şi ork-ce alte despăgubiri 
sai - duuie-interiese înlâm- 
plate după judecată de lu 
prima instanță saii din 
causa: judecății în - apel. 
(Pr. 326, 328, ur. —Civ. 
43, ur, 1443, ur. 1812), 
(Pr. Fr. 464).2). 7 

328. Nici o interven- 

  

Cas, IL 3/56 Bul. pag. 62. : 
2) a) Nu se pote susţine că sa 

intervertit rolul părţilor, nici în 
mod de a se da cuvântul, nici 
în mod de a se proba, când se 
constată că recurentul era ape- 
lant d'inaintea, curţei de fond. 

Câna partea 'ş1 intemeaqă a- 
pelul pe un singur titlu, instanţa 
de fona este datâre să "1 exami- 
neze şi să se pronunțe asuprăl. 
Cas, | 122/86 Bul. pag. 288. 

v) Clauza pusă într'un contract 
da arendare ca arendaşul să nu 
fe admis a face acţiune pânăce . 
nu va achita sumele ce datordză, 
nu este o condiţiune ilicită con- 
trarie bunelormoravuri, ci aplica- 
ţiunea, principiului general, dupe 
care, într'un contract sinalagma- 
tic, nici una din. părţi nu pute 
cere executarea contractului pină 

“ce, prealabil, nu ŞI va fi exe- 

cutat obligaţiunea. 
Mijlocele de apărare la 0 ac- 

iune introdusă, se pot produce 
*adreptul în apel, măcar că n'aii 

fost propuse la prima instanță, 

Cas. 1 131/86 Bul, pag. 418   c) Be pot face în apel, cereri
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liune nu se va primi la 
judecată în apel, (Pr. 2417, 

cari servesc ca mijlâce de a- 
- perare la acţiunea principală, 
când tind aă împuţineze osiuda 
la care. era supusă partea. Cas. 

„1 3£3/87 Bul. pag. 310. - | 
d) Se pote face cereri nor în " apel, când serveso ca miijloa de aptrare la acţiunea 

Cus. 1 $31/88 Bul. 
201/59 Bul. pag. 389. 

e) Partea care „compare în in- stanţă fără să ia conclusiuni în fonă, are dreptul de opoziţiune contra hotărire care se consi- deră ca pronunțată în neființa sa. Cas. I 115188 Bul. pag. 53. /) Judecătorir fonduluisunt su- Yerani a interpreta elausele con- tinute întrun contract, 
Când nu s'a făcut discuţiune înaintea judecătorilor de foha a supra unor puncte, nu se pote invoca pentru prima dră în ca- 

principală. 
paz. Til; 

saţiune_ motive pentru erdre de tapt sai omisiune esenţială, Nu este cerere nouă în apel cînd acestă instanţă constată în tapt că reclamantul "Şi-a modi- ficat cererea încă d'inaintea pri- mel instanţe. Cas. I 138/8 Bu, pag. 493, - 
9) Când o hotărire care se pro- nunţă asupra mijlâcelor de apă- rare admiţină unul şi respinuena pe cel alt, a fost casată asupra mijloculul admis, causa se re. pune întrigă înaintea curțer de! trimetere; și prin urmare mijlo- cul care a fost respins prin prima hotărire pote să fe reprodus, tără ca să se P6tă opună un fine de neprimire luat din lucrul judecat. Cus, 1 112]99 Bu. pag. +30, 

4) Cererea făcută în apel în scop de a se atenua efectele con- 

    

    

DESIRE APEL Art, 325) 

ur.—Civ. 785, 1261). (Pr. Fr. 406). 

damnaţiunef ŞI avind legătură cu acţiunea principală, nu este 0 cerere nouă, ci un Mijloc de apărare, şi ca atare se pote pro- pune pentru prima ră în apel Cas. I 148190 Bal. pag. 134; Cas, 11 116|90 Bul, pag. 105:, Cas. 1 :31/90 Du, pag. 1395. , 
î) In instanţa de ape! se pot invoca mijlce de apărare care N'aii fos propuse la prima în- stanţă, . 
Interpretarea trasă de. instanţa de fond că din diferitele dispo- SituniI ale unuY testament, prin care testatorul a fondat o şcolă, nu resultă că primăria şi consi- Iul comunal pot să represinte persUna morală a acelef cole, este lăsată la Suveranitatea el şi scapă de controlul curțel de ca- Sațiune, - - 
In apel nu se pote schimba Causa şi obiectul causef, Cas. | 89194. Bu, pag, 193. 
J) Nu se păte face pentru prima Oră în apel cereri nuo! cari w'ai fost tăcute Ia prima instanţă; simpla cerere făcută numa! prin petiţiunea de intenfarea acţiunei, fără să A fost Gesbătută prin con- clusiuni luate înaintea tribuna lului, din care causă nu s'a pro- nunțat şi n'a putut să se pro- nunțe, nu pute fi considerată ca 0 cerere făcută inaintea acestei instanțe ca ast-fel să se pâtă aa- mite judecarea ex Şi în apel. Cas. I 251/91, Bul. pag. 703; Cas. 11 16/34. Bu, pag. 62, , 4) Nu este o cerere nouă, ciun mijloc de apărare, cererea făcută de legatarul universal, că în cae sul când S'ar reduce legatul în limitele cotităţer disponibile, re- servatarul să"! restitue veniturile 

4 

  
 



DESPUE APEL (Art. 829) 

829. Perompliunea Jju- 
decății, ce se altă la apel, 
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are de efect a du hută- 
rârei care su apelal pu- 

  

: ce a perceput de pe partea ce se 
-va recunosce că e a legatarului. 
Cas, 1 42%/91, But. pag. 1204. 

i) arenda nefiind alt-ceva de 
căt un venit periodic al imobi- 
luluY, ea pote fi cerută în apel 
nu numai în .cât priveşce rata 
exigibilă în momentul intentăre! 

„acţiunel, ci şi în ce se atinge tote 
rutele scădate până în momentul 
decisiunel date în apel; de unde 
consecinţă că dreptul proprieta- 

„Tului d'a cere condamnarea a- 
rendaşului în momentul când e 
să se pronunţe decisiunea în apel 
la plata tutulor acestor rate, im- 
plică virtual şi necesarmente şi 
dreptul d'a invoca neplata lorca 
mijloc în sprijinul cererel: sale 
de resiliere a contractului, fon- 
dată pe principiul formulat în 
art. 1020 din codul civil, dupe 
care condiţiunea resolutorie e 
tot-d'a-una subinţelcsă în con- 
tractele sinalagmatice,  Cas. 
463]91, Bul, pag. 1257. 

“ m) Este casabilă hotărirea in- 
stanţel de fond care se înteme- 
iază pe o €rore gravă de fapt. 
Cas. 1 232,92. Bul. paz. 518. 

n) Nu constitue o cerere nouă, 
ce nu s'ar putea -face pentru pri- 
ma G6ră în apel, midlocul de a- 
părare invocat de detendor, cum 
că reclamantul w'are calitatea de 
fii legitim al aceluia in numele 
căruia pretinde, ca moştenitor, 
un ârept Gre-care. Cas, IL 9393. 
Bul. pag. 618, . . 

0) Xu se pote face cereri nout 
„în apel. Ast-fel, cererea de des- 
păgubiri civile, făcute de Stat 

* pentru prima Gră în apel, în ma- 
terie de delict silvic, este pead- 
misibilă, mat cu scmă când nu 
Statul a făcut apel ci numal de-   

licuientul în privinţa condamna- 
țiunef .sale la amendă, Cas. Secţ. 
Vacanţelor 376/93, Bul. pag. 651. 

p) Cerere nouă se înţelege a- 
ceea prin care se tinde a se ob- 
ține condamnaţiuni cari n'uăi fost 
solicitate la priiaa instanţă. Ast- 
fel vând o persână, chemând in 
judecată pe un frate al stă cere 
să i se recundscă dreptul .la o 
parta din moştenirea rtmasă pe 
urma unul alt frate decedat, şi 
când, la finele de nepriimire ce'i 
opune, cel chemat în judecată, 
spre a deţine întreaga avere r&- - 
masă, fine de nepriimire întcme- 
iat pe un testament al decedatu- 
lui prin care?”l institue legatarul 
săii universal, reclamantul sus- 
ţine, între altele, în apel, că acel 
act ce i se opune nuar fi un tes- 
tament, ci un act de donaţiune, 
«mortis causar, afectată de con- 
diţiunea suspensivă ce ni s'a în- 
deplinit, acesta nu constitue o : 
cerere nouă făcută iuicia 6ră în 
apel, ci un mijloc de apirare; în- 
tru cât, în deânitiv, reclamantul 
şi înaintea tribunalului, și Înain- 
tea curţel de apel n'a cerut alt 
ceva de cât să i se recunâscă drep- 
tul stii do moscenire pe o parte 
din averea rcmasă pe urma de- 
cedatului săi trate. 

Nu există omisiune când in- 
stanța judecătorescă, discutind 
validitatea unut act, găsesce că 
acel act nua putut produce nici 
un efect, căci prin acesta respunde 
implicit la mijlocul ae apărare 
propus de partea ce se servea cu 
acel act și întemeiat pe acceacă 
pers6na de la care emană actul 
"l-a recunoscut, mijloc de apărare 
pe care instanţa judecătorescă 
nul discuta direct prin hotărire. 

,
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terea lucrului judecat, (Pr. 

DESPRE APEL (Art, 329) 

257, ur. 376— Civ, 1204, 
  Interpretarea actelor este de a- tributul suveran al instanţelor de fond, scăpând censurei curţei de vasaţie, când prin area înterpre- tare nu s'a schimbat însăşt natura actului, Cas. 13:6/99. Bul. p. 936. ») Iu apel nu se pâte face nici o cerere nouă. Şi o causă nouă de nulitatea unui act, nu constitue un noii mijloc, ci o nouă cerere în nuliatea actulur, Cas. I 83/94. Dol. pag. 225,- - 
s) In apel se pot invoca mij- lice noul de apărare şi care nu at fost propuse la prima instanță. Ast-fel, în apel, intimatul pâte cere ca reclamantul să'sI dove- descă calitatea în care reclamă, de şi nu a cerut acesta la prima instanţă, acustă cerere a sa fiina un midloc de apărare, iar nu o excepțiune ce trebue propusă îna- intea ori cărer apărări asupra fon- " dului. Cas.I 124/04. Bul-pag. 266, 9 Intrun partagiă iudeciar, ce- rerea de raport făcută de unui din comoșcenitori numal înaintea judecătorului insăreinat cu ope- raţiunile partagiului, fără ca să - He susţinută înaintea tribunalului cu oOcasiunea efectuărei tragerei loturilor, nu mat pote fi reînottă in apel intru cât ea n'a fost re- 

instanţe unde putea da loc la discuţiuni contradictorii, Cas, 1 291:/91. Bul, pag. 929, 
") Constitue un mijloo de apă- rare ce se pyte invoca pentru Prima Gră în apel, iar na o ce- Icre nouă, combaterea anul act ca fiind simulat. Cas. 1 116|95. Bul, pag, 257, 
2) Apelul fina derolutiv, ur. mcză de aci că partea chemată de defendor în garanţie la prima instanţă, ceată să ” figureze si în instanţa apelului,cu tâte că ape-   

lul a fost făcut nu de către acela 
Care formulase cererea de garan- 
ţie, ci de reclamantul Originar, Cas. 1 163|95, Bul. pag. 553. 

+) Prin cerere nouă, care nu 
pote fi făcută pentru prima Gră 
în apel, nu se inţelege de câtce- 
Yerea care tinde ia obţinerea u: net condamnaţiuni ce 'n'a fost. 
solicitată la prima instanţă. Aşa dar, nu pote fi considerată ca a- tare cererea, care nu este făcută de cât ea midloc ae susțirere a acţiunel principate. Cas. II 6295. Bul. pag. 799, 

2) Conexarea a două acţiuni in- tentate separat, nefiind prevădută prin nici un text de lege, este lăsată la aprecierea judecătorilor 
de a o admite :saă nu. Cas, 1 377195. Bul. -pag. 1095. 

«') Cererea ce un legatar univer- Sal face, pentru primă ră în. a- 
pel, ca moștenitorul reservatar să fie obligat a înapoia venitul ce 'şI a însuşit peste reserva sa, 9 asemenea cerere tinQâna a re- duce Prctenţiunea eredelur re- servatar, reclamant, nu esta de cât 0 cerere ce se. servă ca un midloe de apărare la: acţiunea Principală intentată de reserva- tar, şi deci, pote fi propusă pen- tru prima ră în apel. Cas, 1 230]%. Bal, pag. 960. , b') Su constitue o cerere nouă Care nu pâte fi făcută pentru Prima oră în apel, cererea ce par- tea face ca adversalul scii să'gI doveddscă calitatea în temeiul căreea face acţiunea, chiar atunci când la “prima instanţă nu "i-a contestat accstă calitate, căci a- cesta este un midioo de apărare Care, asemănat art. 327 din pro-: Cedura civilă, pote fi propuspen: tra prima ră în apel. Cas. 1 31/96. Bul. pag. 4t, -



DESPRI: APEL (Art. 329--331) 

1569, 1571). (Pr, Fr, 469) 3). 
330. Când într”o curte 

de apel se vor: împărți 
opiniunile, se va chioma 
un alt judecător saii su- 
plininte, şi se va pleda 
causa din noii, 
- La cas de lipsă de ju- 
decătoră se va chiema unul 
din advocaţii cu titluri, 
înscriși în tabloii, după 
ordinea tabloului. 

Dacă se vor forma mal 
multe de cât două opi- 

139 

niuni, cei mai. puţini la 
număr vor urma opiniue 
nile celor mat multi. (Pr. - 
117.—L. Org. J. 1590, aut. 
31, 33, 137-141) (Pr. Fr. 
468).2). : 

381. La curte nu se 
vor putea produce escep- 
țiunile esistente Ia prima 
instantă şi care nu .s'aii 
invocat în acea instanță, 
afară de escepțiunile pe- 
remptorii. (Pr. 106-1 14,332, 
ur.) Pr. Gen. 331).5). - 

  

1) a) Hotăririle asupra cererilor 
de perempţiune fiind date pe 
cale graţidsă, ele nu trebueso 
pronunțate în şedinţă publică. 
Cas, 1. 216/85 Bul. pag. 679. 

-v) Complectul ordinar al une! 
curţi de apel fiind de tret jude- 
cătort, presumpţiunea este că cel- 
Valţt judecători avcă cause legi- 
time de a îi absenţi. Cas. 1 195/7. 
Bul. pag. 513, .. 

c) O carte de judecată, rămasă 
definitivă prin perimarea apelului 
introdus, numa! pâte fi atacată 
pe cale de contestaţiune pe motiv 
că, cu ocasiunea pronunţărel el, 
s'aă comis nulităţi de formă, a- 
semenea nulităţi fiind acoperite 
prin faptul perimării apelului. 
Cas. 1 63/90 Bul. pag. 161. 

:) a) Din momentul ce s'a re- 
solvat În proces divirgința de o- 
piniuny, tribunalul numar pote 
judeca incidentele ivite în' urmă 
în complect ordinar, ci trebue să 
fie constituit în treY. Cas. I 79/39 
Bul. pag. 249, - 

- d) Curțile de apel sunt datore 
a judeca în complectal de cinei 
judecători incidentele asupra că- 
rora s'a ivitdiverginţa; după viza” | 

  

  

rea însă a dirergințel, ele potju- 
deca fondul procesului sati aite 
incidente, în complectul ordinar 
prevăiqut de'procedura civilă. Cas 
I 231]9%0 Bul pag. 758. 

c) Când in sinul unei curţi de 
apel s'a ivit o divirgență de opi- 
niuni asupra admisibilităţei pro- 
bei cu martori propusă de una 
din părți şi cu ocasiunea virărel 
acestei divirgenţe în plin com- 
plect de cincI judecători, mino- 
ritatea a persistat în opinianea 
sa anteridră de a se respinge a- 
pelul în fond, în acest cas, ade- 
vărata neînțelegere fiind nu asu- 
pra punctului dacă in casul ce se 
presintă era saii nu. admisibilă 
proba cu martori, ci asupra come. 
plectărei opiniuneY fudecătorilor 
pentru admiterea sai respingerea 
apelului, urmeză ca judecătorul 
fondulul procesulul trebue să con- 
tinue tot cu întregul complect de 
cinci judecători, Deci complec- 
tacea curtel cu acest număr de 
judecători traşt la sorţ chiar din 
alte secţiuni este regulată şi ne- 
viciată. Cas. I 190/93 Bul pag.1033 

3) a) Excepţiunea de necompe- 
tință, raţione persone, nu pote
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3:32. -Tole procedurile 
probatorir făcule la prima 
inslantă se vor repeta în 
apel, dacă judecătoriy le 
allă defecludse saii incom- 
pleele. 

Curtea va pulea ase- 

fi invocată pentru prima ră în 
instanţele de apel. Cas. 1 71/89 
Dul. pag. 5il, - 

d) Cauţiunea judicatum solvi 
nu pote îi cerută pentru prima 
Sră în apel. Can. 14/93 Bul. 
pep. 123. 

1) a) Singurul cas în care ju- 
decătorul e dator să orââne re- 
petarea procedurel probatorie de 
la prima instanță, este acela în 
care cea făcută aci este defec- 
tudsă sau incomplectă ; aşa dar, 

"0 cercetare locală nu se pote 
repeta în apel, pe simplu motiv 
că, când ea a fostfăcută Ia prima 
instanţă, una din părţi nu a fost 
faţă la ea. - 

Omisiunea de a se pronunţa 
judecătorul fondului asupra unui 
miqloo propus nu pste da loc la 
casare dacă nu e substanţială în 
causă, Cas. 1 16/43 Bul. pag. 162. 

i) Do și este adevărat că ne- 
presentarea părţeI spre arespunde 
la interogatoriul propus de cea 
Valtă parte se pote lua de jude- 
cător ca o mărturisire (art 234 
proc. elvilă); judecătorul apelu-. 
lui însă, sestsat în urma apelului stii, este ținut să-"% admită ce- rerea de a respunde înaintea sa la acel interogatorii, Aşa dar este casabilă, ca violină dreptul de apărare, decisianea prin care instanța de apel respinge apelul tăcut de acel căruia i s> deferise interogatoriul la prima, instanţă, tără să ție scmă de cererea ce advocatul el făcea ca să amâne 

  

  

DESPRE APEL (Art. BI —2355) 

menea ordona ori-ce alte 
iastrucliuni, sai admite 
produceră de -probe noul, 
cari vor putea lumina pe 
judecători. (Pr. 159-946, 
331. 334) (Pr. Gen, 393).1), 
82, Tote cele-Palte re- 

procesul spre a: veni apelantul . 
în persână să răspundă la acel 
interogatorii, Cas. I 432|9t Bul. 
pag. 1257. 
„_c) Nu constitue o cerere nouă 
care nu pote fi făcută pentru 
prima Gră în apel, cererea ce 
partea face ca adversarul săii 
să-și dovedească calitatea în te- 
meiul căreia face acţiunea, chiar 
atunci când la prima instanță 
nu "I-a contestat acestă calitate, 
căcI acesta este un mirloe de 
apărare, care, asemănat art. 325 
Gin procedura civilă, pote îi pro: 
pus pentru prima ră în apel: 
“Cas. I[ 37|% Bal. pag. it. | 

d) Partea care a căzut în proces 
gi a fost condamnată din ofcii 
de către tribunalul de prima în- 
stanţă, conform art. 30, alin. V, 
şi 31 din legea timbrului,la plata 
Către fisc a indemnisaţiune) tim- 
brului ce ar fi trebuit să între: 
buinţeze în proces adversarul stii 
care sa servit cu act de pauper: 
tate, nu este în drept ca, făctnd 
apel, că ccră a A scutit de plata 
acestor taxe, căci O asemenea ce- 
rere de scutire nu se 'pste ju: 
deca de cât faţă de fisc şi după 
formele prevăzute în legea spe- 
cială a timbrului, Gas. II 71/% 
Bul. pag.: 713. 

e) Apelul fiind devolutir de in- 
stanță, se pote repeta înaintea 
instanţer de apel tâte probel: 
de la prima instanţă. Ast-fel, 
partea care a lipsit la chemarea 
la interogatorii în prima instanţă



DESPRE APEL (Art. 329-223) 

gule prescrise pentru tri- 
bunalele de prima instanţă 
se vor aplica şi la curţi, 
(Pr. 71, 72, $6, ur. 91, ur, 
115, ur. 138, ur 14$,ur. 
159, 287) (Pr, Fr, 470). 1). 
334. Custea. va putea 

confirma sait reforma, în 
lot saii în parte. sentin- 
ţele ce s'aii atacal în apel. 

1 

(Pr. 167, 316, ur. 335, ur.) 
(Pr. Gen. 394).2). 

- 889. Când apelul a fost 
asupra cestiuner de in- 
competință, curlea se va 
pronunţa numat asupra a- 
cestei cestiuni și tondul 
se va trămite a se judeca 
de tribunalul competent. 
(Pr. 325) Pr. Gen. 327).5). . 

  

pote cere şi răspunde în apel la 
” acest interogatorii, fără a jasti- 

fica causa nevenirel sale la prima 
instanţă, Cas. 1 220|96 Bul. pag 
833. . . 

[) Jadecătoril instanţei de apel 
„Sunt suverani să repete „proce- 

durile probatorii de la prima 
instanță când le găseşce defec- 
tuase sai incomplecte, Cas. 11 
322F€6 Bul. pag. 369. _ 

9) Când tribunalul căruia sa de- 
ferit judecarea unul delict silvic, 
în urma declinărel de competinţă 
a jadelui de ocol, constată căel 
nu este de cât o atacere civilă, 
de competinţa atît a judelui de 
ocol căt şi a tribunalului, urmeză 
A evoca fondul şi a. judeca ac- 
ţiunea, atit în prima instanţă cât 
si în ultima instanţă dacă părţile 
ua se opun. Cus. 1 250/9€i «Drep- 
tal» 53/98, 

1) a) Supleantul are vot deli- 
berativ de câte ori judecătorul 
titular lipsegce şi absenţu sa este 
presupusi motivată până la pro- 
ba contrarie. Cas. 1 2]35. Bul, 
pag. 1. 

*) a) Când instanţa de apelsta- 
Dilesce că judecătoral prime! in- 
stanţe era competinte ă judeca 
ucţiunea şi r&ii 'ŞI a declinat com- 
petinţa, e datore să Teţină causa 
şi să o judece în fond, iar nu să   

o retrimită acelueaşi judecător. 
Cas. [1 67/92. Bul. pag, 414, Cas. 
Il 18849, Bul. pag. 1030. 

2) a) Hotăririle date asupra ces- 
tiunilor de competinţă, nu ati ca- 
racterul de hotăriri: pregătitâre, 
cu tote că ele leagă instanța care 
le pronunţă asupra competințel. 
Cas. 1 7:]î:. Bul. pag. 925, 

d) In sistemul procedurer ro- 
mâne, hotărirele asupra compe- 
tinţei se atacă o dată cu hotări- 
reu asupra fonduluf, Cas, 1 337/81, 
Bul, pag. 1026. Ă i 

c) Este neadmisibi! recursul 
format contra unel decisiuni care 
suspendă judecarea unui delict 
silvic până la resolvarea preala- 
bilă a unei cestiunt de proprie- 
tate. Cas. IL 05/90. .Bul. pag. 
1023, , 

d) Nu se violiză art. 335 pro- 
cedura civilă când părţile ridie 
şi discută de odată cestiunea de 
necompetinţă cu aceea asupra 

fondului, şi tribunalul se pro- 
nunță tot ast-fel asupra ambelor 
cestiuni, Cas. I 16/91. Bul. pag. 
434, , 

€) Când Iastanţa de apel stabi- 
lesce că judecătorul prime! ius- 
tanţe era competinte a judeca 
acţiunea şi răi 'şI a declinat com- 
„petinţa, e dator să reţină causa 
și să o judece în fond, iar nn să
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3236. Când în „apel. se 
atacă o hotărire prepara- 
lorie curtea va decide şi 
asupra fondului prin una 
şi aceiaşi hotărira. (Pr. 159, 

„ur. 393) (Pr. Gen, 228, 

o retrimetă aceluiaşi judecător, Cas. 11 67/92. bul. pag. 11î. Cas. IL 188792. Bul, pag. 1030, 
P Competinţa se reguleză nu numai după -valdrea indicată în cererea introductivă de iustanţă ci şi dupe conclusiunile deâni.- tive ce ia partea, Ast-fel de şi actiunea personală şi mobiliară intentată înaintea anul judecător de pace, cererea avea de obiect 0 sumă mal mare de 15"0 16y, 

a cărei judecare era de compe- tinţa disului judecător, dânsul nu putea Să'șI decline competinţa de a o judeca, ŞI în acest câs tribunalui sesizat cu apel a fost în drept să evce fondul şi să Îndece afacerea. Cas. 1393]94. Bu, pag. 1191. - 9) In sistemul legislațiunei ro- mâne, dreptul de apel nu pâte exista contra hotărirer prin care tribunalul de prima instanță sus- "pendă judecarea unul delict silvie, până ce Statul /şIva stabili, pe cale civilă, dreptul să de proprietate asupra pămentuluy dupe care s'a făcut tăerea lemnelor, de 6re ce 0 atare hotărire constitue o ho- - tărire Preparatorie, care nu pote îi atacată în apel de cât o dată cu hotărirea asupra fonauluy, Cas, II 617]94. nur. paz. 1303, 4) Când tribunalul, căruia s'a deferit judecarea unul delict silvie în urma declinărel de competinţă n judelui ae ocol, constată că el 
x 

    

    

„DESPRE APEI, (Art, 236-829 

10, 30.5, - 
327. Apelul dat în for. 

mele şi termenile pres 
crise mal sus, suspendă 
esecularea hotăririlor de 
la prima instanţă, afară 

i nu este de cit o afacere civili, de competința atât a judelui de ocol cât şi a tribunalului, - ur- m6ză a evoca fondul şi a judeca acțiunea, atât în prima instanţă Cât şi în ultima instanţă dacă păr 
ţile nu se opun. Cas.1 231 96, 
“Dreptul» 58/96, , ȘI 

1) Instanţa de apel, recunosciud că ră prima instanţă "ȘI a de- clinat competinţa, este datdreca, evocând fondul, să judece ah: Cerea' în prima și ultima instan- ță. Cas. 1 220]. Bul. pag. 397. 1) a) Câna instanţa de apel sta- bilesce că judecătorul primei în- stanțe era competinte a judeca acţiunea şi răă "şi-a declinat com- Petinţa, e datâre să reţină causa ȘI să o judece în fond lar nu să O retrimeată aceluiași judecător, Cas. II 67/92. But, pag. 11î, Cas, II 18892. Bul. pag. 1030, . d) Câna tribunalul, căruia s'a de- ferit judecarea unui delict silvic, în urma Geclinărei de competiuţă a judelui ae ocol, constată că el nu este de cât o afacere civilă, de competința atât a judelui de ocol cât șia tribunalului, urmeză a evoca fondul ŞI a judeca acţi- unea, atât în prima instanță cât Şi În Nitima instanță dacă părţile 
Hu se opun. Cas. 1 250|96, “Drep- tul» Sida; : c) Instanţa de apel, recunoscând că rcă prima instanță "şi-a de- clinat Ccompetinţa este datore ea, evocâna fondul, să judace afa- cerea în prima şi ultima instanţă, Cas, 1 250]%6. Dual. pag. 997,



DESPRE ARBITRI (Art. 339-312) 

numa! dacă tribunalul n'a 
ordonat în sentiniă ese- 
cularea provisorie, con- 
form cu cele dise la art. 
199, (Pe. 129, ur. 155, 316, 
ur, 326, ur. 338) (Pr. Fe 
457, 10). ?, 

33$. Apelantul vaputea 
înaintea ori-cărer apărări 
asupra” fondului, .să ceră 
în apel suspendarea în tot 
Saii în parte, după împre- 
jurări, a eseculărel prori- 
sorie, saii supunerea păr- 
lei adverse, la, dare de 
cauliune, când ea fusese 
dispensală de asemenea 
cnutiune. 
Judecătorii aprețuind ca- 

sul vor decide. (Pr. 129; 
ut, 337) (Pr, Fr, 460).2. 

CARTEA IV. 
DESPRE ARBITRI 

TITLUL 1. 
Despre numirea dle arbitri 

339. Personele ear! aii 
„liberul exerciţii al drep- 
turilor lor, vor” putea să 

  

143 

reguleze prin arbitri jude- 
cala conieslaliunilor lor, 
(Pr, 340, ur.— Civ. 113, 199, 
ur. 415, 430, 445, 418, 458, 
950, 15:37. 1706.— Co. '-199- 
920) (Pr. Fr. 1003). 

310. Nu vor putea îi 
supuse la arbilri cestiu-. 
nile de starea civilă, cere- 
rile de divorț şi tote obiec- 
tele asupra cărora legea 
nu permile a se face tran- 
sacliune. (Pr. 339, 841, 306, 

Civ.216,999, 455, 1958, 
1370, 1106, ur.) (Pr. Gen, 
337). 
34. Arbilrise vor numi 

de către părţi prin act în- 
scris, legalisat de tribunal. 
(Pr. 345, ur. 366, 10.—Civ, 
1705.—L. 'Timbr, 20, 210), 

  

Î (Pr. Fr, 1005). 
312 :. Compromisul, sati 

actul prin care se numeste 
arbitri), va- coprinde ară- 
tarea subiectului conlesta- 
țiunel şi numele arbitrilor 
sub pedepsă de nulitate. 
(Pr. 306, 19, 3%), (or. Fr. 
1006). 5). 

  

1) a) Apelul suspendă executa- 
rea hotărirei primilor judecători, 
numai dacă se dovedesce că este 
dat în termenul prevădut de 
leze. Cas, 11 74/86. Bul. pag, 113. 

2) a) Executarea une! notărîri 
"pronunţată de judecătorul pri: 
mei instanţe cu dreptul de a fi 
executată provisoriii. pote fi sus-   pendată, în urma apelului părţel 

condamnate, de jusecătorui ape- 
ului, fără citarea “prealabilă. a 
părţilor, Cas. 1 38/53. Dal. page 
172. 

'3) a) Constatarea instanţei de 
fond cum că părţile prin actul 
de  compromia ce ati făcut, sii. 
determinat în destul obiectul
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848, Judecata arbitrilor 
se va lerinina la epoca ar&- 
tată în compromis; iară 
dacă acesta nu coprinde 
nici un termen, sait dacă 

"termenul nu s'a prelungit 
print'an act sub-seris de 
părti şi încunosciințat tri- 
bunalului, misiunea” arbi- 
trilor nu va ţinea mat mult 
de vei luni delu data com- 
promisului. (Pr. 341, 346, 
55, 360, 920: 389, 1o; 730) 
(Pr. Fr. 1007). 

344. Părlile vor putea 
să renunțe la apel, prin „actul compromis. 

- “Dacă însă arbilrir sunt 
chemaţi a se pronunța asu- pra uneicontestaţtunr care se allii pendentă înaintea unei curți, judecata lor va „itot-d'auna definitivă, (Pr. 365), (Pr. Fe, 10410). 
315. ArDitrir so pot re- cusa penlru cause ivite în arma numirel lor, şi atuney CI se pot recusa pentru 

contestațiunel şi că cerinţele le- kel pentru arătarea arbitrelor ati fost îndeplinite, constitue o ce- stiune de interpretare a învoieli Şi a întenţiuuel părţilor contrac- tante, lăsate cu totul la aprecie- rea suverană a judecătorilor de fond, Cas. II 212792 Bal, pag. 16, 
4) Clausa: compromisorie pre- Vvedută întro convenţiune pentru a putea avea existenţa legată   

TESPRE ARBITRI (Art. 343-343) 

călorii. | 
Recusarea se va judeca, 

în cas de neînțelegere, de | 
tribunalul care a legalisat 
compromisul. (Pr. 914,974, 
ur, 359, 3). (Pr. Gen, 344, 

346. In timpul funeţio- 
nărei lor, arbitrii nu se 
pot revoea, de cât prin con- 
simţimentul tuturor păr, 
ților. (Pr. 369, 20). — Civ, 
969). (Pr. Fr.. 1008). 

247. Dacă numnbrul ar 
bitrilor este cu sol, şi vo- 
turilese impart peniru pro- 
nunțarea hotiărirei, er vor 
numi un superarbitvu, dacă 
sunt special autorisată pen- 
tru acesta, (Pr. Fr. 10î7, 1). 

Dacă nu au astă autori: 
Sare, saii chiar având'o, 
dacă. nu se înțeleg asupra 
nutnirel superarbitrului, a 
costa se va numi de pre- 
şedintele tribunalului care 
a legulisat compromisul, 

aceleaşi cause ca și jude- 

trebue să arate obiectul litigiu- lul şi numele arbitrilor, sub pe- . dâpsă de nulitate. O atare clausă, 
de şi nu ar fi conform art. 312 din' procedura civilă” este totuşi obligatorie pentru părţi, când Printr'o lege specială posterisră procedurei civile s'a introdus o derozaţiune la regulele de drept comun ale arbitragiulul. Cas Sec. Vacanţelor, 136/53 Bul, pase 1034.



DESPRE ARBITRAGIU (Art. 448—45%9) 

Sati de preşedinlele curlei 
de apel, dacă arbitrii ju- 
decă o contestaţiune ceera 
pendinte la acea eurle. (Pr. 
353, ut.) 

TITLUL HI, 
Despre instrucţiune îna- 

intea arbitrilor. 

348. Fie-care din părţi 
va da arbitrilor actele, do- 
cumentele și memoriile ce 
va fi având, în termenul 
prescris în compromis, sait 
în lipsă de asemenea clau- 

- să, în termenul însemnat 
de arbitri. 

Odată ce acest termen 
a expirat, arbitrir vor ju- 
deca după actele și memo- 
riile ce vor fi-având, (Pr, 
349. ur.). (Pr, Gen. 346). 

„849. Părtile vor avea 
dreptul a se apăra verbal 

„înaintea arbitrilor, prin ele 
inșile sai prin procuratori, 
în termenul însemnat de 
arbitrii, (Pr. 348, 350, ur.) 

350. Arbitrit vor putea 
“ ordona interogatoriul păr- 

tilor şi or-ce alte măsuri 
de instrucțiune preparato- 
rie, cari se pot face şi de 

ua 
ț - -.. 

judecători. pr 159, ur. 927, 
ur, 345, ur.). 

351. Jurământul înain- 
tea arbitrilor se va săverși 
faţă cu un membru al lri- 
bunalului local, după for- 
mula ordinară. (Pr, 19%, 
937, ur.— LL. Timbr. 18, 19; 
22, 2). (Pr. Gen. 349), 

TITLUL III. 
Ilotărirea arbitrilor 

852, Arbitrii își vor da 
hotărirea după majoritalea 
voturilor. (Pr. 118,333, ur.). 

353, In cas de împăr- 
ţirea opiniunilor, superar- 
bitrul numit spre a decide 
majoritatea, va fi dator, 
după ce a ascultat pe părți 
saii a cilit numai actele 
lor, a se uni cu opiniunea 
celor mal mulţi în număr. 

" Dacă fie-care opiniune 
ar€ un egal număr de vo- 
luri, super-arhilrul se va 
uni cu una din opiniuni, 
„EI va putea însă, în orl- 

ce cas, iace a se modifica, 
în tot sai în parle, opi- 
niunea cu care se unesce,. 
(Pr. 347, 354, ur.).1). . 

  

!) a) Superarbitru are areptul 
de a se uni cu'opiniunea unuia 
din arbitri! saă a o modifica în 
parte sai în total, iar împregiu- 
rarea că după ce el a vizat una 

. - . 

din opiniuni, a făcut altă hotă- 
rire, acesta nu constitue auto- 
ritatea lucrului judecat, Cas. I   G4|S7. Dul. pag, 114, 

.



146 DESPRE ÎRBITRAGIU (Art. 45 1-62) 
+ 

254. Superarbilrul va 
avea tot-d'auna opt dile de 
la numirea sa spre u se 
pronunţa, chiar dacă ter. 
menulecompromisulula ex- 
pirat. (Pr. 313, 858, 386, 

1799), 
35ă. Arbitrilişi vor pro- 

nunța hotărirea lor basân- 
du-se pe legi. E 

Acestă hotărire va fi re- 
dactată ca şi uceea a ju- 
decătorilor- ordinari. (Pr. 
118. ur. 123, ur. 356, ur.— 

“Le Timh. 19, 10), (Br. Fr: 
1019). 
356. Ilotărârea arbitri- |- 

lor, împreună cuaclul. de 
compromis şi actele de ins- 
tructiune, se vor depune 
în trel dile de la data ho- 
tărârei la grefa tribuna- 
lulur care a legulisal actul 
de compromis.(Pr.311,335, 
357. ur.) (Pr. Fr. 1020, 10). 

357, Tribunalul va îna- 
- inta părților copir după 
hotărârea arbitrilor, în tor 
mele ordinare ale sentin- 
telor şi conform art, 137, 
(Pr. 356, 359.—Ig.. Port 
39.—L. Timh. 19, 90). 

259. Ilotărârea arbitri- 
lor va deveni executorie, 
în virtutea unei ordonanțe 
execulorie dată de preşe- 

“dintele tribunalului la care 
“a depus hotărârea, și   

serisă în josuloriginalului 
şi copiei holărâvei arbitrie 
lor.. (Pr. 135, 186, 336, 939, 
ur. 373) (Pr, Fr. 1020, 10). 

259. Depunerea holă- 
rârei arbitrilor (art. 336), 
înaintarea copiilor către 
părţi (art, 357), înscrierea 
formalei execulorie (art. . 
358), se vor face de curtea 
de apel şi de către preșe. 
dintele acestei curti, când 
contestaţiunea ce s'a ju- 
decat de arbitri fusese pen: 
dinte la curte, (Pr. 34) 
(Pr. Fe. 1020. 2%), , 

3260. Ilotărârea arbi- 
trilor, avend formula de 
execulare, se ascmănă în 
efectele sale, cu „cele-alte 
hotărâri judecătoreşti şi se 
va executa pe-aceiași cale. 
(Pr. 358, ur. 371. 375, ur, 
3179. — Civ. 1711) (Pr. 
Gen. 356). 

TITLUL IV. 
Despre mijlocele de'a 
ataca hotărârea axbi- 

* triltor. 

361. Ilotărârea arbitri: 
lor nu este supusă la opoe 
sitiune, din causă de lipsă, 
(Pr. 14$, ur. 362, ur) (Pr. 
Gen, 357). - 
262. Ea nu este supusă 

la apel, dară contestaţia: 
nea este de natură a fi ju



k 

DESPRE ARPIPRAGIU (Art. 265-805) 

decată în cea din urmă în- 
stanță de către tribunal, 
(Pr. 56, 57, 361, 363, ur.) 
(Pr. Gen. 361). 

368. In cele-alte casurl, 
hotărârea arbitrilor este 
supusă la apel, dacă păr- 
tile n'a renunțat Ia acest 
drept, prin compromis saii. 
prin act formul pusterior. 
(Pr. 317, 344, 362, 364) (Pr. 
Gen. 362), 

364. Apelul în contra 
hotărărilor arbitrilor se va 
da.în forma şi termenii 
hotăriţi pentru sentințele 
tribunalelor. (Pr. 318, 321, 
ur. 326, ur. 363—L. Timb, 
21, 5%) (Pr. Gen. 364). 

- 365, Ilolărârea arbitri- 
lor va fi supusă la revi- 
suire în: casurile şi: mo- 
dul prevădut la art. 288. 
până la art. 304. (Pr. 867) 
(Pr. Gen. 359), 

260. Actul calificat de 
“hotărâre arbitrală, se va 
putea ataca ca nul: 

10 Dacă aceia ce ai pro- 
nunțat nai primit ase- 
menea misiune de la părţi; 

„î) a) De şi art. 8) din legea 
creditului funciar prescrie că 
hotăririle arbitrilor pronunţate 
asupra "contestaţiunilor ce se 
iveso între societatea şi debitori! 
sl nu sunt supuse-la verl-o ac- 
ţiune în nulitate, accsta însă are 
loc numa! atunci cînd o asemes 
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2 Dacăarbilrii sati pro- 
nuntat după ce a expirat 
termenul arbitragiulul; 
„30 Dacă hotărârea s'a 

dat asupra unor” cestiuni 
cari nu fusese supuse ar- 
bitrilor ; o 

40 Daca pretinsa hotă- .: 
râre s'a dat de nisce ar: 
bitei neautorisați să judece 
în lipsa celor-alti ; 

50 Daca este vorba de 
casuri pe cari legea opresce 
a se judeca: cu arbitrii. 
(Pr. 339, ur. 340, 349,354, 
367, 36S$) (Pr. Gen. 358).3). 

367. Cererea în revi- 
suire, precum şi în nulilate, 
se vor adresa şi judeca de 
tribunalul care a legalisat 
comproimisul,sait de curtea - 
la care fusese pendinte 
cestiunea ce sa judecal. 
cu arbitrir, (Pr. 243, 34, 
3+4, 365, 366) (Pr. G 360). 

TITLUL V.: 
Terminaren arbitra» 

iului, - 

368. Misiunea arbilri 
lor înceteză prin pronun- 

nea hotărire a fost dată de arbi- 
tri constituiți în conformitate cu 
regulile stabilite de disa lege, îar 
nu și în casul în care dânşii aii 
fost numiţi prin neobservarea şi 
călcarea acelor regule. Oas, I   33393. Bul, pag. 912,
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(area hotărirei lor.(Pe. 355, 
369, ur.) (Pr. Gen. 365). 
369. Arbilragiul mai 

inceteză încă, afară când 
„va- fi învoire contrarie : 

10 Prinexpirarea-terme- 
nulul însemnat în com= 
promis, sai prelungit de 
părti, or prin expirarea 
celor trei luni de lu data 
compromisului, când nu a 
fost all termen învoit. 
(Pr. 313). . 

2 Prin revocarea arbi- 
lrilor cu consimţimântul 
lutulor părţilor. (Pr. 346). 

30 Prin mortea, recusa- 
vea ori demisiunea. unui 
din arbitri. (Pr, 345, 370). 

40 Prin morlea “uneia 
„din păriă, când moşteni- 
torii săi majori şi capabil 
nu voesce a se mal judeca 
cu arbitri. (Pr. 339, 368, 
%10) (Pr. Gen. 366). 

DESPRE EXECUȚII (Art. 269 —474) 

370. Arbitrii cari, după 
ce ati acceptat, se lasă fără 
vre-un motiv valabil, saii 
nu voesc să judece, pot fi 
condamnaţi la daune-inte- 
rese către părți. (Pr, 207, 
216, 305,369) (Pr. Gen.367). 

CABTEA YV. 

DESPRE EXECUȚIUNEA 
SILITĂ 

“TITLUL L | 

Disposiţiuni generale 

Secţiunea I.— Titlurile cerute pen- 
- tru executarea silită, | 

371. Execuţiunea sililă 
se va urmări: 

a). In virtutea unei ho- 
lărâri judecătoresel. , 

0) In virtutea unul titlu 
execuloriu. (Pr, 135, 335, 
360, 372, ur.—L..Auth. 20, - 
—Civ.1173)/(Pr.Gen.374).) 

372. Ilotărările defi- 
  

1) a) Se nesocoteşce legea câna 
curtea hotăraşce că numar ho- 
tăririle judecătoreşeI se pot in- „vesti cu formula executorie, 'I1- 
tlurile legalmente contractate i 
în care părțile aii stipulat clausa 

- de executare, se pot învesti cu formula executorie. Cas. 1, 338/46, 
Bul. pag. 929, 

5) Instanţa sesisată de o con- " testaţiune, comite un exces de 
putere când refuză de a cerceta 
mijlâcele de apărare . în fond 
contra titlului pe care se fun- diză oposiţiunea şi reservă părţeY 
de a face un proces pe cale   

principală. Cas. 1 102|87. Bul. 
pag. 194, 

c) Când se respinge o contes- 
taţiune ce sa ridică contra unel 
urmăriri imobiliare având de 
obiect cererea de a se anala ur- 
mărirea pe motiv că actul de 
ipotecă, în virtutea căruia ea se 
exercită, nu este executorie fără 
Judecată şi creanţa este contes- 
tabilă, nu este nevoe dea se 
amâna urmărirea până ce expiră 
termenul de apel contra hotă- 
rîrei dată asupra cereri contesta- 
II, căci contestațiunea nu întră 
în casurile prevătlate de art. 530. -
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DISPRE EXECUŢII (Arte 333-374) 

nitive, pronuntate de tri- 
- bunale, se vor executa prin 
niijlocirea lor. 
„Daca hotărârea . defini- 

livă este-a -unel curli, ce- 
rerea de executare se va 
adresa la acea curte, care 
o va execula prin tribu- 
malul care a judecat în 
prima instanţă. 

Executarea atât la tri- 
bunale cât şi la curţi, se 
a face de către agentii 
de execulare, alăturaţi pe 
lângă tribunale şi curti, 
conform regulamentului 

şi următorii din procedura civilă 
singurele dupe care se pâte amâna 

_ adjudecaţiunea. Cas II 112/90. 
.Bul. pag. 1049. 

d) Execuţiunea provisorie acor- 
dată unei hotăriri care admite 
resilierea unul contract de aren- 
dare, nu pote da dreptul pro- 
prietarului ca, inainte de a se 
judeca apelul făcut contra el de 
locatar, să intente contra aces- 
tuia acţiunea pentru predarea în 
bună stare a ecaretelor dupe 
moșie, căci acest drept nu pote 

" Î născut până ce contractul de 
arendare nu va fi definitiv re- 
siliat. Cas. 1 232/91. Bul. pag. 619, 

€) Nulitatea întemeiată pe fap- 
tul că titlu! în virtutea căruia s'a 
făcut. urmărirea nu conţine o 
creanță lichidă şi exigibilă nu 
pote, Â invocată pentru prima 
oră înaintea curţei de casaţiune. 
Cas. II 61/96. Bul. pag. 61, 

1) a) Poprirea care are de obiect 
o sumă mal mică de 1500 le, tre- 
bue adresată Ja judecătoria de 
col, chiar dacă actul în virtutea 
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lor, si cu plata însemnată” 
prin tarife. (Pr 360, 371, 
373.—Rg. Port 43) 2), 

3738, Nici o hotărâre a 
bibunalelor saii a curților 
nu se va putea: execula, 
de nu va îi învestilă cu 
formula executorie, pre-. 
vedulă la art. 135, “afură 
de hotărările preparatorii 
şi de hotărârile execulorii 
provisoriit, cari se execulă 
și fără formula execulorio. 
(Pr. 199, ur. 159, ur. 372, 
314, ur.) (Pr. Gen. 375).2). 

374. Ilotărârile jude: 

căruia se cere, ar emana de la 
tribunal. — Negula prescrisă de 
art, 372 pr. civilă se explică nu- 
may la hotăririlejadecătoresci, nu   și la actele autentice. Cas, I 3]35. 
Bul. pag. 6. . 

U) Se satisface cerințele legei 
când operaţiunile relative la vin- 
darea unul imobil sai efectuat 
în audiență publică; asemenea 
când publicațiunile de vindare 
sai afişat atât la primărie cât și 
la imobil, Cas. II 90/83. Bul. 
pag. 113. Sa 

e) Violeză legea instanţa de fond 
care respinge o contestaţiune Ia 
executare, când se constată că 
nu există o asemenea închiere 
prin care se admite executarea, : 
cu tote că actele aii fost depuse 
la grefă de către agentul iasăr- 
cinat cu executarea Cas,. Sect. 
Unite 7/91 «Dreptul» 21/97. 

2) a) Dacă este adevărat că pro- 
prietarul nu este datorcând vede 
pe arendaşul s&iă că'l ruincză eca-. 
retele să aştepte expirarea con-:   tractului spre a-"1 trage la: res 

. ÎN .
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cătorescă, dale în lară stră- 
ină,- nu se vor putea exe- 
cutu în România, de cât 
în modul şi limitele, cum 
şi hotărârile judecătorilor 
din România se. execulă 
în acea îcră, și după “ce 
vor fi declarate executorii 
de către judecălorii com- 
petință români. (Pr. 106, 
ur, 135, ur.—Civ. 11, 13, 
ur. 15, 1773, 1789)- (Pr. 
Gen. 376), 1)... 

DESPRE EXECUȚIE (Art. 371-376) 

373. Formula execu: 
torie nu se pune de câl 
asupra hotărârilor cari ati 
puterea lucrului judecat. 
(Pr. 135, 370, 476, 657).2). 

376. Are puterea lu- 
erului judecat ori-ce ho- 
tărâre contradictore care 
Sa dal: i - 

10 De o curie de apel; 
20 De un tribunal, când 

el judecă în cea din urmă 
instanţă; 

  

pundere, mal ales când este îa- 
vederat că dânsnl le deterioreză 
cu rea voinţă şi nu presintă ga- 
vanții de reparaţiuni, instanţele 
de fond însă pot să aprecieze în a- 
semenea cazuri dacă împrejurările 
de fapt sunt destul de grave în 
cât să-I dea dreptul a cere de la 
justiţie ca să ia măsuri de ast- 
gurare inaintea expirărei con- 
tractului. Cas. 1 22579, Bul. 
paz 610. 

') a) După art. 374 din proce- 
dura civilă, hotăririle judecăto- 
xesci date în ţară străină, se pot 
executa în România, chiar dacă 
nu există convențiune relativă la 
asemenea executări între Nomâ- 
nia ai țara în care sunt pronun- 

„ate; acdsta numal pe basa fap- 
tului de csecutare reciprocă a ho- 
tăririlor. Prin urmare stipulaţiu- 
nea coprinsă în contractul păr- 
(ilor pentru judecarea la Lon- 
dra, putend să aibă un efect real, 
prin esecutarea în România, a ho- 
tărire! ce sar da acolo, chiar 
dacă nu există nicio convențiune 
in acdstă privinţă între Englitera 
Şi România; cu drept cuvint, tri- 
-bunalee române “ai apreciat ca   

valabilă acea stipulaţiune, şi ai 
admis excepțiunea de necompe- 
tinţă ce Ii s'aă ridicat. Cas, II 
149/93 Bul. pag. 807, , 

*) a) Se nesocoteşte legea când 
curtea hotăresce că numa! hotă- 
ririle judecătoresci se pot învcsti 
cu formula executorie.—Titlurile 
legalmente contractate, și in care 
părţile aă stipulat clausa de exe- 
cutare, se pot învesti cu formula 
executorie. Cas. 1 388/86 bul. 
pag. 929, . 

„b) Când se respinge o contes- 
taţiune ce se ridică contra unel 
urmăriri imobiliare, având de o- 
biect cererea de a se anula ur- 
mărirea pe motiv că actul de îpo. 
tecă, în virtutea căruia ea se exer- 
cită, nu este executoriă fără ju: 
decată şi creanța este contesta: 
bilă, nu este nevoe a se amâna 
urmărirea până ce expiră terme: 
nul'de apel contra hotărirel dată 
asupra acelei contestațiuni, căci 
contestaţiunea nu intră în casurile 
prevăduie de art, 530 gi urmă” 
torii din procedura civilă, sin- 
gurele după care se pote amâna 
adjudecaţiunea. Cas. II 12/40. 

| Bul. pag. 139, 

a
 
i



DESPRE EXECUȚII (Art. 376--379) 

30 De un tribunal care 
a judecat în prima îns- 
tanță, dacă părțile aii lă- 
sat să irceă - termenul de 
apel, saii a lăsat să se pe- 
rime judecata la curte. (Pr. 

- 957, ur, 318, 329, 344, 315. 
— Civ, 1201) (Pr. G. 379).1). 
377. Pe când o hotă- 

răre definitivă se află în 
curs de a se judeca în o- 
positiune, saii în urina ce- 
verel de revisuire, ea are 

"încă caracterul de' lucru 
judecat până ce seva re- 
voca prin o altă hotărâre. 
(Pr. 149, ur. 154, 288, ur. 

“295, 316) (Pr. G.380,381).*). 

151 

37S. Nici o urmărire 
asupra bunurilor mobil! 
sait imobili, nu pote avea 
loc de cât în virtutea unui 
titlu executor, şi pentru 

“o datorie certă şi lichidă, 
Dacă datoria consistă în 

sumă nelichidată, urmă- 
ririle se vor amâna până 
mai-întiiii se va face Ii- 
chidarea datoriei. (Pr, 371, 
ur. 620.—Civ. 1171, 1832) 
(Pr. Fr. 351),5. 

Secţiunea 2.- Jersunele şi bun 
„vile supuse e.xeculărei silite, 

379 Execuliunea silită 
se întinde asupra tutulor 

  

1) a) Se nesocoteşce legea când 
curtea hotărasce că numal hotă- 
rîrile judecătoreşel se pot investi 

-cu formula executorie, 'Titlurile 
legalmente contractate, şi în care 
părţile ai stipulat clausa de exe- 
cutare, se pot înresti cu formula 
executorie. Cas.1 33836. BuL. pag. 

u . 

) Când se respinge o contesta- 
ţiune ce se ridică contra unelur- 
măriri imobiliare, având de obiect 
cererea dea se anula urmărirea 
pe motiv că actul de ipotecă, in 
virtutea căruia ea se exercită,nu 
este executoriii fără judecată, şi 
creanța este contestabilă, nu este 

- nevoea se amâna urmărirea până 
ce expiră termenul de apel con- 
tra hotărirei dată asupra acelel 
contestaţiani, căci contestaţiunea 
nu intră în casurile prevădute de 
art. 530 şi următorii din proce- 
„dura civilă, singurile după care 
se pote amina adjudecațiunea. 

Cas. 11 112]90. Bul. pag. 1049. 
2) a) Hotăririle curților de apel 

sunt definitive şi executarea lor 
nu .se pote suspenda de cât prin 
recurs în casaţiune şiin casurile 
anume prevădute de lege. Cas.I 
24/37. Bul. pag. 158. . 

3) a) tste casabilă hotărirea 
care respinge un mijloc de apă- 
rare peremptoriiă fără să preci- 
seze anume motivele sale de res- 
pingere, precum este casul când 
nu se specifică în virtutea cărui 
anume titlu s'a făcut o urmărire. 
Cas. 1 258/40. Bal. pag. 793% 

- d) Simpla stare de indivisiune 
nu face ca drepturile coproprie- 
tarilor asupra imobilului comun ” 
să nu fie certe şi lichide. Aşa dar, 
o hotărire prin care se recundşce 
unei persâne dreptul lao a treia 
parte întrun imobil, conţine un 

dispositiv cert şi lichid şi, ca a- 
tare, ea pote fi executată. Cas.l .   314/%0. Bul. paz. 996,
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bunurilor mobile şi imo- 
bile ale debitorului, afară 
de excepliunile adinise 
de lego. (Pr. 380, ur. 406, 
ur, 42.—Civ, 1718). (Pr, 
Gen. 389). - 
2S0. Execuliunea silită 

nu se va exercita asupra 
persenoi debitorului, de 

“cât în casurile şi modul 
prevădut de legea con= 
slrângerel corporale. 

Ea nu se va putea nick 
o-dată exercita asupra per- 
sonel moștenitorului. (Pr, 
319, 397, 398), (Pr. Gen; 
381), , 

Secţiunea 3.—Cind se pute exer= 
cita execuliunea silită, 

2S1. Când într'o hotă- 
răre se allă un termen 
pentru. plată, executarea 
nu se pote face până la 
ajungerea. acelui lerinen;: 
(Pr. 126, 198, 382, ur— 
Civ. 1022, 1101) (Pr. Gen. AQ 385). - 

3$S2. Cu tote acestea, 
partea care a câşligat va 
putea, și înaintea ajunge- 
rei termenului, să ceră 

c) Urmărirea unui imobil nu pote fi amânată pe motiv că de- bitorul ar fi făcut Plăţi parţiale din sumele ce datora, căey prin acesta o creanţă nu încetâză a fl certă şi lichidă. Cas, 11 3418/79, Dul. pag. 749, -   

esecularea hotărirei; 
a) Dacă debitorul e bă- 

nuit că are să fugă. 
5) Dacă sunt fapte de 

risipireu averei sale miş- 
cătore, 

c) Dacă alţi creditori 
execulă alte hotărâri asu- 
pra averei saii personel 
sale. . 

4) Dacă prin fapta sa, 
el a micşorat asigurările 
date creditorului săii, sait 
ma dat asigurările pro- 
mise ori ordonate. (Pr. 1%, 
ur. 3$3, 616. — Civ: 1035) 
(Pr. Gen. 3$6). 

3S3. In casul arlieo- 
lulu precedent tribunalul 
saii curlea care a dalho: 
tărârea executore, va ho- 
tări de urgență, după ce 
a cita pe părți în termen 
scurt, (Pr. 78, 352) (Pr, 
Gen. 387). . 

3284, Ilotăririle ce aiia 
se esecultu provisoriii, sub 
dare de cauţiune, nu se 
Vor esecuta mai înainte de 
a se da cauțiunea. (Pr. 199, 
ur. 156, 335, 391. 392-ur) 
(Pr. Gen. 389, 10). 

«) Nulitatea întemeiată pe faptul 
că titlu în virtutea căruia s'a fă- cut urmărirea nu conţine o ere: 
anţă lichidă şi exigibilă nu pote 
fi invocată pentru prima ră ina- 
intea curței de casaţiune, Cas. Il 57]95. Bul. pag. 014.



, 

"se va proceda la urmărire şi so- 

DESDPEE EXECUŢII (Art. 355-357) . 

355. Nici o esecutare 
nu seva putea face înainte 
de râsăritul şi după apusul 
sârelui. (Pr, 73,386, 391). 
(Pr. Gen. 390). - 

3S6, Esecuţiunea sililă 
nu se va face Duminecele. 
şi în srbătorile legale sai 
nationale, afară numai în 
cas de urgentă şi cu ordi- 
nea espresăapreşedintelui 

* 
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tribunalului suit curlei care 
a pronunţat holărirea. (Pr. 
13, 385.—L. Vac. 2). (Pr. 
Gen. 391). . -. , 
"987. Nici ohotărire sati 

titlu esecutor nu se va pu- 
tea esecula, de cât numai 
după cese va [i incunoştiin- . 
tatdebitorului conformart. . 
137. (Pr. 137, 388, ur.391.— . 

g. Port. 48). (Pr. G.392).5).. 
  

1) «) Urmărirea imobiliară, ba- 
-zată pe legea de urmărire din 
anul 1862, urmând a se face pe 
temeiul une! încheierii a consi- 
liului de miniştri, nu este nevoe 
să se aştepte intervenirea unel 
hotăriri cu formula. executorie. 
Cas. IL 46|86, Bul. pag. îl. 

U) In materie de urmărire imo- 
"biliară, odată ce s'aii implinit art. 
196 gi 497 din proc. civilă, prin 
facerea către debitor a unui co- 
mandament prealabil în care s'a 
coprins titlul în virtutea căruia 

maţiunea către debitor de a 
plăti, este inutilă şi nejustifica- 
bilă îndeplinirea încă odată a for. 
malităţilor prevădute de art. 387 
şi 388 din aceiași proced, Cas. 
Il 174191, Bul. pag. 1301. 

c) Termenul de o qi prevădut 
de art. 338, din procedura cirilă 
pentru somaţiunea ce trebue să 
procede executarea cată să fie 
valculat. conform art. 729 din 
aceeaşi procedură, pe gile libere 
adică să nu se socotescă nici 
qiua când s'a început - nici diua 
când se împlinesce, Cas. 1 649,29. 
But pag. 136. 

«) Poprirea în mâna celui al 
treilea neconstituind prin ea în- 
săși de cât un act de conserva- 

priii qisă, creditorul nu e dator 
să comunice debitorului titlul în 
virtutea căruia o cere, nici să 
adreseze o prealabilă somaţiune 
conform art, 331 ai 383 din pro- 
cenura civilă, căci aceste articole, 
dupe cum chiar textul lor o a- 
rată, se referă numai la execu- 
tare. Cas. 1 219|:2. Bul. pag. 553. 

e) Este de ajuns când primarul 
comune! trece în procesul-verbal 
că a comunicat citaţiunea sati 
copia Qe pe hotărirea ceteY mos: 
nenilor fără a'enumăra în parte 
pe fie-care. Cas. I 372|93. DBul.. 
pag. 99 - 

f) Disposiţiunile art. 387 din 
procedura civilă, dupe care nică 
o hotărire nu se pote execula 
de cât numal dupe ce va î în: 
cunoșelințat debitorul, sunt apli- 

cabile gi' hotăririlor pronunţate 
de curtea de compturi. Cas, 367]94 
Bul. pag. 1071. 

y) Dpă art. 397, combinat cu 
art. 391 din procedura civilă, 

executarea unei hotăriri sai ti- 

tlu executoriii este nulă dacă - 

s'a făcut, fără ca să fi fost noti- 
ficate debitorului înaintea exe- 
cutărei ; de unde urmeză că o 
notificare făcută în urma “unei 

executări nu e valabilă, Cas. |   ţiune, jar nu de executare pro- 

401|94. DBul. pag. t2Lle
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385. Esecutiunea cală 
să lie precedală de o so: 
maţiune de esecutare, fă- 
culă prin agentul ce are 
să esecute, şi cu.o di cel 

". pulin mal înainte de ese- 
cutare. (Pr, 372, 387, 389, 
259, ur, 465, 496. — Civ, 
1836.—Ng. Port. 44. —L, 
Timb, 19,60) (Pr. Fr, 583.— 
Pr. Gen, 3%, 293 1%.1). 

339. Dacă creditorul a 

“DESPRE EXECUŢIE (Art. 85S—290) 

lisat să treacă un an de 
la somatiune, fără a ese- . 
cuta, el nu mal pote ese- 
cuta de cât după o nouă 
somaţiune de eseculare, 
(Pr. 35$, 390 404, 500. (Pr), 
(Pr. Gen. 393, 20), . 
- 890. Cele două articole 
precedente nu se aplică în 
casurile când legea ordonă 
esecutarea fără somaţiu- 
ne. (Pr. 397,456). (Pr. Gen. 

  1) a) Comandamentul tiină el „Însuşi o somaţiune cu arept cu- vent tribunalul a procedat ia vin- darea imobilului, fără să violeze Yerl-un text de lege, Cas. 11 486. 
Bul. pag. 59, 

b) In materie de urmărire silită 
nu se cere ca afară de comanda- ment să se facă osebită somaţi- une. Cas.11 10286. Bul. pag. 811. - €) în materie de urmărire imo- biliară, o-dată ce s'aă îndeplinit art. 196 și 497 din proc, civilă, prin facerea către debitor a unul comandament prealabil în care s'a cuprins titlu în virtutea că- ruia se va proceda la urmărire Şi somaţiune către debitor de a plăti, este inutilă și uejustifiea- „bilă indeplinirea încă odată a far. malităţilor prevădute de art, 387 și 388 ain aceiaşi proced. Cas.I1 174|. Bal. pag. 1301, 

«) Poprirea în mâna celui al treilea neconstituind prin ea în- săşi de cât un act de conserva- țiune, iar au de executare pro- Priu qisă, creditorul nu e dator să comunice debitorului titlu în Virtutea căruia o cere, ntoY să adreseze o prealabilă somaţiune conform art. 387 şi 388 din pro- tedura civilă, căci aceste articole,   

după cum chiar textul lor 0 ae 
rată, se referă numar la execu- 
tare. Cas. 1 219]92. Bul. pag. 563, 

€) 'Termenul de o Qi prevădut 
de art. 388,din procedura civilă, 
pentru somaţiunea ce trebue să 
precdâă executarea, cară să fie 
calculat, conform art.'729 din a- 
ceiași procedură, pe dile libere; 
adică,să nu se socotescă nici giua 
când s'a început, nică (ua când 
se împlineşce, Cas. I 6992. Bal. 
pag. 136. 

7) Hotăririle şi titlurile execu- 
torii nu se vor putea executa con- 
tra moștenitorilor debitorului, da- 
câ execuţiunea nu începuse încă 
de la mârtea debitorului, de cât 
opt dile după celis'a încunoşei- 
ințat în persână saă la domiciliă 
acele titluri sati hotărâri, şi acestă 
formalitate este prevEdută de nu- litate. Ast-fel numar execuţiunea 
trebue să fie precedată cu opt dilo de la comunicarea titlului Sati hotărirer ce se execută, însă 
nu si somaţiunea, întru cât so- 
maţiuuea nu este un act de exe- 
cutare, ci este o deşteptare ce se 
aduce debitorului vă are să fe urmărit şi executat dacă nu va plăti. Cas.L 108194, Bul. pag.249,
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395.1). Ă 
391. Violarea art. 384. 

3S5 şi 3S7 aduce anularea 
esecuțiunei. (Pr. G.395).). 

Secţiunea 1, — Pentru primirea 
cauţiune. EI 

392, Când prin o hotă- 
rire se va îndatora o parte 
ca să dea o cauliune, se 
va însemna. şi termenul 
când să aducă acea cau- 
iune. (Pr. 106, 199, 156, 
354, 393. 401, 455, 480, 590, 
614.— Civ, 15, 106, 109,541, 
566, 682, 718, 1323, 1652, 
1615, ur.—Pr. P. 117, 120, 
ur) Pr. Fr. 517). . 

392. Cauliunea se va 
presenta înaintea . judecă. 
țel, în audienţă publică, 
faţă cu tote păriile, saii 
în lipsa lor, dacă ai fost 
chemate formal.: 
„. Judecata va admite cau- 
Liunea dacă solvabilitatea 
sa va fi de notorietate saii 

dacă se va justilica prin 
titluri. (Pr. 399, 394, ur. 
—Civ. 1659, ur. 16( (Pr. 
Gen. 396). 

3294. Parlea adversă va 
avea dreptul să conteste 
solvabilitatea cauţiunei și 
judecata va. aprețui * de 
urgenţă. (Pr. 393, 395, ur. 
— Civ, 1660), (Pr. Fr. 520). 

395, Dacă se -admile.. 
cauţiunea, actul care o ad- 
mite va fi esecutoriii, cu" 
tot dreplul de.apel sail 
opositiune.. (Pr. 155, 39, 
396). (Pr, Gen. 357). 

mis va face înaintea ju- 
decăţer declararea că pri“ 
mesce a garanta. - 
Acestă declarare se va 

trece în procesul-verbal al 
şedinţel. 

Din momentul acestei 
declaratiuni cauliunea va 
fi supusă la tote consecin- 
ţele ce aduce garanlia sa. 

  

1) a) In materie de urmărire 
silită nu se cere ca afară de 
comandament să se facă osebită 
somaţiune. Cas. 11 102,86. Bul. 
pg. 515- “ . 
2 a) Termenul de o di, pre- 

vădut de art, 358, din procedura 
cișilă, pentru somaţiunea ce tre- 
bue să precedă executarea, cată 
să fie calculat, conform art. 729 
din aceiaşi procedură, pe dile 
libere ; adică, să nu se socotescă 

„Picl diua câud s'a început, nici 

diua când se împlineşce. Cas. 1 
69/92. Bul, pag. 136. 

art. 391 din procedura civilă, 

executarea unei hotăriri sati ti: 

tiu “executoriă este nulă dacă 

S'a făcut, fără ca ele să fi fost 

notificate debitorului înaintea 

executărel; de unde urmeză că 

notificarea făcută în urma exe- 

cutărer nu e valabilă/ Cas. [|   , 

101/94. Bul. pag. 1241. 

„V) Dupe art. 357 combinat cu | 

396. Garantul fiind ad- *



. 456 

(Pr. 394, ur, — Civ, 718, 
1652, 1658, 1661, 1675) (Pr. 
Gen. 398). 

= 

Secţiunea 5.—Zsecu“iunea în con- tra moscenitorilor, - 

. 897. Când debitorul a murit, esecuțiunea, înce- pulă asupra bunurilor sale, 
se va continua în contra moscenitorilor fără alte a- mânări. (Pr. 390, 398, — Civ. 659,ur.) (Pr. G. 399),2). 

1) a) Când debitoru rdre, ur- mărirea începută asupra ' bunu- rilor sale se continuă în contra moşcenitorilor fără alte amânări. . Cas. II 65|83. Bul, pag. G17. d) Din prescripţiunile art. 397 din procedura civilă resultă că nu trebue a se reîncepe 0 nouă 

a debitorului, fie a creditorului, ci este destul ca -ca să se con- tinue prin, - îndeplinirea şi pada formelor prevădute de lege, fără a nevoe deunnoă comandament 

c) Asemănat art. 397 din pro- vedura civilă, urmărirea, o dată începută, neputânău-se suspenda prin mortea debitorului, urmedă de aci că acestă Suspendare cu atât mar mult nu pote din causa morţel sociului femeey debitâre urmărită, Cas. 11 22195. Bul. pag. 1265. 
„_2) a) Cână execuţiunea n'a fost incepută la mârtea debitorului, hotăririle şi titlurile executorii nu 8e vor putea executa în contra Mosceniturilor, sub pedcpsă de 

  

    
avea loc:   

. 

DESPRE. EXECUŢII (Art, 397-398) 

398. Dacă esecuţiunca 
nu începuse încă. la mor- 
tea debitorului, hotăririle 
şi titlurile eseculorii nu 
se vor putea esecula în 
contra moscenitorilor, sub 
pedepsă de nulitate, de cât 
opt dile după ce lis'a în- 
cunoșiiințatiin persână sati 
la domiciliii. acele titluri 
Sai hotăriri, (Pr. 137, 357, 
397, 
400).2 

nulitate, de cât 8 ile după celi se vor încunosciinţa, în persână Saiă la domioiliii, acele titluri. Cas, II 31/87 Bul. pag. 337, 2) Este nulă: executarea înce. pută contra moscenitorilor părței, condamnate, dacă nu s'a comu: nicat acestora hotăririle ce se a- duc la îndeplinire, Cas. 1 19089 Bal. pag. 533. 
2) Este de principiu că nimeni nu se pote prevala deo nulitate Causată pria Propriul stă fapt, şi nulităţile stabilite în favorea in capabililor, fiind relative, numar dânşii pot să le: invoce; ast-fel find, actele de procedură într'o urmărire imobiliară, ca Şi coman- damentul prealabil, îndeplinite în persâna tutorului minorilor ur- măriţi, fina făcute după stăru- inţa creditoruluy urmăritor, nu acesta este în drept să invâce nu: ltăţie relative ia ele. Cas. Ii 90/91 Bul, pag. 788. 

d) Prescripţiunile art. 393 din Procedura civilă, după care o execuţiune nu se pote incepe contra moscenitorilor debitorului de câts8 dile după ce li. se vor Comunica acestora titlurile ce'se YOr executa, 

— Civ. 780). (P-+, Gen. . 

se privese indeplj-
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DESPRE CONTESTAȚIINE (Art. 499) | 
Secţiunea 6. — Contestaţiună asu- 
pra esecuțiunei silite. 

399. O esecutare se 
pote contesta sait de către 

130 

partea condamnată, saii de 
către cel de al treilea in- 
teresati. (Pr. 400, ur. 425, 
430, 431, 525). 

  

nlte când moscenitorii ai primit 
sub beneficii de inventariit a- 
verea urmărită, şi când credito- 
rul a făcut în persâna lor co- 

„ mandamentul preatabil, după tre- 
cerea de opt dile de la accep- 
tarea succesiunei. Cus. II 2893 
Bul. pag, 212, 

e) ilotăririle şi titlurile execu- 
torii nu se vor putea executa 

- contra moscenitorilor debitorului 
dacă execuţiunea nu începuse la 
mârtea debitoralui, de cât opt 
dile după ce 11 s'ati încunoseiin- 
țat în persână saii la domicilită 
aceste titluri sai hotăriri, şi a. 
custă formalitate este prevădută 
sub pedâpsă de nulitate. Ast-fel, 
numa! execuţiunea trebue să fe 
precedată cu opt dile inainte de co- 
municarea titluluisaă hotărirex ce 
se execută, insă nu şi somaţiunea, 
îutru cât somaţiunea nu este un 
act da executare, ci este o deg- 
teptare ce se aduce debitorului 
că are să fie urmărit şi executat 
dacă nu va plăti, Cas, 1 1083/9+ 
Bul, pag. 249, i 

f) Necomunicarea titlului în virtutea căruia s'a cerut urmă- 
rirea, către moscenitorii debito- 
xulu!, conform art, 398 din pro- 
cedura civilă nu pâte Â pro- 
pusă pentru prima dră în casa 
june, Cas. II 433/94 Bul. pag 

9) Formatitatea notiâcărei către 
moscenitori a titlurilor saă ho- tăririlor ce se execută în contra 
lor, conform art 348 din proce- 
dura civilă, ne fiind de ordine pu- 
blică, neindeplinirea el nu pote   Î invocată pentru prima Gră în 

casaţiune. - Cas. II 163/95 Bul, 
pag. Li3?. - : 
h) Dacă execuţiunea nu începuse 

încă la moârtea debitorului, ho- 
tăririle şi titlurile executorii nu 
se.vor putea executa contra mos- 
cenitorilor de cât opt qile după 
ce li s'aii notificat, în persână 
sati la domiciliii, acele titluri. 

Acâstă disposițiune, prevădută 
de art. 393 din procedura civilă, 
se aplică şi atunci când urmă 
rirea se face după legea de ur- 
mărire, întru cât -legea specială 
de urmărire nu prevede o dispo- 
Siţiune contrarie. Cas. 11 88/96 
Bul. pag. 88), - . 

') a) In materie de contesta 
țiune ]a executare, nu este ad-. 
misibilă oposiţinnea 1a hotărirea 
dată în lipsă. 0as. 1 402/86 Bul. 
pag. 911; 51/38. Bul..pag, 231; 
169/8$ Bal. pag. 558, 
„_ d) Hotăririla date în lipsă, în 
materie de contestaţie la exevu- 
tare, nu suut succeptibile de o- 
posiţiune. Casarea decisiunet, prin 
care se admite oposițiunea în a- 
semenea cas, se pronunţă fără 
trimitere, Cas. 1 242/817 Bul. pag. - 
668; 81/33 Bul. pag, 214; Qas. LL. 
30/99 Bul. pag. 193. 

c) Nu există drept de oposi- 
ţiune la executările silite şi mij- 
locul întemeiat pe asemenea mo- 
tiv, find de ordine „publică se 
pâte propune pentru'prima ră 
in casaţiune. Cas. 1 4/83 Bul. 
pag, 92; Cas. 1 180/90 Bul. pag. 
539; Cas 1 354|91 But. pag. 1241, 

d) In materie de contestaţiună . 
la executări silite, hotăririle date 
în lipsă chiar şi de înalta curta
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4100. Cererile incidente, 
oposițiunile și tote cele- 
lalte contestațiuni cari s'ar 
ridica asupra esecutiunei 
silite, saii între părti, saii 

"de către cei de al treilea 

DESPRE COSTESTAȚIUNI (Art. 400) 

intervenienirori ozoienli, 
se vor adresa la tribuna: 
lul sait curtea care a pro- 
nunțat hotărirea esecutore, 

Părtile se vor chema în 
termen scurt şi judecala 

  

da casaţiune, nu sunt suscepti- 
bile de oposiţiune. Cas. I 144/83. 
Bul. pag. 472; 51/*9 Bul. pag. 
1:9; Cas. I 270/90 Bul, pag. 516. 

€) Contestaţiunile la tabloul de 
ordinea creditorilor se judecă de 
tribunale cu dreptul Ge apel, 
Prin urmare curtea sesisată de 

"un asemenea apel, e în drept să 
motifice distribuirea ordonată de 
tribunal, fără ca, prin acesta să 
atace principiul autorităței lu- 
cerului judecat. Cas. 52/89 Bul, 
pag. 143. - ” - . 

[) In principii o hotărire ju- 
decătorescă nu pâte firetractată 
do cât pe calea oposiţiei, apelu- 

„luY şi recursulut în casațiune, . 
"Aşa dar nu se pote admitere- 
tractarea unei hotărîri care a 
căpătat autoritatea lucrului iu- 
decat pe calea contestaţiuner la 
executarea e! pe motivcă partea 
contestatâre n'a fost bine citată 
pentru ziua când s'a pronunţat 
acea hotărire.. Cas. 1 360189 Bul, 
pag. 941. - 

9) Este neadmisibil recursul 
contra une! hotăriri cari, dupe 
admiterea oposițiuner făcută de 
contestator la executare, respinge 
contestaţiunea în fond. Finele 
de nepriimire se pote propune 
pentru prima dră în casaţiune, 
măcar că partea interesată n'a 
ridicat nici o obiecţiuna la ad- 
miterea oposiţinnei de către in- 
stanța de fond. Cas. I 149190 
bul. pag, 412, 

h) In materie de contestaţiuny 
la exccutări silite nu există drept   

de oposiţiune înaintea curţel de 
casaţiune, ca şi înaintea instan- 
țelor de fond, şi acestă soluţiune 
nu pote î schimbată chiar în ca- 
sul când partea 'si motiveză ce- 
rerea pe împregiurarea că do- 
vada de priimirea citaţiunelpen: 
tru termenul când s'a pronunțat 
hotărirea în lipsă'i era falşă şi 
că dânsa a şi atacat acestă do- 
vadă în falş înaintea instanţelor 
competinte, Cas. 1 573/91 Bul. 
pag. 1106. . 

î) La executarea une! hotăriri 
se pote face contestaţie nu nu- 
mail de părţile care au îgurat în 
causă, ci şi de orr-ce altă persână 
interesată. Cas. I 389/92 Bute 
pac. TIT. . 

j) Când o ipotecă constituită 
asupra unui imobil a fost, prin 
hotărire judecăturiscă remasă de- 
finitivă, declarată ca bine con 
Stituită gi valabilă faţă cu cre- 
ditoril chirografari ax debitorului 
ipotecar, care ceruse anularea 
acelei ipoteci, neapărat că în ta- 
bloul de ordina creditorilor, for- 
mat cu ocasiunea vîndărel imo- 
bilului ipotecat, creditorul ipo- . 
tecar trebue trecut înaintea cre- 
ditorilor chirografari, cărora le 
este oposabilă hotărirea ce men- 
ține gi declară valabilă acea îpo 
tecă. Cas, 273193 Bul, pag. Zi 
-_k) Nu se pote ca, pe cale de 
contestaţiune, la executare, să se 
pronunţe nulitatea une! hotăriri, 
dată în lipsă şi învestită cu for- 
mula executorie pe motiv că 
nică citarea părţer condamnate,



bESPRE GOXTESTATIUNI (Art. 461) 

1401, ur. 498, 505 ur. —L, asupra conlestaliunei se 
va urma de urgenţă cu 
precădere asupra tuturor 

“celor Palte. (Pr. 78, 399, 
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Timb. 18, 150 ; 21 60; 99, 
210; 30). (Pr.- Gen. 408).:). 

401. Tribunalul saii cur- 
  

nici comunicarea hotărirei nu 
Sar fi făcut conform regulilor 
de procedură stabilite de lege. 
Numai calea oposiţiunei ordi- 
nare este admisă într'un atare 
cas. Cas, IL G4|95 But. pag. 82. 

[) In materie de contestaţiuni la 
execuţiuni silite, partea judecată 
în lipsă, fe înaintea instanţelor 
de fonă, fie inaintea curţel de 
casaţie,nu are drept de oposiţie. 
Cas. I 153|9% Bul. pag. G69. - 
m) Ia materie de contestaţiune la 
executare silită, partea judecată 
în lipsă nu are drept de opost- 
țiune. -Aşa dar, violeză legea 
curtea care admite dreptul de 
oposiţiune in acâstă cale excep: 
țională, şi, în acest cas, casân- 
du-se decisiunea care, pe cale de 
oposiţiune, a reformat o altă de- 
cisiune, casarea se face fără tri- 
mitere, rămânând bună decisiu- 
nea anteridră. Cas. 1 227|95 Bul. 
pan 951. _ 

n) După art. 19 ultimul aliniat 
din legea judecătoriilor de pace 
din 1 Martie 1893, contestațiunile 
prin care se atacă însuși titlu 
executoriii, se adrescză la jude- 
cătoria care a dat autenticitatea. 

Ast-fel find, se violdză men- 
ționatul text de lege şi art. 399, 

* 400 ai 525 procedura civilă, când 
tribunalul confirmă cartea de ju- 
decată prin care judele de pace 
“gl-a declinat competința de a 
judeca o contestatiune privitâre 
la execatarea actului autentificat 
de acea judecătorie. Cas. 1 495/98 
«Dreptul» 16/97, . 

- 3) a) Hotăririle date asupra ta- 
bloulul de ordine a creditorilor 

  

suut susceptibile de a fi atacate 
pe calea apelului. Cas. II 52|8, 
Bul. pag. 361. i - 

V) Oposiţiunile la executările . 
mobiliare, făcute în basa une! ho- 
tărină, se adresâză la tribunalul 
saii curtea de la care emană a- 
cea hotărire, numa! atunci când . 
contestaţiunea se întemeează pe 
motive trase din însă'şI acea sen- 
tinţă; când însă plângerea este 
contra ordinului de executare, 
contestaţiunea se adrescză la în- 
stanţa de unde emană acel ordin. 
Cas. 1 1C2|87. Bul. pag. 194, 

c) Debitorul urmărit trebue să 
fe chemat cu ocasianea judecă. 
rel unei contestaţiuni prin care 
se discută proprietatea bunurilor 
urmărite. - 

Violeză dar legea instanțele de 
fond când refusă o asemenea ce- : 
xere ridicată de .partea urmări- 
tore. Cas. 1 9/59. Bul. pag. 13. 

d) Nu este admisibilă oposiţiu- 
nea chiar înaintea curţet de ca- 
saţie în contra hotăririlor date 
de ea, în lipsă, în materie de con- 
testaţiune la executare. Cas. | 
51/89. Bul. pag. 19, Cas, 1 270190. 
Bul pag. 816. 

e) Hotăririle date de tribunal 
asupra contestaţiunilor ridicate 
fie de debitor. fie de celă'al trei: 
lea, contra urmărirel veniturilor. 
unul imobil, pot îi atacate peca- 
lea apelului numai în termen de 
una lună de la pronunţarea lor. 
Cas. 1 4:8|20. Bul. pag. 1427. 

f) Instanţa competinte nede- 
ducendu'şi competinţa de a ju- 
deca litigiul ce i sa trimis decât   din decisiunea de casare, urmeză
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lea va putea după înfăli- 
sare să suspende saii să 
menţină esecularea cu saii 

DESPRE GONEESTAȚIUNE (Art. 401) | 

fără eautiune, Esecutared 
se va suspenda în, easunl 
urgente chiar şi înainte de 

  

că ea n'are competința de a ju-. 
deca în acea calitate de cât causa 
ce a fost coprinsă în acea deci- 
siune, şi că o dată ce dânsa “şi 
a dat hotărirea, competinţa ex în- 
cetiză. Ast-fel fiind, câna execu- 
tarea unel hotăriri a fost anulată 
de către curtea de trimitere, se- 
sisată în urma unel casări, şi în 
urmă având loc o nouă execu- 
tare, s'aii ridicat şi în potriva a- 
cestelexecutărialte contestaţiuny, 
competinţa de a judeca aceste 
"contestaţiuni revine judecătorilor 
naturali, adică curţer care a pro- 
“nunţat hotărirea ce s'a executat; 
prin urmare, hotărirea prin care 
acdstă curte "ŞI declină compe- 
tinţa de a judeca aceste noi con- 
testaţiuni pe motiv că ar fi de 
competinţa curţei de trimitere, 
este nulă şi casabilă gi, în acest 
Cas afacerea cată a se trimite tot 

- În judecata er, ca una ce singură 
e competinte a o judeca, contorm 
art. 400 din procedura civilă, 
Cas. I 19192. Bul. pag. 30.. 

9). Instanţele judecătoreşer a- 
vând dreptul ae a pronunţa o 
hotărice prin care să înlăture îm- 
piedicările ivite la executarea. ho- 

- tăririlor definitive, ai prin acâsta 
dreptul ca pentru executarea ho- tăririlor date în materie de ho- 
tărnicie să ordone, în lipsă ae 
indicări precise, căutarea şi ata- 
bilirea hotarelor defnitiv arătate 
Prin hotărnicie prin alte midloce 
permise de lege. Cas. 1 233/92, 
Bul, pag. 317. - 

H) De si dupe art. 400din pro- 
cedura civilă, incidentele, oposi- 
Munile şi contestaţiunile ce se 
tae contra execuţiunei silite tre-   

|bue aăresate la îusuși instanța 
care a pronunţat hotărirea exe- 
cutorie, însă aceste disposiţinu! 
nu se pot aplica în casul când 
acea, instanţă s'a pronunţat deja 
asupra lor, declarând . că hotări- 
rea sa a fost executată, căci, în 
acest cas, contestaţiunea ce fos- 
tul debitor ridica asupra une! 
noul urmăriri cerută de creditor 
constitue un incident care, con: 
form art. 525 din aceiași proce- 
dură, întră în competința tribu- 
nalulul de urmărire de al cer- 
cota şi judeca. Cas.1 375|92, Bul. 
pag. Y92, 

î) Contestaţiunea 1a executarea 
unel hotăriri, a putut fi judecată 
fără chemarea unora din perso- 
nale cari aii figurat în judecata 
fondului, când acdstă. persână 
m'avea interes a sta în instanţa 
contestațiunei. Cas, I 402]94, Bul. 
pag. 1213. 

3) Contestaţiunile la executarea 
hotăririlor se adreseză la instanţa 
a cărel hotărire se execută. Cas. 
1 314]95. Bul. pag. 891. | 
Dupe art. 19 ultimul aliniat 

din legea judecătoriilor de pace 
din 1 Martie]94, contestațiunile 
Prin care se atacă însu-"şi titlu 
executoriii, se. adreseză la jude- 
cătoria care a dat autenticitatea. 

Ast-fel fiind, se violeză men- 
Monatul text de lege şi art. 399, 
100 gi 525 procedura civilă, când 
tribunalul confirmă cartea de 
judecată prin care judele de pace . 
'ŞIca declinat competinţa de a 
judeca contestaţiunea privltâre 
la executareu actului autentificat 
de acea judecătorie. Cas. 1 405/9%, 
«Dreptul» 1697,



„DESPRE CONTESTATIUNI (Art. 101-102) 
orce înfăţişare. (Pr. 295, 
292, ur. 400, 402, ur, 405, 
530). ” 
402. Apelul îu contra 

hotărârilor date în cestiuni 
de asemenea conleslațiuni 
a II II AI 

1) a) Nu este aamisibilă opo- 
Siţiunea chiar înaintea curţel de casaţie în contra hotăririlor date 
de ea, în lipsă, în materie de con- 
testațiuni la executare. Cas. 1. 54189. Bul, pag. 149. 

2) Executarea une! hotăriri pro: 
nanțată de judecătorul primei! 
instanțe cu dreptul de a fi exe- 
entată provisorii pote îi suspen- 
dată în urma apelulay părțel con- 
damnate, de judecătorul apelului, 
fără citarea prealabilă a părţilor. 

„Cas. L. 88;93. Bul. pag, 217, 
:) a) Oposiţiunile la executările 

mobiliare, făcute în basa unel 
hotăriră, se adresez la tribunal 

„sati curtea de la care emană acea hotărire, numai atunci când con- testațiunea se întemeiază pe rmo- tive trase din însă'ar acea sen- 
tință, când însă plângerea este 

„Contra ordinului de executare, contestaţiunea se adreseză la ins- tanţa de unde emană acel ordin. 
Cas. 1 10287, Bal, pag. 194. d) Orl-ce incidente ridicate cu Ocasluneu uner urmăriră, fie ele de formă sai de tonă, trebue judecate de instanța de urmărire cu formele sumarii şi în terme: nul prertdut de legea dc pro- Cedură, fără să fie în drept a Suspenda vindarea până la jude- carea lor pe cale principală. Cas. 1 205|37. Bal, pag. 523. 

„_€) Osebitele hotăriră ce se dai 
in materie de contestaţiune Ia urmăririle silite, sunt suscepti- 
„bile de apel, când n'a fost emisă 

164 
Sail oposițiuni se va pulea : 
ace în termen de o lună 
de la data pronunţărei ho. 
lărârei. (Pr. 315, ur, 326, 
400, ur. 405, 453): (Pr. 
Gen. 409).2),. 
a Ra O 

ordonanța de adjudecare. Cas. I 
213]87. Bul. pag. 537. | 

d) Partea care a făcut şi i s'a 
adrais oposiţianea, ca judecat în 
lipsă,” în: materie de' contesta- 
țlune Ja - executare silită, este 
considerat că s'a desistat de la 
cererea .de a se anula decisiunea 
dată pe motivul că s'a admis ad- 
Yersarului opositiunea în aceeaşi 
materie. Cas, 1 298|57 Bul. pag. 
768. Po 

€) Ia materie de contestaţiuni 
la executare silită, termenul ae 
apel este de o luuă de la pro-   nunţarea hotărirey, fără dinstine: 
(lune, de casul când ea a fost. 
dată în lipsă sat condradictoriă, 
de unde resultă că nu există 
dreptul de oposiţiune pentru 
partea jadecată în lipsă în ase- 
menea materie şi prin urmare 
nici de recurs, ducă de la pro-- 
nunţarea decisiunel pînă la face- 
rea recursului a trecut treflunr. 
Cas. I 335/57 Bul, pag. hs5, Ă 

ID In materie de contestaţiunr 
la executări silite, oposiţiunile 
celor judecaţi în lipsă nu sunt 
admisibile. 1 81/88 Bul.pag. 211; 
Cas. [ 60/93 Bul. pag. 110. 

9) In materie de contestaţiuni 
la executări silite, hotăririle date . 
în lipsă chiar şi de înalta curte 
de casațiune, nu sunt susceptie 
bile de oposiţtune. Cas, 1 144/83 
Bul. pag. 472: 54/89 Bulu paz. 
149; Cas, I 180/90 Bul. pag.580; 
Cas. IL 270|20 Bul. pag, 516; Cas, 
45491 Bul, pag. 1231,
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402, Contestaliunile a- 
supra hotărârilor esecu- 
torii se vor putea face în 

" DESPRE CONTESTAȚIUNI (Art. 103) 

tot timpul cât va tinea e- 
secutarca. 

Odată ce cel din urmă 
  

H) Contestaţiuniie la tabloul de 
ordinea creditorilor se judecă de 
tribunale, cu dreptul de apel, 
Prin urmare curtea sesisată de 
un asemenea apel, e în rept să 
moâifice distribuirea ordonată de 
tribunal, fără ca, prin acâsta să 
atace principiul autorităței lu- 
crulul judecat, as. I 52|59 Bul. 
pag. 143. i 

î) In priviuţa hotăririlor de 
poprire, termenul de apel curge 
de la comunicare ; art, 102 din 
procedura civilă, nu este aplica- 
Dil îu acestă materie. Cas. 1 246/39 
Dul. pag. 627, i 

3) Termenul de recurs contra 
decistunilor date de curţi ca 
instanţă de apel în materie de 
contestaţiune la executarea . ho- 
tăririlor curge de la comunica- 

„rea copiel, iar nu de la pronun- 
tarea decisiunel. Cas. IL 289/89 
al. pag. 835. Ă 

1) In contestaţiune la urmăriri 
nu există chiar în casaţiune, 
drept de oposiţiune şi ca atare 
mare loc nici aplicarea art. 151 
proc. civilă, Cas. 1 317/30 Bul. 
paz. 100); Cus. 1 213/93 Bul, pag. 
766, : ” 

1) Hotăririle date de tribunal 
asupra contestaţiunilor ridicate 
tie de debitor fie de ce! d'altrei- 
lea, contra uvmărirel veniturilor 
unui imobil, pot fi atacate pe 

„calea apelului numai în -termen 
de una lună de la pronunțarea 
lor. Cas. 1 443:90 Bul. pag. 1427; 
Cas.319'94 Dul, pag. 963. Ă 
-m) Hotăririle date in lipsă de 
instanța de apel, în contestatia- 
nile la execuţiuni silite nu sunt 
susceptibile de oposiţie ; prin ur- 
mare, ele constitua autoritatea   

lucrului judecat. Cas. IL 31/90 
Bul,. pag. 375. 

n) "Termenul de apel în mate- 
rie ae contestaţiuni la tabloul 
format pentru distribuţiunea ba- 
nilor proveniţi din vendarea unui 
imobil, -este acel prevădut. de 
art. 02 din procedura civilă, iar 
nu de art. 318 din aceiaşi pro: 
cedură. Cas. £ 99/91 Bul. pag. 204. 

0) In materie de contestaţiuni 
la executări silite nu există drept 
de oposiţiune înaintea curţer de 
casaţiune, ca şi înaintea instan: 
țelor e fonă, şi acestă soluţiune 
nu pote fi schimbată chiar în 
ceasul când partea "şi motiveză 
cererea pe-împregiurarea că do: 
vada de priimirea citaţiunel pen: 
tru termenul când s'a prouunțat 
hotărirea în lipsă'[ era falsă şi 
că dcusa a şi atacat acestă do- 
vadă în falş înaintea instanţelor 
competinte. Cas. 1 401|9L Bul- 
paz. 1106; Cas. I 215/93 Bul. 
Pag. 571, 

b) Termenul de apel în mate- 
vie de contestaţie în contra une! 
cărți de judecată este de. o lună 
de la pronunțarea el. Cas. I 11]92 
Bul, pag, 23. . 

) Cauţiunea prevădută de art. 
533 din procedura civilă nu este 
cerută cînd contestaţiunea se 
face de 'o terţie persână care 
este în posesiunea imobilului ur- 
mărit, şi în acest cas. hotărirea 
dată de tribunal asupra er este 
susceptibilă de_apel conform art. . 
102 din procedura civilă, iar nu 
de recurs în casațiune deo dată 
cu Ordonanţa as adjudecaţiune, 
Cas. IL 42]93 Bul. pag. 39. 

+) In materie de' contestaţiuni 
la excuatări silite dreptul de o-
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DESPRE CONTESTAȚIUNI (Art. 102) 

acl al.esecutărel s'a ter- 
minat, nu se va primi niel 
o oposiţiune . saii conles- 

-7 
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tare asupra . eseculiunel. 
(Pr. 400, ur. 405, 587, 558, 
602).)), - 

  
posiţiune înaintea instanţelor de 
fonă contra hotăririlor date în 
lipsă nu există. Cas. | 236193 Bul. 
pag, 59%. ” - 

s) In materie de contestaţiune 
la executare nu există dreptul de 
oposiţiune contra hotăririlor pro- 
nunțate în lipsă, chiar înaintea 
Carței de casaţie. Cas. 1 33|y6 

- Bul, pag. 46, 
î) Hotăririle data în lipsă asupra 

contestaţiunilor la executare nu 
Sant susceptibile de oposlţiune, 
De aci urmeză că hotărirea une! 

-curţi de apel care respinge o a- 
tare oposițiune nu e susceptibilă 
nici de recurs în casaţiune, întru 
cât prima decisiune prin care s'a 
respins contestaţiunea a rămas 
meatacată cu recurs. Cas. 149% 
ul, pag. 23. 

“Dreptul 49]97. - 
!) a) Când o parte se presintă 

înaintea unei înstanţe judecătoe 
reşci ca proprietară a unor bu- 
nuri, fără ca adversarul să con- 
teste acestă calitate numar are 
dreptul să se plângă în casaţiune 
cu acest motiv. Cas, I 140/s6, 
Bul. pag. 384, ai . 

>) Ultimul act de executare 
este încheerea curţer sati a tri- 
bunalulul a cărat hotărire. se 
execută, iar nici cum acel al por- 
tăreilor doveditor panerel în po- 
seslune, Cas. I 333/47. Bul. pag. 
st6, Ă 

c) In materie de gontestațiune 
la o executare silită ultimul act 
vizat de art. 403 e închierea cure 
țef saă a tribunalului a cărur 
hotărire se execută şi prin care   a) In materie de contestaţiuni la 

execuţiuni silite, partea judecată 
în lipsă, fe înaintea instanțelor 
de fond, fie înaintea curţei de 
casaţie, nu are drept de oposi- 
țiune. Cas. I 135]9% Boul. pag. 
469, 

r) Hotăririle pronunţate în lipsă 
de către instanţele de fond, în 
materie de contestațiuni la exe- 
cutare suii la urmăriri imobi- 
liare, nu sunt susceptibile de o- 
posiţiune, Și în acest cas casa- 
rea unel hotăriri care a admis o 
asemenea oposiţiune şi a refor- 
mat prima. hotărire dată în lipsă 
cată să se pronunte fără trimi- 
tere Cas. 11 60|96 Bul. pag. 623, 

2) Contrahotăririlorăate de pri- 
ma instanță asupra cestiune! pro- 
prietățercu ocaslunea une! contes- 
taţiuni la o urmărire imobiliară 
există calea ordinară a apelalui 
după dreptul comun. Cas. 1131 Jo 

se declară efectuată aducerea la 
îndeplinire. Cas. 1 298791. Bul, 
pag. 755. 

d) O oposiţiune la urmărire 
imobiliară ca şi orl-ce altă ac- 
țiune are efect retroactiv din 
momentul în care ea a fost in- 
trodusă. Ast-fel find, când oase- 
menea oposiţiune a fost făcută | 
la tribunalul de urmărire mult 
mai inainte de a se fi efectuat 
vîndarea, înpregiurarea că până 
la judecarea el in apel, de către 
curtea de apel, a avut loo st- 
virgirea vindărel, nu pote consti- 
tui 0 decădere în înțelesul art. 
403 din pr. civilă, întru cât ena 
fost introdusă în timp util, fiină 
destul.numa! ca hotărirea dată 
de tribunal asupra acelei oposi- 
țiuni să fi fost din acelea care 
nu puteai A atacate pe calea 
recursulul în casaţie de o- dată 
cu ordonanța de udjudecare, ci
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404. 0 hotărâre jude- 
călorescă, carenus'a ese- 
cutat în timp de 30 ani de 
la dala sa, nu se va mar 
pulea executa şiva pierde 
puterea lucrului judecat. 
(Pr.376.—Civ. 1590, 1591).). 

405, Purtea care va că- 
dea în contestaţiunea sati 
opositiunea sa asupra c- 
seculărei, va fi supusă-Ja 
daune interese ce va fi 
rausal prin împiedicarea 
esceutărei, (Pr. 188, 146, 
400, ur 583, 577). %). : 

TITLUL II. : 
Wespre esccuţiuneana silită 

asupra bunurilor 
mobile 

Secţiunea 1. — Junarile movile 
cură nu se pot urmări. 

:406. Nu se vor pulea 
urmări şi vinde pentru 

snpuse căilor ordinare âe refor- 
mMâre, precum ar fi o hotărire 
care judecă însăşi fondui drep- 
tului de proprietate ce oponen- 
tul pretinde că are asupra iîmo- 
bilalul urmărit, şi nu s'a măr- 
piuit numa! la suspendarea ur: 
mărirel până ce pe cale priuci- 
pală se judecă acest drept. Cas. 
1 390/91, Bul. pag. v70. - 

e) Pentru executările imobi- 
liare, ultimul act ae axecutare 
este jurnalul prin care iustanţa 
care a dat ordinul de executare 
constată că ordiuul să s'a exe- cutat. Pină nu s'a încheiat un 
asemenea jurnal, contestațiunea 
la executare este tot-d'a-una ad-   

DESPRE URMĂRIRI (Art. 404 - 107) 

ori-ce fel de dalorie: . 
10 Lucrurile trebuiu- 

ciose pentru culeatul debi- 
torelui şi familiei sale, care 
trăesce cu dânsul în casă, 

"20 Veştmintele cu care 
sunt acoperită saii cari le 
servesc pentru tvebuința 
de fie-care di. 

30 Armele, echipamen: 
lul şi îmbrăcămintea indi- 
vidilor din armată, doro- 
banţă saii miliții. (Pr. 379, 
407, ur, 493.—I,. Urm. 9) 
(Pr. Gen. 411), | 
407. Nu se vor. pulea 

urmări şi vinde, de câl 
numa! în lipsă dealte hu- 
nură şi numar pentru da 
torii de alimente, de chirii, 
arende,.saii alte creante 
privilegiate “asupra mobi: 
lelor, următorelor obieete: 

misibilă din partea celui vite 
mat. Cas. I 74/95. Dul. pag. lil. 

f) Ultimul act de executare pre: 
vădut de art. 403 din Codul de 
procedură civilă care închideori 
ce drept de contestaţiune, este 
închierea instanţei judecătoreşei 
Care recundşca că executarea â 
fost făcută conform legel. Cas, 
3. Unite 7/97. «Dreptul» 27/9. 

1) a) Hotăririle obţinute contra. 
proprietarului anterior sunt 0po-. 
subile, în timp de trei qecl ani, 
cumptrătorului posterior, fie vor- 
ba de o vîndare de bună voe, fie 
vorba de o vindare silită. Ca. 
I Ș1/94. Bul. pag. 233, -- 

2) a) In naterie de contestaţie



  

| 

DESPRE URMĂRILI (Art. 1V7—105) 

"Instrumentele de arat. 
20 Animalele, semințele 

şi îngrăşămâutul destinat 
peniru cultura pământului. 
"30 Faina, mălaiul şi alte 
mici producle trebuitâre 
pentru hrana. debitorelui 
şi a familiei sale în timp 
de o lună. 
400 vacă, sati dorbol, saii 

cincă capre, saii patru, ri- 
-mători, sai dece oi, după 
cum va alege debitorul. 

5 Tot nutrețul' irebui- 
lor în timp de o lună pen- 
leu hrana animalelor ce nu 
sai urmărit. | : 

60 Uneltele lucrătorilor 
şi meșterilor, 

7% Maşinile în lucrare şi 
instrumentele trebuincid- 
se pentru esploatarea unei 
fabrici sati manufacturi. 

S* Carul sait căruța, su- 
ciua şi alte asemenea u- 
nelle de muncă. , 

9» Stupil eu miere, sân: 
dacii de: mătase, frundele 
de dudi, pe limpul cres- 
cerel lor. Ă 

100 Instrumentele sati 
la executare nu este admisibilă 
oposiţiunea la hotărîrea dată în 
lipsă. Cas. 1 402]34. Bul. pag. 9:44: 

1) a) Mașinelede Incra precum 
sunt cele de tipografie, nu se pot 
urmări şi vinde, Cas. 1 252|87, 
Bul. pag. 123, , 

5) Creditorul urmăritor este 

, 

163 

cărțile trebuinciose pentru 
sciința, urla sau profesiu- - 
nea ce praclică sai eser- 
cită debitorul, până la va- 
lorea de cinci-zecr galbeni 
după alegerea su. (Pr. 378, 
106, 40$S, 476.—Civ. 1728, 
ur. 1790, ur.—I. Uri, 9) 
(Pr. Gen.419).)). | 
408. Nu se vor puleu: 

urmări și secuestra, de cât 
numaj pentru datorii de 
alimente, de chivit sait alte 
creante priviligiule asupra 
generalitățoi mobilelor, ur- 
mătorele: S 

10 Sumele sai pensiu- 
nile cari S'aii adjudecat de   Justitie, -saii care 's'aii dă- 
ruit, oul s'aii legat debi- 
torelui sul titlu de peu- 
siune alimentară. 

2 Rentele viagere cari 
S'aii dăruit debitorelui sul 
condițiune de a nu se pu- 
tea urmări. 
"Când acestea se vor ur- 
mări şi secuestra, lu ca- 
surile' esceplionale men- 
tionale mai sus, judecă- 
loril pot să ficseze ceparle 

vesponsabil de daunele suferite 
de debitorul săă din causa ur 
mărirel ce “i-a făcut asupra lu- 
crurilor apărate de lege, precum 
sunt instrumentele trebuincidsa 
profesiuneY ce dânsul practică. 

| Cas, 1 7892, Bul, pag. 192,



106. 

dintr'insele cală că se ur- 
mărescă sai să se secues- 
iveze. (Pr. 406, ur.- 409, 
156. — Civ. 185,. ur. 241, 
250" 5831, 1629, ur 1650. 
1729, ur.) (Pr. Gen. 413),:) 
409. (Moă. ast-fel 1. 

1 Mart. 1881). Pensiunile 
de retragere, rectompen- 
sele nationale şi lefile e- 
clesiasticilor, militarilor şi 
tutulor impiegaţilor plătiiă 
din tesaurul public, sati din 
alte case publice, nu se 
pol ceda nici în total, nici 
„in parte. — Ele nu se pol 
urmări de cât până lao 
treime pentru datorii către 
Stat, penalităţă prevădute 
de legi, precum și crean- 
lele priviligiate preserise 
de art. 1370, Codul Civil, 
IC 

1) a) Cestiunea dacă un act a fost reţinut sai prin o causă de forţă majoră, peutru a putea da 100 la revisuirea hotărirei, este o cestiune de fapt ce se sustrage de sub controlul curţer de casa- iune. Cas, L 13'59. Bul, pag. 19, 2) a) Legea din 1831 care mo- ditică art. 4109 şi 110 pr. civilă, declarând că cesionarii de pen- siunl cu titlari anteridre aplică- rel sale, pot cere restituirea ca- pitalului numărat cu dobânda cuvenită, dispune prin aceasta chiar şi pentru trecut.—Prin ur- mare se violeză lezea: când se 
Primeşce drept bune enunțările prevădute în actele de cesiune, „antericre -acestel legi, fără a o.   

Ss 

DESPRE POPRILĂ (Art. -1US —-109) 

in ceia-ce priveşte pe im- 
piegatil civili și celisius- 
tic ; iar pentru militari 
pînă la oa patra parle 
pentru orl-ce datorie; până 
la juimătale, pentru toii, 
fără distinețiune, in ce pri- 
veşte plata dotei legiuitei 
sofil precum şi alimentele 
acordate de lege atăt soției 
cât și copiilor. , 

„ Cesionarii de pensiuni, 
cu titluri anteriore legel 
de faţă, pot cere restitui- 
rea capilalului numărat, cu 
a lui dobândă legalăşi ob- 
ține despăgubirea lor prin 
urmărirea până la o trei: 
me a pensiunei. (Pr. 105, 
410.—Civ. 241, 230, 98|, 
983, 1271, ur. 1730. — Co. 
555, 556.—L. Urm. 9).?). 

  

bliga prealabil pe cestonar a face 
dovada sumei inumărată. Cas. | 
13/86, Bul, pag, 13. 

, Poni il şi lefurile fane 
ţionarilor şi a foştilor militar 
nu pot fi urmărite pentru datorii 
către particulari, Cas. 1 361i8i. 
Bul. pag 965. 

c) Bisosiţianite legei interpre: 
tative art. 409 din pr. cirilănu PI 
vente de cât pe militarii în aci 
vitate, iar nică cum pe pensionari 
foşti militari, Cas, L 45/88. B 
pag. 127. 

& Midiscele no! în casaţiane 
sunt neadmisibile, 5 

Copia după comandament A 
încunoştiințeză şi procurori. 
numai în cas când sint înjoci 
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DESPRE POPRINI (Art. 410) - 161 

1410. (Mod. ast-fel D.1; făculă în contra preserip- 
Mart. 1581), Este nulă orr- | tiunilor presenter sectiuni. 
ce urmărire sai cesiune ! (Pr. 406-409.)1). , 

    

   

   
   

    

  

erese de minor! saă înterzişi, iar | misibil moștenitorilor str, Cas. I 
nu și când debitorele esteîn stare | 39919. Bul. pag. 1207. 
de faliment. 1). Remuneraţiunea portăreilor 

Se satisface cerinţele legercînd | pdte fi urmărită sai poprită de : 
publicaţiunea, conţinend. profe- | creditori, dânşii ne intrină în ca- 
siunea și domiciliă - creditorului | tegoria funcţionarilor prevăduţi 
şi debitorului urmărit, se afişcză | de art. 409 din procedura civilă. 
pe insnși imobilul urmărite Cas, II 1$6|95. Bul. pag. 1217. - 
Termenul de graţie este lasat Notă. Art. 409 proc, civ. mo- 

la Suverana apreciere a îinstan- | dificat prin-legea din 1 Martie 
ţelor de fond. Cas. sec. Vacante. | 1881, a fost din noii modificat. 
15/88. Bul, pag. 646. prin legea de la 19 Xunie 1592în 

e) Transacţiunea intervenită în- | modul următor: <Penslunile de 
tre un pensionar cu cesionarul | retragere, recompensele naţionale 
săi, anterior modificarii adusă | şi lefile eclesiasticilor, militarilor - 
art. 409 procedura civilă prin le- | şi tuturor inpiezaţilor plătiţi din 
sea de la îMartie 1831, prin care | tezaurul public, suti din alte case 
se recunosce capitalul numărat, | publice, nu se pot ceda nici în 
este: valabilă şi creditorul numat |.totul, nică în parte. Ele nu se 
are nevoe să se adreseze la jus- | pot urmăridecât până la o trei“ 
tiţie pentru restituirea acelui ca- | me peniru datorii către Stat, pe- 
pital. în virtutea une! asemenea | nalităţi prevăzute de lege, pre- 
transacţiuni cesionarul era în | cum şi creanțele privilegiatepre- 
drept să se adreseze direct la co- | scrise de art, 1729 Codul civil; 
mitetul pensiunilor spre a încasa | până la jumatate în ce priveşte 
o treime din pensiunea debito- | plata doter legiuiteI soţii precum 
ralu! stii, fără să mai facă cere- | şi alimente acordate de lege atit 
rea de poprire în sensul art,455 | soțiel cît şi copiilor, „ 
şi următorii din procedura civilă | . Aliniatul al doilea rămine în- 
destul numai ca să fi notiticat | tocrmal ca mal sus, adauvîndu-se 
cesiunea, conform .art. 1393 din | şi un al treilea aliniat cu urmă- 
Codul Civil, căcidânsul, prin fap- | torul cuprins: - 
tul cesiunel, a devenit proprietar «Drepturile dobindite pentru a 
al creanţei, Cas. I 198/89. Bul. | «patra parte asupra lefurilor mt- 
paz. 5. «litarilor, pentru orl-ce datorie, 

[) Moștenitorii soţiei nu pot ur- | <în temeiul lege! de la 1 Marie 
mări pensiunea soţului pentru | «1881, până la aata promulgărei 
plata dotel, de re-ce art. 409 | <legei de față, rămîn neatinse». 
din pr, C. civil nu acordă acest| 1) a) Legea din 1881 care mMo- 
drept de cât nurnat personal so- | difică. art 409 şi 410 proc. civu 
ţie. Cas. I. 46]v0. Dul. pag. 135, | declarând că cesionaril de pen- 

9) Dreptul soţie de a tace pop- | siunt cu titluri anteridre aplică-: 
rire pe leafa bărbatului. pentru | rel sale, pot cere restituirea ca- 
restituirea dotej, nefiind un drept | pitalului numărat. cu dobenda 
inerent persnel sale, este transe | cuvenită, dispune, prin "acesta



103. 

” Sceţiunea 2.— Despre armărirea 
bunurilor mobile ce se află în 
posesiunea debitorelul. 

411. Urmărirea obiee- 
lelor mobile, corporale sait 
incorporale, care sc allă în 
posesiunea debitorelui, se 
va face prin agenlii ce 
“sunt alipiți - pe lângă îri- 
bunale și curți, fie-care în 
circonscripțiunea sa, şi du- 
pă dispositiunile luate pen- 
iru acesta do către preşe- 
dinte, (Pr. 379, 412, ur, 470, 618.—L. 9 Iul. 1865 
art. S7, 93, 97, ur.) (Pr. 
Gen. 417), ), 

412. Presenta unut co- 
misar de politie sai aju- 
lor al săi, sait în lipsa 
lor, a „„judecătoruluy de 
plasă, oră, şi în lipsa aces- 
tora, a primarului sa a 
ajutorului săi, va fi nece- 
sară, sub pedâpsă de nu. 
lilate. , 

1” Dacăuşile debitoreluy suni închise şi nu voesce 
a deschide; IE 

2” Dacă nu voesce a des- chide camerile sau mo- 

chiar şt pentru trecut. Prin ur- nare se violiză legea Când se prilmeace drept bune enunţările prevădute în actele de cesiune anteridre acester legi, fără a'o- bliga prealabil pe cesionar a face dovada sumey inumărată, Cas, [   

DESPRE ULMĂLIuL (Art, A14—416) 

bilele; . 
30 Dacă debitorele lip- 

sesce şi nu este spre u-l 
represenla, nici o rudă, lo- 
cuind cu dinsul. (Pr. 41, 
413, ur. 469) (Pr. Gen. 418). 

413. In aceste casuri, 
o daiă ce casele saii. mo- 
bilele s'au deschis, de că. 
tre debilor,- sait nevoind 
el, ori în lipsa lui, de că 
lre agent, presenta comi- 
Sarului, a judecătorului de 
plasă sa a primarului, so 
va putea suplini prin doi 
martori majori, (Pr, 412, 
414, ur.) (Pr. Gen. 419) 

414. Camerile şi mu- 
bilele'se vor deschide trep: 
lat, pe cât.se va face si 
înscrierea lor în procesul: 
verbal. (Pr. 413, 415) (Pr, 
Fr. 587, 1%. 

415. Creditorele va pu- 
lea să nu fie faţă la lu: 
crarea urmărirei. (Pr, 4!1, 
ur. 470) (Pr. Gen. 420). 

416.. Agentul judecă: 
toresc singur, sati Tată cu 
personele însemnate în 
art. 4141 și 412 va forma 

IT 

5, PA sechestra 
pe productele arendaşulul, nu 
constitue un obstacol pentru pro- prietarul neplătit de a cere ștel un sechestru deosebit. Cas, IL 2/57. Bul, pag, 12). - 
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DESPLE Utmănini (Art. 216 - 120) 

îndată un proces-verbal 
are va coprinde: (Pr. 
Gen. 421).. i . 

1* Enuntarea titlului e 
secutor în virtutea căruia 
se face esecuţiunea. 

2: Arătarea creditorulul 
pentru lucrurile ce a cerut 
a se urmări, dacă aseme: 
nea cerere s'a făcut. 

3 Numele, pronumele 
şi domiciliul părților, al 
agentului precum şi al al- 
lor persone care vor fifost 
faţă la urmărire. 

4 Somaţiunea formală 
făcută debitorului ca să 
plătescă, precum-şi răs- 
punsul lui dacă a fost faţă. 

5 Descrierea obiectelor 
urmărite și arătarea nu- 
mărului şi calitățer lor, pe 
cât se va putea. 

6 Arătarea locului, (ilel 
"Si orel când s'a făcut ur- 
mărirea, (Pr. 411, ur. 417, 
+10. — 1: Urm. 11) (Pr, 
Gen. 492). 1). 
417, Acest proces-ver- 

bal se va subscrie de a- 

109 - 

gent, şi de tolo persânelv 
ce aii fost fală la urmă 
rire. (Pr. 416,418, ur. 470.— 
Rg. Port, 49.—IL. Urm, 11.— 
L. Timbre 18, 129 (Pr, 
Gen. 424). | 

* 413. Ingată ce procesul: 
verbal se va termina, 0- 
biectele descrise înti”ensul 
se vor pecetlui, sai se va 
pune un custode: pentru 
paza lor, şi se va face men- . 
țiune despre acesla in pro- 
cesele verbale. (Pr. 416, 
ur. 419, ur, 493471. —L,. 
Urm. 11). - : 

419. Custodele aşedat 
pentru padă.cată să fie -   major; el nu va putea fi 
însuşi debitorul, ori vre-un. 
servilor al său, saii rudă, 
Sai cuscru al săi până la 
al patrulea grad inclusiv, 
de cât atunci când insusi 
credilorul va .consimti lu 
acesta. (Pr, 4185, 420, ur.) 
(Pr. Gen. 498). 

420. Nu se vor putea. 
aşeda custodi de cât per 
sone solvabile cure se vor 

  

1) a) Creditorul personal pâte 
cere urmărirea averel deb;toru- 
lui săă inainte de eştrea din in- 
divislune, când prin împărțire saiă 
in orl-ce alt mod este bine şi de- 
fnitiv stabilit dreptul acestuia 
de romoscenitor sati coasociat, 
asupra porţiune! urmărite. Cas. 
I 206/91, Bul. pag. 584 De 

  
5) Creditorul urmăritor este 

responsabil de daunele suferite 
de debitorul stă din causa ur- 
mărirel ce "I-a făcut asupra unor 
lucruri apărate de lege, precum 
sunt instrumentele trebuincidse 
profesiunei ce dinsul practică. 
Cas_I 78/92. Bul. pag. 192. -



“constitue un delict de 

170 

pulea supune şi la dare de 
cauțiune, preferindu-se tot 
dWa-una acelea carise vor 
presenta de creditor. (Pr. 
393, ur. 418, ur. 421, ur. 
4517) (Or. Gen. 499), - 
„421. Custodele va avea 

drepl la o plată ce se_va 
liesa de tribunal. >» 

- Acestă plată se va lua 
cu preferință din preţul 
lucrurilor arinărite. (Pr. 
415, ur, 492, 446; 457.—Civ. 
1639, 1729.—L. Lrm, 11). 
(Pr. Gen. 435). 

422. Custodele vu fi 
râspundător de ork-ce pa: 
subă se va aduce eredito- 
rului, din causa negligen- 
tei sulo, putind Îi, după 
împrejurări, supus la pe- 
depsa prescrisă- de legea 
penală pentru abus de în- 
credere. (Pr. 415, ur, 421, 
ALI, Civ. 1633, —p, 323, 
330). 1) | 

473. Cind lucrurile ur. 
mărite aii fost puse sub 
pecelă, - aceste peceii se. 
Vor pune de ugentul ju 

1) a) Faptul că un debitor că. rula "1 s'a sechestraţ Și 'Ta'a Jă- sat în păstrare may multe lucruri, a înlocuit obiectele sechestrate cu altele de o calitate inferidră, 
abus de încredere prevădut și pedepsit de art 330 din codul penal. Ca. 1I 304/94. Bul. pag. 127, 

„ DESPRE UBMĂRINI (Art, 421—425) 

  

decătoresc, și de comisa- 
rul local, sai, în lipsa a- 
cestuiu, de judecătorul de 
plasă, or de primarul saii 
de ajutorul. săi. (Pr. 415, 
494, ur.) 

424. Acela care, fără 
drept, va rupe saiă va stri- 
ca aceste peceţi, se va pe- 
depsi conform leger pena- 
le, afară de alte daune- 
interese la cari se pote 
condamna, (Pr, 493, 495, 
P. 198, ur. 200, 202, 904). 

423. Indată după pu 
nerea pecelilor sau aşeda: 
rea custodelui, agentul Ju- 
decăloresc va lăsa o copie 
după procesul săii verbul 
în mîna debitorului sati la 
domiciliul săi, precum şi 
o listă de obiectele urmă- 
rile în mina custodeluj, 
dacă asemenea ! custode 
există. Custodele va sub- 
scrie de primirea listel. 
"Originalul se va depune 

la grefa tribunalului, saii 
curtel a căreia holărire se 
esccută, (Pr. 418, ur. 4%, 

5) Ultimul act de. executare 
prevădut de art. 403 din codul 
de. procedură civilă care închide 
orl-ce drept de contestaţiune, 
este închierea instanței judecă- 
toregei care recunosce că execu: 
tarea a fost făcută conform le- 
ge. Cas. $. Unite 7/97. «<Dreptulr 
27, | 
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DESPRE URMĂNIRĂ (Art. 126 —125) 

ur. 4+72.—hg. Port. 50.—L. 
Urm, 1î. — LL. Timbre, 18, 
12%), -- 
420. Azentul care, pre- 

sentându-se la locuinţa de- 
hitorului, va găsi o altă 
urmărire efectuată, şi'a- 
verea mişcătore sub pe- 
ceti şi sub padă de cus- 
tode, va lua copie după 

“procesul verbal aflat în 
mâna custodelui sad în 
mâna debitorului, ori la 
domiciliul său. - 

Va face un proces ver- 
bal arătând tote aceste îmn- 
-prejurăii, precum şi. nu- 
mele agentului care a ur- 
mărit, şi va putea urmări   și el numui lucrurile cari 

“nu vor fi fost deja urmă- 
rite. (Pr. 411, ur. 418, ur. 
497, 593.—R. Port, 51.—L. 
Timb, 15, 125. (Pr. Gen. 
427). 1) 

427. Ori-ce agent ju- 
decătoresc va [i dator, sub 

1 

pedepsă de destiluire şi 
de daune-inlerese, ca: in 
24 ore după întoreerea sa, 
să depună la grefă proce- 
sul-verbal încheiat de dân- 
sul la fața locului. (Pr. 
411, 416, ur. 431, ur.) (Pr. 
Gen. 425). ! 

428. Debitorul nu va 
pulea să se opue laour- 
mărire ce i se face, decăl 
depunând valorea ce i se 
cere în mâna jndecăloru- 
lui, comisarului saii pri- 
marului localitătei. 

Tot de o dată el va [i 
dator -a da în mânaagen-. 
tului judecătoresc,pelângă - 
chilanța de depunere, şi 
peliţia către lribunul sai . 
curtea respectivă, în care 
să arale cuvintele pentru 
cari el cere incetarea suit 
su=pendarea - executiunei. 

Curtea sait tribunalul va 
judeca de urgenţă, conforin 
cu cele dise la art. 100, 

  

1) a) În materie de urmărire 
mobiliară, - legiutorul prin art. 
126 din procedura civilă, admite 
Sistemul priorităței urmărirei; 
de aci urmâză că atunelv ur- 
mărire când se găsesşce deja în- 
cepută de Sta, cel-alţi creditori, 
fie chirografari, fie privilegiați, 
care ai în favorea lor procedura 
dreptului comun, nu pot cere 
a se suspenda urmărirea înce- 

- pată deja de Stat, conform legi 
sale speciale de urmărire ai ase   

substitui procedura dreptului co- 
mun ; precum de asemenea, când . 
cer lalți creditori vor fi început 
urmărirta dupe procedura drep- 
tului comun, Statul nu pote opri 
continuarea ' aceleY urmăriri. ci 
trebue să aştepte continuarea 
urmărirel începută deja gi să în- 
tervină cu drepturile şi calitatea 
sa de creditor la tabloul de or-- 
dine. Cas. 1 282/94. Bul. pag. 863. 
Cas. Sec. Yacanţelor t3%/95, Dul- 
pag. 1010. , N



-172 

(Pr. 75, 4101, ur. 41, ur. 
429, ur. — Re. Port. 51). 
(Pr. Gen, 436, 10).1) 
429. In orr-ee alt cas, 

urmărirea se va. termina, 
rămâind ca acela în contra 
căruia ca s'a făcut, să re 
clame la tribunal sai cur- 

“tea competintă, conform 
celor dise lu art. 399 până 
la 405. (Pr, 498, 430), -. 
„430. Creditorii debito- 

rului urmărit nu vor pu- 
lea să”se opună la execu- 
tarea  urmărirei, nick la 
vinderea objectelor. E vor 
Îi numar în drept a popri, 
până la regularea preten- 
fiunci lor, sumele prove- 
aaa ANR 

1) a) Instanţa sesisată de 0 con- testaţiune, comite un exces de putere cână retuză de a cerceta mijlcele de apărare în fond contra titlului pe cara se fun- deză oposiţiunea şi reservă părţex de a faceun proces pe cale prin- cipală. Cas..L 102]87. Bal. pag. 194. : 
i) Urmăritul; spre a popri efec- tele uner urmăriri, pote depune „Val6rea ce i se cere, fi, acestă Valdre nu este numay cauţiune, ci ca represintând insăşi suma da- torilă, aşa că dacă Oposiţiunea urmăritului se] respinge, însăşi - ValGrea depusă are a servi spre achitarea creditoruluY urmăritor, Cas. I 102]8). Bul. pag. 283, *) a) In materie de ui mărire mobiliară, leguitorul prin art, 126 din procedura civilă, admite sistemul priorităţel urmărirer; de   

DESPIE VINDERI (Art. 129-431) 

nite din .vendarea ubjee- 
telor. .- o 

Acestă opositiune a ere- 
ditorilor. se va face călre 
tribunalul sati. curtea prin 
care sa operat vândarea, 
(Pr. 428, ur. 431; ur. 450, 
ur. 455). (Pr. Gen. 439).5) 
Secţiunea 3. — Despre cendarea 
sai licitaziunea obiectelor mobile 
urmărte, - 

481. In 36 orecelmull 
după depunerea procesu- 
lu-verbal al agentului la 
curtea: sati la. tribunalul 
respectiv, preşedintele, în 
camera de consilii, va în- 
semna diua şi locul unde 
are să se facă vendarea 
PRI 
aci urmeză că atunci când our- 
mărire se găsesce deja începută 
de Stat, cel lalţi creditori, fe 
chirografari, fie privelegiaţi, care 
aii în favorea lor procedura drep- 
tului comun, nu pâte cere a se 
suspenda urmărirea începută deja . 
de Stat, conform legi sale spe- 
ciale de urmărire şi a se substi- 
tai procedura dreptului comun; : 
Precum de asemenea, când cel 
alţi creditori vor fi început nr- 
mărirea dupe procedura drep- 
tului comun, Statul nu pote opri 
continuarea aceler urmărir, ci 
trebue - să aştepte continuarea 
urmărirel deja incepută şi să în- 
tervină cu drepturile și calitatea 
sa da creditor la tabloul de or- 
dine. Cas, I 282/99. Bul. pag. 865. 
Cas, s. Vacanţelor 135/9, Bute 
pag. 1010, .



DESPRE VÎNDERI (Art, 422439) 

obiectelor urmărite. (Pr. 
372, ur: 427, 430, 432, ur. 
L. Timbr. 21, 19). (Pr. Gen. 
410), .. : 
432. Acestăvândare se 

va face inaintea tribuna: 
lului de prima instaală, 
sait la faţa locului, saii în 
hotelul special pentru ven- 
dări, după împrejurări. 
(Pr. 3724 31,433, ur, 474). 

- 483. Epota vândărei se 
va încunostiinta formal 
debitorului, în persână sat 
la domiciliii. (Pr. 431 ur. 
434, ur. 509.) , 

434, Epoca vendărel nu 
se va putea face în mal 
puţin de două săptămâni, 
nici în mal mult de o lună 
de Ja data procesulul-ver- 
bal. (Pr. 416, 431, 433, 435, 
ur. 510.—L, Urm. 11) (Pr. 
Gen. 449), - - 
„A8ă. Când însă atât 

creditorul cât şi debitorul 
6 vor cere, epoca acestei 
vândări se va putea scurta 
sait prelungi peste acest 
termen. (Pr. 434, 436, 534). 
„136. Asemenea când o- 

biectele vor ameninţa stri- 
căciune sai perire, jude- 
căloria, insăreinată cu -vin- 
darea, va putea chiar de 
oliciii să scurteze termenul 
vendărer, (Pr. 434, ur. 437, 
ur) (Pe. Gen, 447. 

13 

437, Vendarea se va 
vesti cu tuieă dile cel pulin 
mai mainte, prin afişe li- 
pile pe sluade, la.uşa ju- . 
decătoriei, la porta pri- 
măriei saii la porla loca- 
lităţer unde se face ven- 
darea, precum şi la alte 
locuri publice. . 

In oraşele unde sunt jur- 
nale, acestă vestire se va 
face și prin jurnale, - 

Aceste anunțuri sc vor . 
execula: prin grija agen-! 
tului ee'u făcut urmărirea, 
sub pedepsă, în cas de ne-: 
urmare, de o amendă de * 
la lex 30 la 2000 lej, si alle 
daune interese, căire păr-   tile interesale. (Pr, 372, 
431, ur. 458, ur, 474, 507) 
(Pr. Gen. 441, 443, 44), 
438, Daca din causa! 

unei opositiuny, saii unci 
invoiră între părti, dinu 
vendărei s'a amânat de 
către tribunalul ce are a! 
o efectua, 'se vor facealle 
anunțuri nuo!, conform ar- 
ticolului precedent, cu trei. 
dile cel putin inaintea vân- 
dărel. (Pr.399, ur. 437,439, 
ur. 535) (Pr. Gen. 444)... 

439. Anunturile vor co- 
prinde dioa, locul şi ura 
Yândărei, precum si nalura 
ohieelelor, fără alte :ună- 
nuule,
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Costul acestor anunţuri 
se va înainta de către cre- 
ditor, în socotela lucrurilor 
urmărite. (Pr. 437, 435, 450) 
(Pr. Gen. 441). - 

440. In dioa publicată 
pentru vâudare, agentul în- 
săreinat cu urmărirea, va 
merge la locul unde se allă 
obiectele, împreună cu gro- 
fierul tribunalului, 'sait a- 
jutorul săi, ori împreună 
cu membrii tribunalului, 
dacă obiectele se allă în 
oraşul reşedinter tribuna: 
„ului; eră dacă aceste o- 
biecte sunt în altă loca- 
litate,. față cu comisarul 
sait cu primarul local sait 
cu un ajutor al lor, ori cu 
judecătorul de'plasă, (Pr. 
4314, ur. 44, ur. 475.—L, 
Urm,. 13). i 
"441. Agentul va des- 
chide peceliilesaii va primi 
obiectele din mina custo- 
delui, dacă a fost aseme- 
nea custode. 

Va verifica slarea și nu- 
mărul obiectelor, după pro- 
cesul-verbal de urmnărire, 
şi va da chitantă de libe- 
rare custodelui; cră acesta 
va presenta tote obieclele 
re îi Saii incredintat şi aşa 
cum i Saii îneredintat. 

Se va procede la lrans- 
portarea ohicetelor în lo- 

  

DESPRE VÎNPERI (Art. 110 441) - 

calul vendărei, dacă acestă 
transporlare este să se facă 
saii se va procede îndată 
la vindere, dacă obiectele 
aii să se vendă chiar în 
locul unde seallă. (Pr. ţii, 
ur. 416, 418, ur. 497,41, 
ur.) (Pr. Gen. 451). | 

- 442, Voendarea se va 
face public, cu ușile des: 
chise şi în sunetul unei 
trâmbite, sait în gura mare. 
(Pr. 443, 538) (Fr. Gen.452). 

443. Agentul judecă- 
toresc saii un telal, în lo- 
calitățile unde se află te: 
lalii, vor propune fie-care 
obiect, vor formula pretul 
şi "1 vor adjudeca, în a: 
ceiaşi di, aceluia care, li 
a treia strigare, va oferi 
cel mal mare pret, chiat 
când, în lipsa de ali con- 
cureii, acesta a fost sin- 
gurui doritor. (Pr. 372, BI, 
ur, 444, ur: 544. Urm. 19). 

444, Licitaţiunea seră 
face pe bani gala şi obiee- 
tul se. va preda -aceluia 
care va şi număra prelul 
cu care i sa adjudecat. 

Dacă aceluia cărui, sa 
adjudecat obiectul nu vă 
numâra pretul, el se vi 
vinde din noii, şi adjude- 
cătorul MWânteii va ră% 
punde scăderea ce va ci 
la oa doua vendare,



DESPRE VÎNDER 

“Numărarea preţului se 
va face sait în fața loculuy, 
sait când obieclul se va 
transporta la casa adju- 
decătorului. (Pr. 442, ur, 
445, 475, 551, 557) (Pr, 
Gen. 453), | 
445. Agentul de urmă- 

rire va însemna pe o lislă 
obiectele vendute şi pretul 
cu care s'aii vândut. (Dr. 
444, 447, ur, 543), 
446. Indată ce din va-] 

lorea efectelor vândute se 
vor acoperi creanțele re- 
clamate şi cele-alle chel- 
lueli ale agentului, ale cus- 
todelui, ale publicaţiuni- 
lor și altele, se va curma 
licitaţiunea, şi debitorul: 

I (Art, 445-450) 173 

tribunalul. local, suii cnd 
vinderea se va face în o. 
localitate unde nu e lri- 
hunal, la casa primăriei, 
a judecătorului de plasă 
ori la comisiunea de po-- 
liție. (Pr. 444, ur. 447,551) 
(Pr, Gen. 456). 

4-19. Nici o cerere de: 
nulitatate sait de resolu- 
fiune a vândărei nu se va 
primi în contra celui asu- 
pra cărui s'a adjudecat lu- 
erul, și care a plătit pre- 
țul, alară numar de nu a 
lost fraudă din parte-i. 

Cererea păitei vătămale 
va Îi numal în contra celui 
ce a urmărit, saita ageu- 
tului de urmărire, oul a   

"Și va priini înapol lucru- 
rile rămase sait prisosul 
prețului, de va fi aseme- 
nea prisos. (Pr. 431, ur. 
4+7 ur. 583.—Rg. Port. 55 
(Pr Gen. 454). Si 
417. Agentul de urmă- 

rire va redacla în fie-care 
di de licitatiune, un pro- 
ces-verbal. de cele urmate, 
şi" va subserie alât el 
cât și cel-alţi representanță 
ai autorităley publice de 
care a fost însoțit. (Pr. 445, 
ur. 419,.—L. Timbre. 18,12). 
„449, Pretul eșit din ad. 
judecațiunea de iie-care di, 
Se va depune îndală la 

celor-alți ofițeri publici ce 
ai execulat, după împre- 
jurări, (Pr. 565.—Cic: 1359, 
ur. 136$, 1909) Pe. Gen. 
457). 

Secţiunea. î.— Despre distribuţiu- 
i nea pretului. 

-450. Din sumele .eşite 
din vendare se vor scădea 
mai ânteii cheltuelile de 
urmărire şi de vendare. 

Restul se va da credi- 
torului ce a urmăril. 

Dacă însă a fost şi alli- 
făcut o- credilori ce aii 

positiune asupra prelu- 
lut vendărer, şi titlul lor 

4



116 

recunoscut, pretul se va 
împărţi între creditorul 
ce a urmărit şi creditorii 
oponenți. (Pr. 400, 430, 440, 451, 464, 490, 579.— 
Civ. 1719, 1731) (Pr. Gen. 
*pad9/e ă - 

4551. Dacă este conles- 
lațiune sair din partea de- 
bitorului saii din partea 
unuia 'din creditori, su- 

“mele adunate se vor de- 
pune la tribunal, eave a- 
supra titlurilor înfătişate 
va forma tabloul: de dis. 
lributiunea prelului. (Pr. 
400, 450, 459, ur, 559, ur. 
— 1. 'Timbr, 20, 310) Pr, 
Tr. 663, 1%)1). a 

452. Acest tablou se 
a comunica, în persoria 

sait la domiciliul debito- 
ruluI urmărit şi credito- 
rilor oponenți. 

Dacă în timp de' opt dile de la primirea aces. tel comunicări nu sa fă. cul. nici o opuncre, tribu- 
nalul va proceda la dis- 
II NI 

1) a) Ne răspunderea “preţului regulat la licitaţiune, conform lege!, nu esle un motiv de ca- sarea ordonanţei cână asemenea " propunere nu a fost făcută la tribunal, Cas, II 39/86. Bu, pag. AG 
2) a) Contestaţiunile la tabloul de ordinea creditorilor se judecă   

DESPRE VINERI (Art: 151-434) 

trihuliune. Dacă sta format 
opuneri, tribunalul va ju- 
deca în termen scurt asue 
pra opunerilor, (Pr, 4 
400, ur. 430, 450, ur, 4%, 
ur, 575, ur.) (Pr. Fr. (6, 
20: 665, 666, 10; 668), 
"453. Termenul penlru 

apel, în contra hotărirel 
de opunere la :distrihu- 
tiunea pretului, va fi de 
15 dile de la data primi: 
Tel CI sati lăsărel la do: 
miciliii. Pr, 318, 402, sl, 
ur, 729.731) (Pr. Fr. 669). 

454, Când între lucru 
rile urmărite ale dehito- 
rului, se vor fi-găsit sume 

de bani, se va urma asu- 
pra acestor sume înloc 
mat ca asupra actelor pr 
venite din vendare; iară 
din cele.lalte. obiecte = 
va urmări numai căle 

lrebuese spre acoperirea : 
creanţelor reclamate îi 
cheltuelilor urmate. (Pr. 
4460, ur, 450, ur.) (Pr. Gen. 
469), - 

DO N ON că 

de tribunale cu dreptul de are 
Prin urmare, curtea sesisat „ 
un asemenea apel, e în drep ! 
modifice distribuirea ordoni 
de tribunal, fără ca, prin e 
să atace principiul autoritățel 
crului judecat. (as. 1 52] 
pag. 143.



- DESPRE POPRIRE (Ari, 45) 
Secţiunea 5.—Despre urmărirea şi poprirea obiectelor mobili 

ale debitorului, cari sunt 
în mîna celor deal treileuy 

455. Orl-ee creditor va 
putea, în virtute de titluri 
executorii, să urmăreseă 
şi să poprescă, pentru su- 
mele coprinse în titlul 
Săii, sumele sati efectele 
datorite”: debitoralui săi 

, 137 

de către un al. ireileu. 
Acelaşi drept vor avea 

şi cel cutitluri private saii 
cu tithazy autentice] ne- 
exceulorii, dând saii nu 
cauțiune pentru daune in- 
terese după împrejurări. 
(Pr. 371, 3392, 408-410,456, 
ur.—Civ. 974, 1099, 1152, 
1171, 1176, 1393.— 0.899). . 
(Pr. Fr. 557)... 

  
1) a) Poprirea cerută în virtu- tea unul act de hipotecă, tiodâna la încasarea une! sume de bani, este o acţiune de competinţa ju- "decătoriilor de ocâle,- - : 
Poprirea se poate ordona cu "sai fără cauţiane, dupt aprecie- rea instanței judecătorascl, Cas, 1 3|3;. Bu. paz. 6. : : ă 2) Delegaţiunea de plată făcută de un creditor în folosul adyo- catului însărcinat cu susținerea : unul proces, comunicată debito- rului, icgă pe acesta șil obligă a plăti c'a dreptul advocatului, „când existența creanţe! sale este constatată pria chiar împăcăciu- nea dintre creditor şi debitor. Motivul de casare Privitor la hecompetinţa instanțelor jude- cătoreşei de a cerceta pe cale de contestațiune validitatea actelor, nu se pote propune pentru prima Gră inaintea curțeI de casațiune. Na există omisiune esenţială, nepronunțarea asupra neregula- ritățer chemărei unui martor, când instanța se fondcză şi pe alte dovedqr, . 

Constatările de fapt sunt lă- sate la suverana apreciere a in- Sfanţelor de fona. Cas.: 1 126/88, Bal. pag. 445, E €) O poprire în mâna celul de 

al treilea “şi are efectul săă lc- sal numal dacă în momentul fa- cerei el, cel d'al treilea era da- tor debitorului, Cas, 124(90. Bu, : pag, 145, . 
d) Cel de-al treilea, în mâna căruia se face o poprire, pote depune în ori ce timp la casa de.   

  

depuneri şi consemnaţiuni efec- tele saă sumele poprite. Cas. I 118/92, Bul. pag. 3:0. 
e). Poprirea în mâna celut al treilea neconstituind prin ea în- SĂŞI de cât un act de conserva- țiune, iar nu de executare pro- priii disă, creditorul nu e dator 

să comunice debitorului titlu în 
virtutea căruia o cere, nici să 
adreseze o prealabilă somaţiune 
conform art. 387 şi 338 din pro-: 
cedura civilă, căci aceste articole 
după cum chiar textul lor 0 a- 
rată, se referă numayY la execu- 
tare. Cas, 1 219|92. Bul, pag. 561, 
[) Nu se pote face poprire - în 
baza unei sentințe judecătoreşer 
care nu este încă definitivă, Cas. 
1 254/93. Bul. pag, 717, | 

9) O cerere de sechestru nu 
pote ține loc de poprire în mâna 
celui al treilea, când nu s'a fă-: 
cut cu paza formelor anume 
prevădute de art. +15 şi următorii 
din procdeura civilă. Vas, 1 959.
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456.. Aceslă poprire 
se va face după o cerere 
ce creditorul va adresa la 

„tribunalul domiciliulul .ce- 
lut de al lreilea sau la al 
debitorului. (Pr. 5$, 68, 
455, 451. ur. — IL, Timbr. 
18, 2) 21, 16) (Pr. Gen. 
472, 15.9. | - 
457. . În acestă cerere 

se va arăla titlul în vir- 
-lutea cărul se face urmă: 
rirea şi suma creanţel. (Pr. 

„69, 456, 458, ur.) (Br. Gan, AT 
Bul. pag. 238, « i 

1) Din coprinsa! art, 155, +39, 
400, T51 şi ;6t atn procedura ci- 
vilă, reese că poprirea făcută în 
mâinile terţiului este numai un 
act de conversare; de unde ur. 
muză că până la facerea tablou. 
lul de distribuţiune, un creditor 
pote cere și poprirea sumelor 
deja poprite dupe cererea altor 
creditori al aceluiaşi debitor, a- 
vend cu toţii drepturi asupra 

„sumelor poprite în proporţiunz 
eu creanţele fie-căruia şi dupe 
natura acelor creanț=,: Cas, I 
394/94. Bal. pag. 1193, 

î) Din combinaţiunea art. 455 
ȘI 462 diu procedura civilă cu arţ, 
109) din codul civil resultă că 
suma poprită în mâna terțiulur 
dupe cererea unul saă mul mul- 
tor creditori urmăritori, în compt 
tul și pentru achitarea debitoru. 
lut lor urmărit, cată să plătescă 
în despăgubirea acelor creditor 
proporţional cu dreptul creanțe- 
lor ce duşi! posed. De aci ur- încză că dacă ferțiul, îu urma 
poprire!, a făcut plata către cre- 

. DESPRE POPRIRI (Art. 136-459) . 

  

  

„. 

45$S. Preşedintele pe-! 
de o parie, va.face opri-:: 
rea prin agentul judecă- 
torese, iară pe de alta, va 
cila atât pe cel dal trei: 
lea spre aşi face declara: ' 
-țiunea sa, cât şi pe debi-- 

a răspunde la ur : lor spre 
mărire, . . 

Copie după cererea de 
proprire se va trimile ce- 
lui d'al treilea! și debito- 
ruluy. (Pr. 70, 455, ur. 459, 
ure*450.—Ng, Port. 57). 

459. La gioa însemna- 

ditorul săi sai în primirea al- 
tor creditori ai acestuia, cari 
n'aii intervenit la poprire, acdstă 
plată nu e valabilă al dânsul r& 
incne “responsabil a plăti din 
noă suma poprită în primirea 
creditorilor popritori. Cas, I. 
1$9/93. Bul, pag. 555. - 

J) Poprirea făcută pe o arere 
Viudută deja -de terţiul popritor 
este valabilă când asupra el sunt 
şi alte propriri anterire vînqărel. 
Cas.S.Vacanţ. 147,95. Bul. p.1300, 

1) a) Hotărirea dată da tribu- 

xere de poprire făcută în mâna 
celul al treilea, din causă că po- 
pritorul nu s'a presentat pentru 
a stărui în validarea el, nu este 

„hal prin care.se anuliză o ce, 

Susceptibilă de apel. Cas.I 470/81 - 
Bul. pag. 1311, . 

i) O cerere de sechestru nu 
Pâte ţine loo de poprire in mâna 
Celu! al treilea, când nu s'a fă- 

cut cu paza formelor anume pre- 
văzute de art. 35 şi următorii 
din procedura civilă. (las. 1 SY/H4 
Bul. pag, 39,



DESPRE POPRIRI (Art. 459-461) 

tă, cel d'al treilea urmării 
va veni înaintea judecăţer 
în personă saii prin pro- 
curator, - 

E! va declara dacă este 
debitor de suma ce se po- 
presce. cât este acea su- 
mă, în virtute de ce tillu 
dacă: may este . poprilă şi 

„de alții şi dacă acea dato- 
rie este exigibilă. 

Iară dacă. valorile pro- 
prile constă şi în alte e- 
lecte mobill îi va argta 
starea lor, calitatea lor și 
cu ce litlu le ţine. 
“In fine el. va' răspunde 

la orl-ce alte esplicațiuni 

179 

îl va cere presedintele, 
Pr. 94, 9298. 458, 460, ur. 
460) (Pr” Gen. :475).1). 
460. Dacă cel d'al irei- 

leu nu voesce a declara - 
nimic, judecala îl va con: 
damna ea un debilor pur 
şi simplu, pentru valârea |. 
creanţe! proprită, dacă a: 
cea valore s'a declarat de 
credilorul ce urmăreste. * 
(Pr. 234, 455, 459 (Pr. 
Gen..476).3) - - . 
AG. "Dacă sunt. mar. 

multe propriri din partea 
mai multor creditori, ar . 
aceluiaş debitor, şi pe -a- 
ceiaşi valâre acelui dal     

1) a) Cel ce al treilea,în mâna 
cărora se face o poprire, pot de- 
pune in ol ce timp la casa de 
depuneri. şi consemnațiuni efec 

” tele saii sumele poprite. Cas, 1 
115;92 Bal. pag. 2:0. 

») Din copriusul art. 45%, 41.9, 460, 
161 gi 464 din procedura civilă, 
reese că poprirea făcută în mâi- 
nile terţiului este numai un act 
de consertare; de unâe urmeză 
că până la facerea tabloului de 
distribuţiune, .un creditor pâte 
cere .poprirea sumelor poprite 
deja dupe cererea altor creditori 
al aceluiaşi, debitor, având cu 
toții drepturi asupra su:nelor po- 
prite în proporțiune cu creanţele 
fie căruia şi dupe natura acelor 
creante, Cus. £ 3941/J4 Bul. pag. 

%, i 
*) a) Se comite un exves de pu: 

tere, când se respinge o contes- 
tațiune întemeiată “pe resturna- 

2 

  

rea dispositivului unei sentințe 
pe cale de interpretaţiune, Cas, 
I 471 Bul. pag. 868, Mi 

d) Cel de al treilea, în mâna 
cărora se face o poprire, pot de-.. 
pune in. ori-ce timp la casa de 
depuneri şi consemnaţiuni efec- 
tele sa sumele poprite. Cas. 1 
118]32 Bul. pag. 240, .- 

c) Din coprinsul art. 455, 459, 
160, 261 şi 464 din procedura cl- 
vilă, reese că poprirea făcută în 
mâinile terţiulut este numal un 
act Ge conservare; de unde ur- 
m6ză că până la facerea tablou- 
lui de distribuţiune, un credi- 
tor pote'cere poprirea sumelor 
poprite deja dupe cererea altor: 
creditori al aceluiaşi debitor, a- 
vând cu toţii drepturi asupra su- - 
melor poprite în proportiune cu 
creanţele fie-căruia şi după na- 
tura 'acelor creanţe. Cas, 1 3091/4114 
Bul. pag. 1193. i
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ireilea, lâte se vor judeca 
prin o singură holtărire, 
(Pr. 455, ur. 453, 525) (Pr. 

- “Gen. 477).1) ” 
462. Orice creditor al 
debitoruluY. urmărit, a că- 
ruY ereantă este lichidă și 

" esigibilă, va puteu inter- 
veni la judecata. de pro- 
prire, prin o simplă  ce- 
rere în cursul instanței, 
conform regulilor de “la 

“art. 299 şi următori, (Pr. 
455. ur. 463. —L, Timbr, 
18, 2; 21, 16) (Pr. Gen. 
AS) 

1) a) Cel de al treilea, în mâna cărora se face o -poprire, pot depune în ori-ce timp la casa de depuneri şi Consemnaţiuni efec- tele sai sumele boprite. Cas. 1 118/92, Bat, pag. 249. : 
d) Din coprinsul art. 453,459, 460, 161 și 464 din procedura civilă, reese că poprirea făcută în mâi- nile terțiului este numa un act de conservare; de unde urmeză că până la facerea tabloului de distribuţinne, an creditor pote cere poprirea sumelor Poprite deja dupe cererea altor creditori al aceluiaşt debitor, avend -cu toţi. drepturi asupra sumelor po- prite iu Proporţiuue cu crean ţele fie-căruia şi dupe natura acelor creanţe. Cas. I 3yî/94. Bul. pag. 1193. 

*) a) In privinţa hotăririlor de poprire, termenul de apei curge de la Comunicare; art. 402 din „Procedura civilă, nu este aplica- bil în acestă materie, Cas. 1 24559 Bul, pag. 627. 
4) Debitorul în mîna căruia s'a 

  

  

DESPRE POPRIRI (Art. 462 —404) 

463. In cas de contes- 
tare asupra: declaraliuni: 
lor făcute de cel d'al trei. 
lea._ pentru cererea de ur- 
mărire, precum şi între 
creditoril ce urmărese saii 
intre er şi debitor, se va 
procede conform regulilor 
ordinare, -. Ă 

Judecătorii vor pulea 
ordona după împrejurări, 
ca valorile poprile să se 
depună la: casa de con- 
semnaţiune. (Pr, 459, ur) 
(Pr> Gen. 479).5) - 
464. Suma poprită, da 

tăcut o poprire de câtre credi. 
rele creditorului stă, nu pote să 
plătescă acestuia suma datorită, 
căcl se expune a face o a dou 
plată creditorului sesisat, nici 
esta obligat a face contestaţtune 
Sai a susține veri-o judecată pen: tru nevaliditatea poprirei; din: sul este în drept, în asemenes 
împrejurări, să depue sumele da: torite la casa de consemnaţiuri 
Si prin acestă depunere cată a fi 
considerat ca achitat de obliga: 
ţiunile sale către creditorul săi. Cas. 1 414]92 Bul. dag. 1103. 

c) Odată ce o hotărire de sa- lidarea unel popriri a rămas de- fnitivă, terţiul în mâna căruia, s'a făcut poprirea, nu Ina! păte, pe cale de contestațiune a exe: cutare, să invâce contra el ho- tăririle intervenite între dinsul 
Şi debitorul ' creditorilor urmă: Hitori, aceste hotăriri neputind modifica în nimic hotărirea dată Asupra validărel. Gas. 1 102/4 Bul. paz, 1213, _



  

DESPRE vovaul (Art. 161-166) 

„lorită “de. cel dal treilea, 
"se va distribui, după seă- 
derea cheltuelilor, de că- 
ire tribunal, între credi- 
loriă ceai urmărit, în pro- 
porțiune şi după. natura 
creanlelor lor, 

Acea sumă li se va plăti 
in modul şi termenii, co- 
prinși în titlul constilutiv 
al datoriei celui d'al-trei- 
lea. (Pr. 450, 455, ur. 439, 
ur. 465) (Pr. Gen. 480).1) 

463. Dacă valorile po- 

18t 

prite sunt efecle mobile, 
tribunalul va ordin vân: 
darea-lor:şi disiributiunea 
prelului lor, conform cu 
cele prescrise la secţiu- 
nea III şi IV 
titlu. _ 
„Cel d'ul treilea ce l6 line 

va fi custodele lor, ducă: 
judecata nu ordonă alt-fel. 
(Pr. 418, 431, ur. 450,ur.)! 
(Pr. Gen. 481). - 
466. Poprirea în mâna 

celui d'al ireilea va încela, 

  

1) a) Cel de altreilea, în mâna 
* cărora se faceo proprire, pot de- 
pune în ori ce timp la casa de 
depuneri și consemnațiuni efec- 
tele saii sumele poprite. Cas. I 
114/92. Bul, pag. 240. . 

t) Din coprinsul art. 455, 479, 
16), 451 şi 461 din procedura oi- 
vilă, reese că poprirea făcută în 
mâinele terţiului este numar un 
act de conservare; de unde ur. 
meză ca până la facerea tablou- 
lui de distribuţiune, un creditor 
pote cere poprirea sumelor po- 
prite deja dupecererea altor cre- 
ditori al aceluiaşi debitor, arena 

- cu toţi drepturi asupra sumelor 
poprite in proporţiune cu crean- 
ţele fie-căruia şi dupe natura a- 
celor creanţe, Cas. 1394194. Bal. 
page 1193, . i 

c) Din combinaţiunea art. 453 
ŞI 164 din proceduracivilă cuart. 
1099 din codul civil resultă că 
suma poprită în mâna terţiului 
dupe cererea unuta sai mal mul- 
tor creditori urmăritort, în com- 
ptul şi pentru achitarea debito- 
rulul lor urmărit, cată să se plă- 
ițscă în despăgubirea acelor ţre- 

GitorI proporţionalcu dreptul cre- 
anţelor ce dânşii posed. De aci 
urmeză că dacă terţiul, în urma 
poprirel, a făcut plata către cre- 
ditorul stii saii în primirea altor   creditori ai acestuia, care n'a 
intervenit la poprire, accstă piată 
nu e'valabilă şi dânsul rămâne 
responsabil a plăti din nori suma 
-poprită în primirea creditorilor 
popritori, Cas. 1 189/95. Bul. pas. 
556, . - , 

d) Depunerea unei sume de. 
bani făcută în urma une! popriri, 
nu are alt efect de câtde libera 
pe part:a in mâna căreea s'a fă- 
cut poprirea. de obligaţiunea de 
a plăti aceeaşi sumă de bantcre- 
ditorilor ce ar face popriri 'pos- 
-teridre; dar nu este de natură 
ada creditorulu! popritorun drept 
exclusiv. asupra banilor depuşi. 
Aga dar, orr-ce altă poprire pos- 
teriGră cată a A admisă şi vali- 
dată, spre a se.ţine în seamă şi 
acâstă poprire la distribuţiunea 
banilor între toţi creditorii pop- . 
ritori în proporțiuni şi dupe na- _ 
tura creanţelor ior. Cas. 1 342[95, 
Bul. pag. 1032, .. i 

a acestul”
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dacă ereditorul ce a pro- 
„Yvocat'o; după citațiunea fă- 
culă în_persână sait la do- 
micilii, nu va veni la în- 
fătişare nici în personă, 
nici prin procurator. (Pr. 
74, 94, 149, 234, 455, 458 
ur.) (Pr. Gen. 482, 10)1). 

TITLUL II]. 
Despre esecuţiunea silită 
asupra veniturilor imo- 

„bilelor, : 
Secţiunea I,— Ui:mărivea fructe- 

lor prinse de rădăcini, 

167.-Fructele şi recol- 
Lele neculese şi încă prinse 
de rădăcini, ce sunt ale 

- debitorului, se pot. urmă- 
ri. (Pr, 379, 468, 476, 610. 
—Civ. 465) (Pr. Gen.. 483). 

168. Urmărirea 'aces- 
lor fructe nu se va putea 
face de cât in şcse stpltă- 
imâni înaintea cocerey lor, 
şi va li precedată de o so. 

"maliune de plată cu două 
«ile înaintea urmărirer, Se- 
cuestrarea însă se va pu- 
lea face la _ori ce epocă, 

(Pr. 3SS, 467,469, ur, 610, 
url Timbr: 19, 60) (Pr. 
Fr, 626). 

- 469. Urmărirea acestor 

28 

* DESPRE URMĂRILI (Art. 166—-473) . 

fvuele se va face prin mij- 
locirea unuY agent jude: 
cătorese, faţă cu primarul 
sait unul din ajutorir: săl. 
(Pr. 372, 411, 416, 467, ur, 
410, ut.) (Pr. Gen. 455). 

470. Agentul va pro 
cede conform cu cele pres- 
crise la art. 411, 415, 46, 
şi 417. (Pr. 469,471, ur.— 
Rg. Port, 58). . i 

471. EL va aşeda ca 
custode al fructelor pe un 
pândar (jitar) de câmpuri 
al comunei, saii pe o allă 
personă din comuna unde 
se află cele nat multe din 
fructele urmărite, (Pr. 418, 
419, 469, 479). (Pr. Gen. 
4£ . i N 

492. 0 copie a proce: 
suluk-verbal al ăgentului 
se va lășa la primarul co: 
munel, saii la judecatorul 
de. plasă acolo unde suul. 
Originalul se va depune 
la tribunal. (Pr, did, ur. 
410, 473, ur.— L. Timbr 
15, 12). , 

4753. Tribunalul va cila 
pe. părţi înaintea sa, Și 
va hotări sati respingerea 
urmmăriref, sait vindarea 

  

1) a) Hotărirea dată de tribu- nal prin care se anulcză o cerere de poprire făcută în măna <eluf al treilea, din causă că poprito-   rul nu S'a presentat pentru a stă- 
rui în validarea er, nu este sus” 
ceptibilă de apel. Cas. 1 410,91. 
Bul. pag. 131, . 

2 
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DESPRE URMĂRIRE (Art, 474-475) 

a) Călimea fructelor cite . - Tructelur, aşa cum sunt 
- pe picior” saii după ce se 
i vor culege. Pr. 472, 474, 

ur.) (Pr. Gen. 490). 
- Ad. Vendarea- se va 
anunţa inainte cu trerzile 

“cel putin: la comună, la 
- domiciliul debitorului si 
: dă porta tribunalului. 

La se vu face în dilele 
și orele insemnule de lri- 

î buna): preferindu-se di- 
:. lele de duminici și de 

bileiii (iarmaroc), la făla 
„locului, în localul tribu- 

-“ malului, saii la bâleiii oră 
terg. (Pr. 492, 437, 47, 
+75.--Rg. Port. 59. 

„n 475. Vendarea se va 
“face pe ban! gata, de că- 
tre agentul. judecătoresc, 
lată: cu primarul comunei 
ori ajutorul săi, și cu de- 

”. bitorul saii şi în lipsa lui, 
„dacă se va fi chemat for- 
“mal, (Pr. 444, 474)... 

î.  476.Debitorul urmărit, 
“dacă nu va aveu alte mij- 
Ice de vieţuire, va putea 

=: căpăta de la tribunal a se 
» scole din vândare:" 

trebuesc pentru hrana lui 
și a familiei lui în timp 
de o lună. : SR 

b) Cătăţimea nutrețului 
trebuineios pentru hrana 
vilelor ce nu se 'pot ur- . 
mări, însemnate .la art. 
407, pentru: o lună. (Pr. 
Gen. 495). i 

c) Semințele - trebuin- 
ciuse. pentru semănătură.. . 
(Pr. 467, ur. 522) (Pr. Gen, | 
496, 19.1). 

SECȚIUXEA AL. — Despre urmă- 
rirea veniturilor tunat imobile 

177. Acela care va voi 
să  urmărescă   

is. 

veniturile | 
generale, precum chiria, -, - 
arenda sau alte venituri. 
ale unul imobil al cărui 
proprielar saii usufruetuar 
este debitorul săi, se va 
conformu regulilor pres- 
erise la vale. (Pr. 379, ur. 
4175, ur. 502.—Civ. 4174) (Pr. 
Gen. 499).% Ă 
„178. Veniturile ce un 

debitor arendaş, saii chi- 
riaş, are din moşia sait 

  

_? 9 a) Sechestrarea veniturilor 
unui imobil obţinută în contra 

„Yechiului proprietar inceteză cînd 
“- imobilul e transmis prin cum- 
”  perătore unul alt proprietar. Cas. 
"1 241799. Dul. pag. 715. 

*) a) Hotăririle date de tribunal   
7 

asupra contestaţiunilor xidicate “ 
île de debitor, fie de cel d'altrei- 
dea, contra urmărirel veniturilor 
unul imobil pot fi atacate pe ca- 
lea apelului numay în termen de * 
una lună de la pronunţarea lor. 
Cas, 1 448|90, Bul. pag. life.
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“casa arondată ori inchiri- 
ali lu, se vor pulea use- 
menea urmări, respectin- 
du-se privilegiul ce legca 
acordă proprietarului, (Pr. 
477, 479, ur. — Civ, 1730), 
“479. Creditorul se va 

adresa cu tcrere la tribu- 
nilul local spre a obţine 
secueslrarea imobilului şi 
a” ecita pe debitor în jude- 
cală. (P. 478, 480, ur.) (Pr. Gen. 499), 7: 

480. Dacă el are titlu: autenlie, neesecutor sai şi un act privat recunoscut „al debitorului, tribunalul, "po de o parte, va înființa seruesțru pentru suma eo- prinsă în litlu sup darea de garanță pentru daune interese din partea credi- lorului, si pe de alta se a cita debitorul în jude- 
cală - 

Pentru titlurile. esecu- lorii nu se va cere Saranţă. “În cele-alte casuri secu. estrul se va putea înfiinţa lot sub dare de garanţă, 

5) a) Veniturile unui imobil a. ind considerate de legiuitor ca fructe civile, ele se socoteso do- bendite di cu Qi şi se cuvine de drepteunpărătorulul din mormeae tul în care dânsul a devenit pro- prietaru! acelui imobil. De aci ur- meză că, din momentul vinqărer, e silită, fie voluntară, a imobi-   

DESPRE URMĂRINI (Art, 479-453) 

prin o. hotărire dală in 
urma înfățișărei. (Pr. 435 
458, 419, 451, ur. — Civ, 1114 
ur. 1659, 1659, -1660). . 

ASI. .Indată ce lribu- 
nalul ordonă seruestru, e] 
va - publica acâsta prin 
afipte la porta sa, și prin 
organul jurnalelor loeali- 
tăței, de vor esista. (Pr. 
450, 452, ur. 5017, ur.—hg. 
Port. 6î)) . IE 

4852 Uu agcutal tribu- 
nalului va merge la fata 
locului, şi va forma proces- 
verbal, conform art. 416, 
de diferitele venituri ce 
aii a se aduna pe Sema 
creditorului. - 

Chiriaşii sati arendașii, 
vor fi preveniţi şi îndato- 
raţI a depune chiriile sai 
arendele datorile- sai ce va datori, la tribunalul 
local, conform hotărirel de 
Secuesiru a tribunalului. 
(Pr. 478, ur. 481 » 499, ur.— 
Ng. Port. 62.—1[, Timbr. 
18, 190).:) 
453. Tribunalul va pu: 

lului, urmărirea acelor venituri cerută de oreditoril vindetorului încetcză față cu cumpărătorul, Cas. 1 308/94, Bal, pag, 951. 
2) «) Veniturile unul imobil fi: ind considerate de legiuitor ca fructe civile, ele: se socotese do: benăite qi cu qi gi se cuvine de drept cumpirătoruluț din momen:



DESPRE URMĂRINI (Art. 453-157) 

lea regula, după împre- 
jurări, ca „tot venitul să se 
adune direct la -casa de 
consemnatiuni, sati vă pu- 
lea numi un gerant special, 
care să administreze imo- 
bilul şi să primescă veni- 
„urile sait chiriile, oct aren- 

- dele pe care le va înainta 
casei de consemnaţiuni, 
prin mijlocirea tribuna- 
lulu. (Pr. 4S2, 487, ur. 518) 
(Pr. Gen. 501), 
434. Indată ce ordinea 

de sccuestru s'a afișat sai 
sa publicat saii s'a făcut 
cunosculă la faţa locului, 
prin agentul judecătorese, 
vor fi nule de drept, ori- 
ce închirieri saii arendări 
se vor face de debitor, şi 
ori-ce plăţi de chirie sai 
de arendi so va primi de 
densul, în urma acelor pu: 
blicări. 

Vor fi asemenea nule 
ori-ce plăti prin anlicipa- 
tiune, făcule în contra clau- 
selor contractului de _în- 
chiriere sati arendare. (Pr. 
452, ur, 516, — Civ, 1099). 
(Pr. Gen. 503). i 

485. Dacă debitorul 0- 
cupă el însuși, în total sai 
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în parte, iinobilul al că- 
ru venit e secuestrat, lri- 
bunulul va putea, după 
împrejurări, să ordone ca 
el să deşurte, în tot saii 
în parte, îndată sait la un 
termen fixat, imobilul se- 
cuestral. (Pr. 479, ur. 51$, 
297) (Pr. Gen. 504). | 
-456.. Dacă debitorul nu 

are alte mijloce de vieţuire 
de cât veniturile secues- 
trate, tribunalul va” putea 
însemna o parte din aste 
venituri, ea să servescă 
pentru intretinerea lu şi  - 
a familiei lui, în tot tini- 
pul cât va tinea secues- 
trarea. (Pr, 477, ur. 592). 
(Pr..Gen. 505). . | 
4S7, Daca tribunalul 

va numi un gerant de ad- 
minisirarea imobilului se- 
cuesirat, îl va supune” la 
dare de cauţiune solvabilă, 
şi va regula tot prin acea. 
holărâre, salariul ' acestui - 
gerant, precum şi modul 
si limitele dreptului săti . 
de administrare, 

Tribunalul va fixa salu- 
riul gerantului, care nu va 
irece peste maximum de 
10%, după împrejurăui, 
  tul în care dânsul a devenit pro- Prietaral imobilului.: De aci ur- m6ză că, din momentul vîndărer, He silită, de voluntară, a jmobi:   lului, urmărirea acelor venituri 

cerută de creditoril vîndătorului . 
încetcză faţă cu cumptrătorul, 
Cas. 1 308]94. Bul. page V51,
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"din venilurile ce va face 
a se încasa. (Pr. 420, 483, 
4S8.— Civ. 1633) (Pr. Gen. 
506, 507). _” 

- AS$S. La finele fie-cărul 
an, semestru sait trimestru 
după cum judecata va ho- 
tări, gerantul va da soco- 

"“I6lă tribunalului de veni- 
"turile și cheltuelile ”ur- 
male. (Pr. 483, 487, 488, 
520) (Pr. Gen. 508), . 
-, 439. Dacă gerantul ad- 
ministreză răi sai nu dă 
sotolelile lu epocile lixate, 
saii trece peste atribuţiu- 

. nile însemnate de tribunal, 
se va destitui şise va con- 
damna la daune-interese. 
(Pr. 459, 487, ur.— Civ, 998) 
(Pr. Gen. 311). . 
-190. Distribuțiunea ve. 

niturilor între . creditorii 
secuestranti saii. interve- 
nienți se va face de către 
tribunal în proporţiune. eu 
“ereanța fie-căruia. (Pr. Gen. 
308, în fine). - 

Credilorii cu dreptul de 
preferinţă se vor plăli eon- 
“form dreptului şi rangului 

DESPRE URMĂRIRE (Art, 188—-193) 

lor. (Pr. 450, 4614, 481, ur.— 
Civ. 1729, 170, 1734) (br. 
Gen. 509, 10). . 
„491. Secuestrarea - ve: 

niturilor. va încela:  - 
«) Prin consimţimentul 

creditorului - sai eredito- 
rilor, secuestranți şi ir 
tervenienti, |, . 
-0) Prin plata creanţelor 

lor, capital şi interese, și - 
a cheltuelilor. , 

c) Prin adjudecarea si- 
llă a imobilului. (Pe, 477, 
ur, 492, ur.) (Pr. Gen.513,)), 

TITLUL IV: 
Despre esecutaren silită 

asupra imobilelor. 

Secţiunea 1,— nobile cară pot fi 
- urmărite, - - 

„492. Numai bunurile 
imobile prin natura lor pol 
li obiectul uner urmăriri 
imobiliare. (Pr. 379, 49%, 
ure—Civ. 463, 404, ur, 1824, 
ur.) (Pr. Gen. 514). 
493. Urmărirea unul 

imobil prin natura sa va 
coprinde insă ca accesori, 
şi lote: obiectele ce ser: 

  
1) a) Veniturile uuut imobil fi- ind considerate de legiuitor ca fructe civile, ele se socotesc do- bendite qi cu qi şi se curine'de drepteumpărătoruluI din momen. tul în care dânsul a devenit pro- prietarul imobilului. De aci ur-   mdză că, din momentul vindărel, 

fie silită, fe voluntară, a imobi- 
lulul urmărirea acelor venituri 
cerută de creditorii vîndătorulul 
înceteză faţă on cumptrătoral 
Cas. I 305/7941. .Bul, page 51 
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DESPRE UBMĂRINI (Art. 494-195) 
7 ” - ” 

-.Vese. la esploalarea imo- 
“bilului, sau cari sunt aşe- 
date în imobil pentru per- 
peluilate. (Pr. 492, 494, ur. 

„—Civ, 467, 468, ur. 1524) 
:. (Pr. Gen. 515). 
„494, Creditoriy perso- 

« DalL af unui comoştenitor 
Sail a unui asociat nu vor 
pulea să urmărâseă și să 
pună în vendare partea in- 
dividă a debitorului „lor, 

-. în imobilele moștenirelsaii 
” societăţei ; ei vor trebui 

LEX 

mal întâiii să provoco, îm- 
părlela sai licitaţiunea 
imobilelor în comun. (Pr. 
492, ur. 691. — Civ. 795, 
1388, ur. 1530, 1825) (Pr. 
Gen. 516) 1). 
"495. Vendarea silită a 
imobilelor se va urmări 
la tribunalul unde se allă 
asedat imobilul, saiă la alt 
tribuual arâtat de debitor 
în interval de. 15 dile de 
la darea comandamentului: 
conform art. 496. (Pr, 497, 

  

3)“a) Bunurile indivize ne fiină 
considerate de cât ca litigiose, ele 
nu se pot urmări, de dre ce cre- 

ditorul pentru a ajunge la reali: 
„sarea drepturilor sale trebue să 
prorâce o prealabilă impărţeală, 
ceea ce constitue un proces. Cas. 

„1 45/66. Bul. pag, 853. - 
2) Probibiţiunea art 494 din 

procedura civilă pu'şi are locul 
: „când coproprietarul 'are in pro- 

prietatea unui imobil comun o 
parte ne contestată şi sigură care, 
prin efectul unei îm părţeli, nu'și 
schimbă calitatea er. Cus. 11 60]t0,. 
Bul. pag. 731, i : 

€) Creditorul unul codevăimaş 
pote cere urmărirea avere! imo- 

- biliară a debitoralur stii înainte 
de eșirea din indivisiune, dacă 
acestă indivisiune se referă la sin- 
gurul imobil urmărit, şi dacă par- 
tea codevălmaşulul cațe determi- 

„nată, Cas. 11 123j90. Bul. pag. 1161. 
d) Spre a se putea obţine sus- 

pendarea urmărirei pentru causa 
de eşire din indivisiune a unei 
averi, succesorul nu este destul 
ca terță” personă contestatore să 

  

  

învâce un drept indivis de suc- 
cesiune asupra imobililor urmă: 
rite, ci trebue încă să stabilesră 
că posedă «pro indiviso» imobilile 
urmărite, sai, în lipsă de o ase- 
menea posesiune, că a depus,con- 
form art, 533 dia proced. ctilă,o 
cauțiune până la resolvarea acţi-. 
unei în revendicare, Cas. 11 11370: 
Bul. pag. 1192, * - 2 

'e) Creditorul personal pite cere 
urmărirea averel debitorului săi 
înainte de eşirea. din indivistuine, 
când prin împărțire Sai în orce 
alt mod este bine şi detinitiv sta- 
bilit dreptul acestuia de comoş- 
cenitor sati coasociat, asupra por- 
ţiunei urmărite. Cas, 1 206/91 But. 
pag. 584; Cas II 33/91, Bul. pag. 
184. 

[) Prescripţiunile art. 1" din 
procedura civilă nu i aii apli- 
caţiunea când e vorba numal de 
o simplă poprire, de Gre-ce po- 
prlrea nu este o vindare sati o 
urmărire proprii disă, ci o mă- 
sură de conservare. Cas Scoţia” 
Vaeanţelor 147|. Dul, pag. 1029,
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492, ur. 496, ur — Civ, 
1529) 9,- ! A 
Secţiunea 2. — Comandamentul 

preclabil, ă 

4196, Orl-ce urmărire u- 
supra unni imobil va fi pre- 
cedată de un comanda 

DESPRE COMAND ANENT (Art. 496—497) 

micul făcut de către. eredi- 
| torii debitorului, prin mij- - 
locirea unul, agent jude- 
cătoresc. (Pr. 38S, 465, 497, 
ur.—Civ. 1836.—Rg, Port. 
44.—L. Urm. 15.—L. Cred, 
Fune.64.—LTimbr. 19 6o):). 

497, Acest comanda: 
  

1) a) Absența de la şedinţă a preşedintelui este bine justiâcată, când se constată că în acea di, dâvsul a presidat Comisiunea de apel a judeţului, Cas. 11 Sent, No. 61/86. Bul, pag. 316. . 
) a) Când execuțiunea n'a fost începută la mâriea debitorului, hotăririle şi titlurile executorii nu se vor putea executa în con- tra moscenitorilor, sub pedtpsă de nulitate, de cât opt dile după ce li se Yor Încunoşciinţa, în per- "50nă sati la domiciliă, acele tit- Iară. Cas. JI 31|87 Bul. pag. 337. I) Actele: de urmărirea unuy imobil, trebue după lege să de ” indreptate în persâna debitorului, tră nu a dctentorului imobiluluy urmărit, nepronunţarea instanței de fona, asupra acestur cap de cerere, nu constitue o omisiune esenţială şi prin urmare nu dă loc la casare. Cas..F- 224153 Bal. pag 851. 

c) Neindeplinirea formalităţey prescrisă de leginitor în intere- sul minorilor nu pote fi invocată de cât de denșil. Cas. 11 29/89 Bu, pag. 235, -. ” . «) Când Concurg mal multe ur. măriri asupra aceluiaşi imobil, regularitatea comandamentuluy prealabil făcut de unul din cre- ditorii acoperă neregularitatea celor alte comandamente. Cas, Ii 19791 Bu. pag. 1. A e) Dacă urmărirea imobiliară 

  

  

se închide pentru nepresintarea 
părţilor interesate, la redeschide- 
rea el legea nu cere alte forma: 
ltăţi prealabile de cât nou! pu: blicaţiuni şi noui. termene, fără 
a fi nevoe de un noi comanda: 
ment, căci licitaţiunea închisă nu 
anuldză urmărirea ca să fie ne- 
voe de un noi comandament.Cas, 
II 54)91 Bal. pag. 463. 

[) In materie de urmărire imo- 
biliară o dată ce saă îndeplinit 
art. 496 şi 497 din procedura ci: 
vilă, prin facerea către debitor 
a unul comandament. prealabil 
în care s'a coprins titiu în vir- 
tutea căruia se va proceda Ia ur- mărire şi somaţiunea către de: 
bitor de'a plăti, este inutilă şi nejustificabilă îndeplinirea încă o dată a- formalităţilor prevedute 
de art. 87 şi 383 din aceeaşi pro- cedură. Cas. 11 13/91 Bul. pag. 1001, . ae 

9) Nulitatea intemeiată pe fap- 
tul că comandamentul prealabil 
ar Î fost perimat nu. pote Â in: Yocată pentru prima Gră în ca 
Sațiune, dacă n'a fost propus in: naintea tribunalului: de urmărire. 
Cas. II 348/91, Bal. pag. 749. 
„_Î) Xefacerea comandamentu- 
tur prealabil într'o urmărire imo- 
biliară nu pâte A propusă pen- 
tru prima Gră în casaţiune, Cas. II 346194 Bu, pag. 1239, -. . 

î) Tutorele datit nu intră în administraţiune şi nu repreșință 

m
 
a
e
 

e
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DESPRE COMANDAMENT (Art. -197—.195) 

ment se va face:în per- 
sonă sait la domiciliul de- 
bitorulul prin act scris şi 
subseris de eredilor şi a- 
gent, în care se va co: 
prinde copie ' după titlul 
executoriă, somaţiunea de 
a plăti, și avisul că, dacă 
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nu va plăti, se va urmări . 
vendarea culăror sait: cu- 
tăror imobile. (Pr..74, 498, .. 
ur.—L. Timbr, 19 60) 1)._ 
-49$. Agentul va pro- 

cede -penlru. încunosciin- 
țarea - acestui comanda. 
ment precum se proce- 

  
legalminte pe pupil de cât după 
ce a depus garanţia fixată de 
consiliul de tamilte şi după ce 
arerea minorului catagrifisită 
conform legei, 1 a fost încredin- 
țată, Aşa dar, dacă într'o urmă- 

'rire imobiliară, cerută contra 
minorului, comandamentul prea- 
labit a fost înmânat tutorului stă 
înainte şi fără ca dânsul să fie 
depus garanţia şi să Îi primit a- 
Yerea, din care causă în urmă a 
şi fost înlocuit, acel comanda: 
ment este nul, i acest; în lipsă 
de un alt comandament regulat 
făcut, atrage nulitatea urmăriră 
şi casarea ordonanţe! de adjude- 

„Care. Cas. II 65/93 Bal. pag. 812. 
1) a) «Gazeta Craiovet» fiind un 

Jurnal de publicaţiani oficiale în 
acel oraş, inserarea în ea a unei 
publicaţiuni de urmărire imobi- Hară intrunesce condiţiunile ce- 
rute de art. 505 din proc. civilă. 
Cas. I 69]89, Bul, pag. 495. 

d) Xu-se pote invoca pentru prima 6ră în casație nulitatea 
Tesultând din vicidsa comunicare 
a comandamentului prealabil, îa- tru cât ea n'a fost propusă la tribunalul de urmărire. Cas. JI "29/91. Bul, pag. 266. . 

<) Comandamentul prealabil 
este regulat cornunicat debitoru- lui prin alipirea lur la porta do- 
imniciliulul săi, când este consta- 
tat că dânsul lipsea âc acolo, iar rudele sa 'servitoril str ati refu- |- 

Sat primirea, fără ca în acent cas 
să 6 nevoe a se adresa agentul 
la vecini. Gas. II 36/91. Bal. pag. 
218, ” ” 

d) Este de principiu că nimeni . 
nu sc pote prevala de o nulitate 
causată prin propriul stii fapt, şi 
nulităţile stabilite în favorea în- 
capabililor, âtnd relative, numar 
Aenşii pot să le învâce, ast-tel 
fiind, actele de procedură dintr'o 
armărire imobiliară, ca şi coman-   

  

damentul prealabil, îndeplinit în 
persâna tutorului minorilor ur- 
măriţi, find făcute dupe stăruința 
creditorului urmăritor, nu acesta 
este în drept să invoce nulitățile - * 
relative la ele. Cas. II 90]91. Bul,. 
pag. 788. 

e) În materie de urmărire imo- 
biliară, odată ce s'aii îndeplinit .. 
art. 496 și 497 din proc. civilă, 
prin facerea către debitor a unul 
comandament prealabil, în care 
S'a coprins titlu în virtutea că- 
rula se va proceda la urmărire - 
şi somaţiunea către debitor dea 
plăti, este inutilăşine justificabile 
încă o-dată îndeplinirea forma- 
lităţilor prevădate de art. 337 şi 
388 din aceiaşi procedură. Cas. 11 
174/91. Bal. pag. 1301,. 

- f) Nefacerea comandamentaluY 
prealabil într'o urmărire imobl- 
liară nu pote fi propusă pentru 
prima ră în Casaţie. Cas.- 11 
143694. Dal, pag. 1258, 

A



"190. 

deză pentru citațiuni după 
= art, 224, (Pr, 497, 499) 1). 
„499. Dacă urmărirea 
se face în contra unul 
minor saii interdis, afară 

„de copia de comandament 
lăsală la tutor ori. cura- 

1) a) Lipsa formalitățer de a- 
testare de către portărel a sem- 
năturel puse de debitor pe co- 
mandament prin care recuudşee 
primirea unui exemplar după el, 
este îndeplinită prin faptul că a- 
cel comandament a fost înaintat 
tribunalului prin adiesa formală 
a portăreluluy. Ast-fel indeplinită 
procedura, debitorul nu pote pa- 
ralisa cursul urmărire! de cât 
declarând de falşă semnatura sa 
şi lucrarea portărelului. Cas. I[ 
27/$9. Dul,'pag. 23), 

b) Nu se pote invoca pentru 
prima oră în casațiune neînde- 
plinirea unor formalităţi de pro- 
cedură care nu sunt de ordine 

* publică, Cas. 169]89, Bul. pag.49ă, 
€) Micile erori strecurate în pu- 

blicaţiunl asupra numelui rmoşii- 
lor vecine cu imobilul urmărit 
nu constitue o causă de nulitate. 
Cas. II 23/91. Bal. pag. 236. 

d) Comandamentul prealabil 
este regulat comunicat debitoru- 
luY prin alipirea lut la pârta do- 
miciliulur stă, când este consta- 
tat că dânsul lipsea de acolo, iar 
vadele saii servitorii săr ati refu. 
sat primirea, fără ca în acesteas 
să. âe nevoe a se. adresa agen- 
tal lu vecini. Cas. I£ 36/91, Ba, 
pag. 278, - - 
e) Nulităţile relative la moaul 
predărei comandamentului prea- 
labil către debitorul urmărit, nu 
pot fi invoeate pentru prima Gră 
în casaţinne dacă'n'ai fost pro- 
puse la tribunalul de urmărire. 

7 

  

  

DESPRE COMANDAMENT (Art. -199:-500) 

tor, se va mai încunios- - 

ciinta şi procurorului lri- - 
hunalului local, care. ra 
subseri originalul coman- 
damentului. (Pr. 497, ui. 
501) (Pr. Gen. 518) ). 

50V. Urmărirea asupra . 

Cas, II 163]93. Bul pag. S87. 
2) a) 'Putricea legală a minori : 

lor să! fii, nu are nevoa de nici 
o autorisaţiune a tribunalului | 
sati a consiliului de familie, pen- 
tru ca să urmărâscă un imobil - 
în comptul minorilor,'saă ca să 
apere. interesele lor. ca defen- 
dore, . 

Când din lucrările din dosar se 
constată că comandamentul prea- 
labil a-fost comunicat și vizat de . 
primul procuror,  mijlâcele. in- 
termeiate pe neobservarea aceste! 
formalităţi sunt  neîntemeiate. 
„Cas. IL 17/86 Bul. pag. 159. 

i) Când comandamentul a fost 
făcut in persâna debitorului şi 
el îucetâză din viaţă numai este 
nevoe ca el să se mal comunice 
procurorului, nici chiar tutorului 
minorului. Cas. 11 65/88 Bul. pag. 
GI, E . - 

c) Intr'o urmărire imobiliară 
de avere de miuort, vida procu- 
rorului pusă pe originalul co- 
mandament aftat în dosar este | 
suticient spre a constata că acel 
comandament, i sa incunoseiin- 
at cum cere art. 499 proo. oi- 
Vilă, şi în acest cas, faptul cănu 
s'u constatat în ordonanța de 
adjudecare. îndeplinirea . acestei 
“formalități nu -atrage nulitatea 
adjudecaţiunel. . Cas. 11 104/9%0 
Bu!. pag. 10:32, 

d) Esta de principii că nimen! 
Du s9 pote prevala deo nulitate 
causată din propriul săii fapt, şi - 
nulităţile stabilite în favârea în- 

e



„PESPRE COMANDAMENT (Art. 500) 

imobilului nu se va pulea 
"face iuuinte de 30 dile după 
comandament. Dacă insă 

“a trecut trer luni de la 
tlioa comandamentului, ur- 

19 

mărirea: nu se va pulea 
face de cât după un noii 
comandament. (Pr. 359, 
496, ur. 501, ur.— 1, Cred, 
Fune. 61) (Pr, Gen. 520).1), 

  capabililor, fiind relative, numay 
dîngI pot să le invoce; ast-fel 
fiind, actele de procedură într'o 
urmărire imobiliară, ca și coman- 
damentul prealabil, îndeplinite 
în persâna tutorului minorilor 
urmăriţi fiind făcute după stă- 
ruinţa creditorului urmăritor, nu 
acesta este în drept să invâce 
nulități relative la ele. Cas. 11 

"SOL bul. pag. 188, 
e) YFormalitatea prescrisă de 

art 499 din proc. civilă, dea se 
comunica ministerului public co- 
mandamentul prealabil în cas 
tând urmărirea se face contra 
unul minor sati interdis, -fiină 
creată de legiuitor numat in ia- 
teresul acestora, neîndeplinirea 
el nu pote fi invocată de cât de 
representanții lor. Cas. Secs. Va- 
cânțelor.-125/93, Bul. pag. 671. 

f) In materie de urmărire imo- 
biliară, orl de câte or! este vorba 
de urmărirea averel imobile a 
unor minori saă înterzișI, trebue 

"ase îucunoşeiinţa şi procurorul 
tribunalului, care trebue să sub- 
scrie originalul comandamentu- 
lui. Lipsa acestex formalităţi . a: 
tinge nalitatea ordonanţei de aa- 
judecare și, fiind. de ordine pu- 
blică, se pute propune și pentru 
prima” Gră în casaţie. Cas, II 1439 Bul. pag. 1039. . 

1) a) Când recurenta n'are ca- 
litatea, nici de tutgre, nici de 
mindre,. ou se pote prevala, de 
mijlocele care aparţin exclusiv 
minorilor, : îi ” 

Este neadmisibilă urmărirea 
dacă se face după tre! Dani, tre- 

buind neapărat un noii coman- 
dament; asemenea nulităţi fiind 
de ordine publică se pot invoca 
d'adreptul în casaţiune. ' 

Mijlocele ne propuse ia instanţa 
de fond sunt neadmisibile d'u- 
dreptul în casațiune. Cas, IE 65|e6.: 
Bul. pag. 549, - 

„ Nu se pote susține căs'avi- 
olat verl-un text de lege, când -- 
urmărirea imobilului a fost încue 
viinţată de tribunal în termen le- 
gal, şi adjucecațiunea s'a . ficut 
în întrul termenului de trel luni. 
Cas. 11 62|38. Bul. pag. GOT, 

c) Nu se psta iuvoca pentru 
prima Gră în casaţiune lipsa face-   rel unul noii comandament într'o 
urmărire, dacă în accstă privință 
nu s'a ridicat nici o obiecţiune 
inaintea tribunalului de urmărire, 
aceste formalităţi ne fiind de or- 
dine publică. Cas. 11 29/89. Bul. 
pag. 235. | ” Ia o 

d) Faptul că adjudeoatarul a 
depus preţul întreg în timpul ce- 
lor două stptămâni, iar nu nu: 
mal pe jumttate, nu coustitue 
Dică o nulitate. Cas. IL 103:0. 
Bul, pag. 10%. . . Ă 

€) Efectele comandamentnalui 
sunt subordonate condițiunei de 
a se îi început urmărirea prin a- 
fipte şi publicaţiuni în termenul 
tixat de lege. Cas, Secţiuni Unite 
"21]90. Bul, pag. 1451, 

[) Când concurg ma! multe ur-! 
măriri asupra aceluiaşi imobil, 
regularitatea  comandamentuluy . 
prealabil făcut de unul din cre- 
ditorii acoperă neregularitatea _ 
celor-alte comandamente: Cas. 1
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501. Dispositiunile ce- 
lor două arlicole prece- 

= 

19/91. Bul. pg. îti, IE - 
9) Simpla erre tăcută în pro- 

cesul-verbal de deserterea situa- 
țiunei imobilului urmărit, cum 
că urmărirea s'a făcut în urma 
unul comandament declarat nul, 
nu atrage nulitatea urmărirei când 
se constată că ea a avut loc în 
urma unui noii comandament. 
Cas. 11 75|91. Bul. pag. 648... 

h) Este de principiă că nimeni 
mu se pâte prevala deo nulitate 
causată prin propriul stii fapt, şi 
nulitățile stabilite în favorea: în- 
capabililor, fiind relative, numa! 
denşii pot să le invoce; ast-fel 
actele de procedură într'o urmă- 
rire imobiliară, ca și 'comanaa- 
mentul prealabil, indeplinit : în 
persona tutorulul minorilor ur- 
măriţi, ind făcute după stăru- 
ința creditorulur urmăritor, nu 
acesta este în drept să . invoce 
nulităţi relative la ele. Cas. 11 
W0!91. Bul. pag. 788. . 

i) Nu se pote invoca pentru 
prima Gră in casaţiune nulitatea 
resultând din efectuarea unel vin- 
d&ri imobiliare fără să se 'facă un 
noi comandament, cel â'Entâţii 
tind perimat, întru cât acestă 
„formalitate nu este de ordine pu- 
blică şi în privința ef nu s'a ri- 
„dieat nici o obiecţiune înaintea 
tribunalului de urmărire. Cas. IL 
130/91, Bul. pag. 1039; Cas. 11 
348]94. Bul. pag. 149. | 

j) Nu e loc la facerea unul notă 
comandament, în sensul art. 50) 
din procedara civilă, când urmă- 
rirea deja se făcuse în termen de 
trei luni de la primul comanda: 
ment, şi că s'a suspendat numat 
din causă că creditorul acordase 
debitorulut un termen de plată. 
Cas. 11 152/91. Dul. pag, 16? 

DESERE COMANDAMESA (Art, 501): 

  

dente sunt preserise sul; 
pedâpsă de nulitate, (Pr. 

4) Actele de urmărire contra 
unul minor pot fi îndeplinite faţă 
cu tutârea legală, fără ca densa 
să fi fost recunoscută de consiliul 
de familie. ÎN 

Intr'o urmărire nu este nevoe 
să se 'facă un noii comandament, 
când viazarea a fost suspendată. 
Cas. IL 152/92. Bul. pag. 853. 

D Nulitatea resultând din ne- 
paza “art. 500 din procea. civilă, 
care prescrie ca.cel mar tirdiii 
după trel luni de la data coman- 
damentului să se facă urmărirea, 
nupâtef invocată de cât de.-debl- 
torul urmărit. Cas. 11 35]93. Bul. 
pag. 231. II , 

m) In cas de suspendarea sai 
amânarea urmărirei survenite diu 
orl care cause legale, precum e 
vizarea une! acţiuni prin care se 
atacă titlu în virtutea căruia se 
face urmărirea, nu e necesară fa: 
cerea noulul comandament pre- 
vădut de art. 500 din procedura 
civilă. Cas.11191/93, Bui pag. 1035. 

n) Nalitatea intemetată pe fap- 
tul că comandamentul. prealabil 
ar A fost perimat nu 'pâte A in- 
vocat pentru prima oră în casa: - 
țiune. dacă ea n'a fost propusă 
înalatea tribunalului de urmărire. 
Cas.- I1 189/93, Bul. pag. 1154. 

9) Orl-ce nulităţi relative la a- 
fipte şi publicaţiuni nu pot fila: 
vocate pentru prima Gră în ca- 
saţie. Cas. 11242|95. Bul. pag, 1313. 

p) Nueste nevoe de facerea unul 
noii comandament de cât atunci 
cind efeotele celui d'ântâii ai 
fost perimate' prin trecere de 
trei luni, fără să A făcut publi 
caţiunile prescrise de lege. AŞA 
dar, în cascând urmărirea e fost 
inchisă, conform art, 549 din pro: 
cedura civilă, ca şi atunci când



" DESPRE COMAXDAMENT (Art. 302) - 

735, ur.) (Pr. Gen. 524) 1). 
502. Dacă după pri- 

mirea . comandamentului, 
debitorul probeză înaintea 
tribunalului,prin contracte 
autentice, că venitul curat 
şi liber al imobilelor sale, 
în timp de un an, este de 

1n 

ajuns spre a plăti totă 
datoria, capete, interese şi 
choltueli, şi dacă el oferă 
saii. delegă aceste veniluri 
creditorului, judecătoria va 
pulea suspenda urmărirea, 
rămiind ao reîncepe dacă, 
alte pedici saii 'opositiuni . 

  

ea a fost suspendată, asemănat 
art. 53t şi 535 din aceiaşi proce- 
dură, facerea unul noi comân- 
dament nu mal âste necesară ori 
cât da lung timp ar fi trecut până 
la cererea de redeschiderea el. 
Cas. 11 4|9% Bul. paz, 14. 

q) Asemănat art, 300 si 510 âin 
procedura civilă, urmărirea imo- 
bilului trebue să se facă în tre! 
luni! de la comandament; iar 
vindarea se face după trei luni 
de la apariţia aâptelor şi publi- 
caţiunilor prin «Monitor Oficial». 
Cas. II 160/9). Bul. pag. 1063, 

1) a) Când in lucrările din do- 
sar se constată că comandamen- 
tul prealabil a fost comunicat 
și vizat de primul-procuror, mij- 
l6cele întemeiate pe ne observa- 
rea acestel formalităţi sunt'ne- 
intemeiate, - 

„_ Mijlâcele de casare intemeiate 
pe motive care n'a fost propuse 
la instanţa de fonâ sunt nead- 
misibile în casaţiune . Cas, iII 

„11,86 Bul. pag. 159. 
1) Simpla erdre făcută în pro- 

cesul-verbal de descrierea situa- 
țiunel imobilului urmărit, cum 
tă urmărirea s'a făcut în urma 
anul comandament declarat nul, 
nu atrage nulitatea urmărirei 
Când se constată că ean avut 
loc în urma unui noii comanda- 
ment. Cas, 11 15/91 Bul. pag, 618. 

c) Nu e loc la facerea unul noii 
comandament, în sensul art. 50) 

din procedura. civilă, când ur- 
mărirea se făcuse deja în ter- 
menul de tre! luni de la. primul . 
comandament, şi că s'a suspen- 
dat numai din causă că credito- 
rul acordase debitorului un ter- 
men de plată. Cas.II 152/91 Bul, . 
pag. 11l6i. Da 

d) Sulitatea întemeiată pe fap- 
tul că comandamentul prealabil . 
ar fi fost perimat nu pâte fiîn- 
vocat pentru prima 6ră în ca» 
saţiune, dacă n'a fost propusă 
inaintea tribunalului de urmă- 
rire. Cas. II 348/9t Bul. pag. 749, 

e) In materie de urmărire imo- 
biliară, orI de câte ori este vorba 
de urmărirea averei imobile a 
unor minori saă interqişi trebue 
a se încunoşeiința și procurorul 
tribunalului, care trebue să sub: 
scrie originalul coinandamentu- 
luf. Lipsa acestei formalități a- 
tinge nulitatea ordonanţei de 
adjudecare şi, fiind de ordine 
publică, se pâte, propune pen- 
tru prima 6ră în Casaţie, Cas. 
IL 142196 Bul, pag. 1039,. 

[) Asemănat art 100 şi510din 
procedura civilă, urmărirea imo- 
biluiul trebue să se facă în tre! . 
luni de la comandament; iar 
vindarea se face după tre! lun! 
de la apariţia afiptelor gi publi- 
caţianilor prin Monitorul OA- 
cial». Cas, IL 16)|96 Bul. pag.   1063. 

13
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s'ar ivi. (Pr. 496, ur.— Civ. 
1531) (Pr. Gen. 522).1). 

Secţiunea 3,— Urmărirea îmo- 
biliară, ă 

5023. Se va proceda la 

DESPRE URMĂRIRII (Art. 502-504) . : 

urmărire asupra imobile: 
lor prin afipte şi -publi- 
caţiuni făcute în modul 
următor. (Pr, 496. ur. 50%, 
ur.) (Pr. Gen. 523),)..- 

504. Afiptele şi publi: 
  

1) a) Proprietarul urmărit, pote 
să suspende vinzarea imobilului 
cerut de creditul funciar, dacă 
respunde ratele şi cheltuelile qa- 
torate gi acelea care saii adăogat 
în cursulurmărirel. Cas. I[ 77|86. 
Bul. pag, 534. 

) Oterta debituruluică deleagă 
tâte!veniturile imobililor sale cre- 
ditorului urmăritor, nu obligă pe 
tribuna! ca să suspende urmări: 
rea, acâsta fiind lăsată cu totul 
la aprecierea sa suverană, Cas,LI 
23/91. Bul. pag. 260. 

e) Este tardivă cererea de ase 
suspenda vindarea pe motiv că 
venitul pe un alt imobil urmărit 
e suficient pentru plata datoriel 
creditorulul urmăritor, dacă a- 
costă cerere este făcută dupe ad- 
judecaţiunea provisorie a imobi- 
lului urmărit. Cas.1]1 168/91.Bul. 
pag. 1269. 

* t) a) Nedeterminarea exactă a 
întindere! imobilului urmărit, nu 
constitue un mijloc de casare, 
dacă sunt îndeplinite cerinţele 
art. 503, 504 şi 505 din procedura 
civilă, Cas, 11 14/35, Bul, pag. 573. 

b) Este ne exact a se zice că 
curtea, în contra i pcate cuprin- 

derea actului de ipotecă,a deter- 
minat întinderea imobilului a- 

„ teetat ipotecă, cândea constată 
din act chiar că nu un număr de 
posâne fusese ipotecat, ci întrega 
moşie. Cas.I 37957, Bul, pag. 995, 

c) Cânâ execuţiunea n'a fost în- 
cepută la mortea debitorului, no- 
tărările și titlurile executorii nu 
sa vor putea executa în con=   

tra moşcenitorilor,. sub pedcp- 
să de nulitate, de cât 8 dile dupe 
ce li se vor încunoşeiinţa, în per- 
s6nă saă la domiciliii, acele tit- 
luri. Cas. 11 31|87. Bal. pag. i: 

d) Cu ârept cuvânt tribunalul, 
în faţa debitorului urmărit, îa câ 
începutul urmărirel, procesul-ver: 
bal la faţa locului, unde se atiă 
imobilul, fără de care afiptele și 
publicaţiunile nu se pot redacta. 
Cas. 11 69/87. Bul. pag. 602. 

e) Procesul-verbal dresat de că- 
tre judecător la localitate şi dube 
care se redacteză afiptele şi pub" 
licaţianile, constitue faţă cu de- 
Ditorul, începutul urmărirei îmo- 
biliară, aşa că afiptele şi publi: 
caţiunile făcute în termen de trel 
luni de la data acestui proces: 
verbal sunt valabile, Cas. II 30/55. 
Bul. pag. 274. 

[) Câna termenul de opt dile 
al supralicitării a fost afişat pe 
uşa tribunalului, părțile nu si 
dreptul să se plingă că n'aă avut 
cunoscinţă de dânsul, Cas.11 41|55 
Bul. pag. 481, 

9) Când se respinge o contese 
taţiune ce se ridică contra nel 
urmăririi imobiliare, având de 0 
biect cererea de a se anula ur 
mărirea pe motiv că actul de 
ipotecă, în virtutea căruia ea se 
exercită, nu este +xecutorie fir 
judecată şi creanţa este contes 
tabilă, nu este nevoe a se amină 
urmărirea până ce expiră terme: 
nui de apel contra hotărirel dată 
asupra acelei contestaţiuni, că 
contestațiunea nu intră în cast:



DESPRE URMĂRIRE (Art. 501-505) 

cațiunile vor coprinde: 
10 Numele, pronumele, 

profesiunea şi domiciliul 
ori reşedinţa creditorulul 
ce urmăresce şi ale debi- 
torului urmărit. 
„9% Titlul executor în vir- 
lutea căruia se face urmă- 
rirea. (Pr. 371). | 

3» Arătarea imobilelor 
cari se urmăresc, adică: 

Dacă este o casă: co- 
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muna, strada, numărul suit 
localitătea . unde. se ailă 
acea casă. ” i 

Dacă este o moşie, un 
pământ, saii orl-ce avere 
rurală : arătarea județului, 
plăşei sait plaiulur, a „co- 
munei şi a unor din ve: 
cinil acelui imobil. (Pr.. 
503, 505, ur. 555.—L. Cred, 
Fune. 63) (Pr. Gen.324).!). 

505. Aceste afiple şi 
  

rile prevEdu'e de art. 530 şi ur- 
ătorii din procedura civilă, sin- 
gurile dupe care se pote amâna 
adjudecaţiunea. Cas. II 112/90. 
Bul, pag. 1049, - 

î) Efectele comandamentului 
sunt subordonate condiţiune! de 
a se fi inceput urmărirea prin 
afipte şi publicaţiunt în termenul 
prevăcut de lege. Cas. Sec. Unite 
21[90. Bul, pag. 1461. 

î) In sistemul adoptat de legiu- 
torul român, numa! afiptele şi 
publicaţiunile constitue începutul 
unet urmăriri imobiliare, iar nu 
comandamentul prealabil. Cas. 11 
119/92. But, pag. 668. 

Î Nu se pote invoca pentru 
prima-Gră în casaţiune miqlocul 
intemeiat pe faptul căla o urmă: 
rire imobiliară situațiunea imo- 
bilului urmărit a fost descrisă 
Breşit de către agentul de urmă- 
rire. Cas, 11 22]/93, Bul. pag. 1157. 
4) Motivul de casare întemeiatpe 

faptul că în publicaţianile deur- 
mărire nu s'aă arătat tâte sarei- 
nele imobilului urmărit nu: pâte 
A propus pentru prima Gră înain- 
tea curţer de casaţie dacă w'a 
format obiectul uneY contestaţiun! 
in regulă înaintea tribunalului de 

urmărire. Cas, IL 160/%6. Bal, 
pag. 1058. - 

.1) a) Nedeterminarea exactă a 
întindere! imobilului urmărit, nu 
constitue un miiloe de casare, 
dacă sunt îndeplinite cerinţele 
art. 503, 504 şi 503 din procedura   

  

civilă, Cas. IL 74/35 Bul. pag. 
511, 

5) Imprejurarea că, un heleşteii 
este saii nu accesorii al palatu- 
lui, sai al fabricei dupe moşie, 
nu e decisivă în causă, pentru 
că erdrea asupra întindereY sati 
depărtărel lui să pâtă schimba 
decisiunea ce trebue să fiedată. 
Cas, 1 37/87 Bul, pag. 993. 

c) Este suficient să reiasă din 
conținutul. proceselor - verbale, 
pubilicitatea incheierilor şi a des- 
Vaterilor, legea necerînd altă for- 
mulă sacramentală Cas, IL 63|37 
Bul. pag. 602. - 

d) Când termenul de opt qile 
al supra-licitărel a fost afisat 
po uşea tribunalului, părţile nu 
aii âreptul să se plingă că n'aii 
avut cunoşeinţă de dânsul, Cas. 
II 41188 Bul. pag, 4. 

e) Publicitatea pronunţărel unei 
ordonanțe de adjudecare pâte : 
resulta din cuprinsul acelui act,



19% 

publicaţiuni se vor redacta 
conform procesulur-verbal 

fără a fi necesitate să se Qică a- 
nume că a fost dată şi cetită în 
şedinţa publică. Cas. 1[ 5/89 Bul. 
paz. 91, . - 

Ti Cina se ridică o contesta- 
țiune contra unei urmăriri imo- 
biliare având de obiect cere- 
rea de a se anula urmărirea 
pe motiv că actul de ipotecă, 
în virtutea căruia ea se exer- 
cită, nu este executorii fărăju-- 
decată și creanța este contes- 
tabilă, nu este nevoea se amâna 
urmărirea până ce expiră ter- 
menul de apel contra hotărirel 
dată asupra acelex contestaţiuni, 
căci contestaţiunea nu intră în 
ceasurile prevtdute 'de art. 530 și 
următorii din procedura civilă, 
singurile dupe care se pote a- 
mâna adjudecaţiunea. Cas, II 
112]90 Bul. pag. 10%, 

4) Efectele comandamentului 
sunt subordonate condiţiunei de 
a se fi început urmărirea prin 
afipte şi publicaţiuni în termenul 
iixat de lege. Cas. Sec. unite 
21/90 Bul. pag. 1461. 

N) Necuprinderea în afipte şi 
publicaţiuni a tilului executor în 
virtutea căruia: se face -urmări- 
rea nu pot A invocate pentra 
prima Gră în casațiune. Cas. II 
19j91 Bul. pag. 111, - 

1) Este destul ca comandamen- 
tul făcut debitorului şi afiptele 
și publicaţiunile unei urmăriri 
imobiliare să conţie numai titlu 
ce se execută şi actul de cesiu- 
nea lul, fără notifcaţia acester 
cesiun!, când este necontestat că 
1 s'a făcut o-dată acea notifica- 
ţinne, Cas, 1 Vi|9L But. pag.796. 

J) Devine fără interes Şi, ca 
atare, neadmisibil mijlocul de ca-   

DESPRE URMĂRIRI (Art. 505) 

care se va încheia la fața 
locului, de către agentul 

sare ce se invâcă contra une! or- 
donanțe de adjudecaţiune de 
către creditorul ipotecar al imo- 
Dilului urmărit, pe motiv că pe 
nedrept “i-a fost respinsă con: 
testațiunea sa cum că creanța 
creaitorului urmăritor era stinsă, 
când este constatată că suma €- 
şită da lieltaţiune este suficientă 
ca dânsul să fie despăgubit în- 
tregal de creanţa sa - ipoiecară. 
Cas. IL'18t|91 Bul. pag. 1169. 

1) Afiptele şi publicaţiunile nu 
trebue să coprindă în toemalititiu 
executoriiă, ci e destul să'lenunţe. 
Cas. II 35]93 Bul. pag. 281, 

I) Nu se pâte .invoca pentru 
prima Grâ în casaţiune miqlocal 
întemeiat pe faptul că la o urnă: 
rire imobiliară situaţiunea îmor 
bilului armărit a fost descrisă 
greşit de către agentul de ur 
mărire, Cas, II 221|9? Bul, paz 
1157; Cas. 11 256/91 Bul, pag.6lie 

1) In materie de urmărire Îmo- 
biliară nv se pote invoca pen: 
tru prima Gră în casaţiune nu 
lităţile asupra actelor de pro 
cedură cari n'aă fost propuse 
înaintea tribunalului de urmă” 
xire, cum ar fi neîmânarea unui 
exemplar de afipte- şi publică” 
ţiuni debitorului urmărit, neafi: 
garea lor la uşa primării unde 
se află situat imobilul, şi neară* 
tarea întrinsele a plăşei comu: 
nelor, şi a vecinelor, pentru de: 
terminarea imobilului. Cas. Îl 
122]94 Bul. pag. 319. 

") Xecomunicarea publicaţiani: 
lor şi afiptelor către debitorul 
urmărit, nu pâte fi propusă per 
tru prima dră în casaţiune. Cass. 
IL 435|94 Bul. pag. 128).



DESPRE URMĂRIRI (Art. 505-506) 

tribunalului locului unde 
"se allă imobilul. (Pr. 416, 
504, 506, ur.) ?), i , 

506. Afiptele şi publi- 
cațiunile vor mal coprinde: 

10 Locul, dioa şi ora 
când are să se facă vin- 
derea și adjudecaţiunea 
imobilului. . 

9% Conditiunile ce va îi 
avend 'vândarea, şi dife- 
ritele sarcini sait alte îm- 
projurări ale imobilului   

197 

până atunci cunoscute. 
3 Somaţiunea către toti 

acel cari ar prelinde vre- 
un drept de proprietate,. 
usufruet, servitute chirie, 
privilegii, ipotecă saii ori- 
ce alt drept asupra bunu- . 
rilor urmărite, ca înaintea 
adjudecaţiunei să se arăte 
la tribunal, spre a-şi arăta 
pretentiunile lor, sub pe- 
depsa de a nu li se may 
ţine în scmă, (Pr. 439, - 

  

1) a) Nedeterminarea exactă a 
a intindere! imobilului urmărit, 
na constitue un mijloc de casare, 
gacă sunt îndeplinite cerințele 
art. 503, 504 și 505 din procedura 
civilă. Cas II 74]85. Bul. pag 
573. : 

V) Se. urmdză conform legel, 
când în afipte şi publicaţiuni se 
arată titlu executoriii, Cas. II 
63!87, Bal. pag. 602, 

c) Procesul-verbal : dresat de 
către judecător la localitate şi 
dape care se redacteză afiptele 
și publicațiunile, constitue, faţă 
cu debitorul, începutul urmărirey 
imobiliare, aşa că afiptele şi pu- 
blicaţiunile făcute îa termen de 
trei iuni de la data acestur pro- 
ves-verbal sant valabile. Cas. I1 
30]88. Bul. paw, 274. 

d) Dacă, urmărite fiind imo- 
bile, publicaţiunile din erâre cu- 
prind numai parte din ele,-tri- 
bunalul pote, faţă cu cererea 
ereditorulul urmăritor, să efec- 
tueze numa! vinderea imobi- 
lilor pentru care pablicaţiunile 
erai in regulă, şi s'o amăne pen- 
tra cele alte. Cas. II 17]89. bul.   pg. 204. 

e) Când se respinge o contes- 
taţiune ce se ridică contra unei 
urmăriri imobiliare, avend, de 
Obiect cererea de a sa anula ur- 
mărirea pe motiv că actul de 
ipotecă, în virtutea căruia ia se 
exercită, nu este executorii fără 
judecată şi creanța este contes- 
tabilă, nu este nevoe a se amâna 
urmărirea până ce expiră ter. 
menul de apel contra hotărirei 
dată asupra acele! contestaţiuni, 
căci contestaţiunea nu intră în 
casurile prevtdute ae art. 510 
şi următorii din procedura civilă 
singurile dupe cari se pote amâna 
adjudecaţiunea. Cas. II 112/90. 
Bui. pag. 10:9. 

[)- Afiptele şi” publicaţiunile 
unel vindări silite urmeză să fie 
contrasemnaie de agentul de 
urmărire. (portăre!). Cas, II 33/91. 
Bul. pag. 273, - 

9) Termenul unei aâjudecaţiuni 
amânate pote A dat in qilo,dacă 
se respectă intervalul de patru 
săptămâni previdat în lege și 
se înserdză la timp publicaţiunile 
gi afiptele, Cas. II 20:|92. Bul. 
pag. 1143. ”
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501, ur. 507, ur. 514, ur. 

507. Afiptele se vor 
lipi: PL - 

19 La uşa tribunalului. 
2 La localitatea uhde 

DESPRE URMĂRILI (Art. 500-307) 

are să se facă adjudeca: 
359, 565) (Pr. Gen, 5%5).:).! țiunea. - 

30 La portă saii pe pă- 
rețil case ce are să se 
adjudece. _ 

+ In comuna unde este 
  

1) a) Aprecierea instanţex de 
fond că un heleşteă face sai nu 

"parte din imobilul ipotecat, scapă 
de controlul curţel de casaţiune; 
asemenea și deducerile ce pot 

„să resulte din modul cum ati fost 
făcute afiptele şi publicaţiunile, 
Cas. 1 379|87. Bul. pag. 995. 

2) Nulităţile în materia forme: 
lor de procedură, sunt relative, 
în acest sens, că ele nu pot fi 
pronunţate de judecător, de cât 

"în favârea părței pentru care le- 
gea a admis nulitatea. Cas. II 
S/S7. Bul. pag. 83. 

c) Când se revendică o porltune 
din imobilul urmărit, tribunalul 
are facultatea d'a vinde restul 
dacă crede că ast-fel este mara- 
vantagios pentru creditor. Cas, 11 
96/82. Bul, pag 9%. 

d) Ori-ce contestațiuni la ur- 
măriri silite trebue să fie aare- 
sate tribunalului mal înainte de 
diua fixată pentru adjudecarea 
provisorie; - Pi 

Este tardivă dacă este făcută 
în timpul pe când tribunalul pu- 
sese din noii imobilul în vîndare 
pe comptul primuluiadiudecatar; 

Când ordonanța de adjudecare 
gi cele alte lucrări constată că o- peraţiunile vindărel, sa efectuat 
imşedinţa publică şi nu se dove- deşce că ele sai făcut cu uşile 
închise acesta stabileşce suficient că uşile aă fost deschise, Cas, 1I- 
12]89.: Bul. pag. 108. 

«) Dreptul celor d'al treilea a- supra unul imobil urmărit, na se Stinge prin aceea că înainte de 

> 

  

  

adjudecare nu saă presentat la 
tribunal spre a şi le' valorifica. 
EI pot incă pe cale principală să 
se prevaleze de acele drepturi 
faţă cu adjudecatarul, Gas. 197%. 
Bul. pag. 46. 

[) Adjudecatarul care nua de- 
pus prețul nu pote A apărat de 
plata diterenţex pe motiv căaz: - 
vut justa temere de evicţiune: 
In asemenea cas, el era datorsă 
depună preţul, dar să ceră cau 
iune de la creditorul urmăritor, 
conform art. 1264 Qin codul cl: 
vi], aplicabil şi la vîndările silite. 
Cas. 1 125]90. Bul. pag, 327. 

y) Nu se pâte propune pentru 
prima Oră în casaţiune un mijloc 
noi de casare. 
AGjudecatarul unul imobil este 

dator să respecte închierea făcută 
anterioramente adjudecaţiunel a- 
supra imobilului cumparat. Case 
I 21390. Bul. pag. 619. 

1) Creditorul urmăritor este 0- 
bligat a stărui să se publice o 
listă desluşită despre sarcinile 
existente în momentul urmărirel. 

Ei nu mal are nicio îndatorire 
pentru modificările ulteridre, şi 
care nu sunt de natură a influ- 
enţa asupra preţului. . 
„ Ast-fel nu se pote ataca ovin- 
dare, pentru că în cele din urmă 
Publicaţiuni nu s'a trecut modi- 
Hcările sarcinelor existente în mo- 
mentul urmărirei. Cas. I1 84|%0. 
Bal. pag. ST2. 

î) Când se respinge o contesta: 
iune ce se ridică contra unetur- 

Tnăriri imobiliare, având de obiect



DESPRE URMĂRIRE (Art. 502) 

aşedat bunul. rural ce'are 
să se vândă (Pr. 437, 414, 

cererea de a se anula urmărirea 
pe motiv că actul de ipotecă în 
virtutea căruia ca se exercită, nu 
este executorie fără judecată şi 
creanța este contestabilă, nu este 
nevoe'a se amâna urmărirea până 
ce expiră termenul de apel con- 
tra hotărirei dată asupra acelei 
contestațiuni, căci contestaţiunea 
nu întră în casurile prevădute de 
art. 530 si următori! din proce- 
dara civilă, singurile după care 
se pote amâna adjudecaţiunea. 
Cas. II 112|90.-Bul. pag. 1049. 

3) Când publicaţiunea unel ur- 
măriri arată că ceea-ce se vinde 
consistă dintr'o anume sumă de 
stânjeni de moşie, împrejurarea 
că în ea s'a trecut o vindare a 
unei alte porţiuni din acea moşie, 
făcută anteridră de către debito- 
rul urmărit, neconstituind o sar- 
cină grevantă asupra părţel ce se 
urmărea, nu face ca acea publi- 
caţiane să fie nulă. Cas. 11 177/%0. 
Bul. pag, 1169. _ 

4) Nulitatea afiptelor şi publi- 
caţianilor nu pâte îi invocată pen- 
tra prima 6ră în casaţiune. Cas. 
II 19491, Bal, pag. 111. 

1) Afiptele şi publicaţianile u- 
nei urmăriri imobiliare cată să 
coprindă sarcinile şi împrejură- 
rile ce greveză imobilul urmărit, 
cunoscute până la facerea listei 
“cerută pentru aceste sarcini; ast- 
fel fiină, necoprinderea în ele a 
unei ipoteci constituite în urma 
facerei urmărire! nu atrage nuli- 
tatea. Cas. 11. 11/91, Bul. pag.6587. 
- m) Când se constată că debito- 
vul "şi-a părăsit vechlul stă do- 
miciliă şi nu se cundşce unde "și 
stabilise domiciliu, -e bine înde- 
plinită în privinţa sa procedura 

199 

506, 508, ur. 519, 514, ur. 
354. —Rg. Port. 31. 7 L. 

telor ce trebue să i se comunice 

întrun jurnal local de anunciuri 

oficiale, precum este «Gazeta Cra- 

tovet». Cas. II 118/91. Bul. pag. 

1012 - 
n) De şi este adevărat că după 

art. 565 din procedură civilă ad- 

judecaţianea nu transferă adju- 

decatarului de cât aceleaşi drep- 

tură ce le avea şi urmăritul asu- 

pra +mobilulu! vindut, totuşi ter- 

ţiul care pretinde un drept âe pro- 

prietate asupra lueraluinu se pote 

ridica cu contestaţiune la execu: 

tarea ordonanţei de adjudecare 

dacă acâsta n'a făcut'o în ter- - 

menul util prevăqat de art. 506 
din aceiaşi procedură; căci, în 
acest cas, prin negligenţa sa "ȘI 
a expus drepturile sale la o de- 
cădere prorisorie, drepturi pe 
cară nu şi le ma! pot valorifica 
de cât pe calea unet acţiuni prin-. 
cipale, iar nu pe aceeaa contes- 
tațiunei la executarea ordonan- 

ţei de adjudecațiune. Cas, 1/ 
185]93. Bul. pag. 469 

0) In materie de urmărire imo- 

biliară nu se pote invoca pentru 

prima 6ră în casaţiune nalităţi 

asupra actelor de procedură cari 

n'a fost propuse înainte tribu- 

nalului de urmărire,-cum ar fi; - 

neinmânarea unul exemplar de 

afipte și publicaţiuni debitorului 

urmărit, neafşarea lor la uşa 

primăril unde se află situat imo- 

bilul, şi ne arătarea într'ânsele 

a plaşei, comune! şi a. vecinilor, 

pentru determinarea imobilului. 

Cas, 11 122/94. Bul. pag. 319. 

p)In sistemul legei de procedură 

civilă română, asupra unei urmă- 

zixI imobiliare cerută de unul din 

creditori, nu se cere a f încunoş-   de urmărire, prin publicarea ac- ciinţaţi personal despre acâstă-ure
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Cred. Func, 63) (Pr. Gen. | ţiune se va face neapărat os 
597). 1), 

d0$. Aceeaşi „public 
"Lin «Monitorul Oficial», saii 

in alt jurnal de publica: 
  

mărire cel-lalţI creditori cari ar 
H posedând creanţe înscrise asu- 
pra imobilului urmărit. Cas. II 
279%. Bul. pag. 135. 

- 1) a) Adjudecătorul este dator 
să plătescă diferenţa preţului eşit 
la licitareaîn comptul săiă, când 
el w'a depus preţul cu care s'a 
adjudecat asupra”, Cas, 11 115|86. 
Bul. pag. 902. i 

) Se satisface cerinţele 1t pei 
când operaţiunile relative la vîn- 
darea unul imobil saă efectuat 
in audiență publică, asemenea 
când publicațiuntlei de vinzare 
sai afişat atât la primărie cât 
şi la imobil. Cas. 1( £0|88. Bul. 
pag. 713. IE 

c) Neîndeplinirea unor forma. 
Htăţi într'o urmărire imobiliară, 
cari nu sunt de ordine publică, 
nu pot A invocate pentru prima 
oră inaintea, curţeY de casaţiune, 
"dacă m'ati fost propuse înaintea 

* tribunalului prin care s'a. făcut 
urmărirea. Cas. 1189|89. Bun, pag. 
649, - 

«) Micele erori strecurate în 
prescriptul verbal dresat de a- 
gentul judecătoreso pentru con- 
statarea afişăreă publieaţiunilor, 
în desemnarea numelui debito- 
rulul urmărit, nu atrage nulita- 
tea afiptelor şi publicaţiunilor, 
când ele conţin adevăratat nume al acelui debitor. Cas. I1 15]91. 
Bul. pag. îi). 

e) De şi persona caro: se ser- 
vesce de un act de paupertate 
este înscrisă cu plată de imposit fonciar, când este constatat că averea cu care era înscrisă i sa urmărit, luindui-se chiar din ad- ministraţia sa şt dăndu-se unuy conservator, şi că dânsa numai   

posedă nici o sltă avere, actul 
de paupertate este valabil. Cas, 
IL 12:]91. Bal. pag. 1029. 

[) Termenele prescrise de lege 
pentru fixarea. diler. da vinzarea 
imubililor se calcultză din ziua 
publicaţiunilor. făcute în jurnale; 
îu tot ceasul, nulitatea resultând 
din neobservarea acestor termene 
nu pote f propusă pentru prima 
Gră în casaţiune, Cas. 11 14191 
Bul.. pag, 1153. 

9) Devine fără interes şi, ca 
atare, nendmisibil miglocul de 
casare, ce se invocă contra unel 
ordonanţe de adjutecare de câtre 
creditorul ipotecar al imobilului 
urmărit, pe motiv că pe nedrept 
"X-a fost respinsă contestaţiunea 
sa cum că creanța creditoralui 
urmăritor era stinsă, când este 
constatat că suma eşită la licita: 
țiune este suficientă ca dânsulsă 
lie despăgubit integral de creanța 
sa ipotecară. Cas. IL 184191. Bul. 
pag. 1359. 

îi) Nulitatea resultând din nea- 
fişarea afiptelor la porta sai pe 
păreţii casei urmărite, precum și 
a atiptulul de supraelicitare în 
termenul prevădut de art. 515 
din procedura civilă, neconstitu- 
ind o nulitate de ordine publică, 
nu se pote invoca pentru prima 
Sră în casaţiune, dacă n'a fost 
propusă la instanţa de fond. Cas. 
II 91|93. Bul. pag. 528. 

î) In materie de urmărire imo- 
biliară nu'se pste invoca pentra 
prima 6ră în casaţie nulităţi a- 
supre actelor de procedură cart 
n'a fost propuse inaintea tribu- 
nalulul de urmărire cum ar fi: 
neînmănarea unei publicațiuni de 
afipte şi publicaţiuni debitorului
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țiuni oficiale. (Pr, 437, 481, 
507, 510, 512, 55%) (Pr. 
Gen, 535).1). - 
509. Un exemplar după 

acestă publicatiune se va 

201. 

încunoscinţa, în persona: 
sai la domiciliul debito- | 
vului urmărit. (Pr, 74, 433, 
4174, 504, 507, 510, ur. —Rg. 
Port, 6t) (Pr. Gen. 530). 2) 

  

urmărit, neafişarea lor pe uşa 
primării unde se află situat imo- 
bilul, şi ne arătarea într'ensele 
a plăşeri, comune! qi a vecinilor 
pentru determinarea imobilului, 

- Cas, II 122|9ț, Bul paz. 319. 
1) u) După adjudecare nu se 

mai pote acorda termene de 
grație, căci s'ar ataca drepturile 
câștigate ala adjudecatorului. 
Cas. 64186. Bal. pag, 546. . 

d) Numai când se propună re- 
cusarea în contra unui judecător 
la instanța de fond şi se res- 
pinge, se pote provoca casarea 
ordonanţei de adjudecare. Cas. 
II 118]&6. Bul. pag. 902, 

c) «Gazeta Craiovel» find un 
jurnal de publicaţiuni oficiale în 
acel osaş, inserarea în ea a unei 
publicaţiani de urmărire imobi- 
lară întruneşce condiţiunile ce- 
xute de art. 408 din procedură, 
Cas. IL 69]â9. Bul.: pag, 495. 

d) Conclusiunile ministerului 
public nu sunt cerute la inche- 
erea tribunalului prin care ad- 
»nite cererea "făcută de creditor 
de a se urmări imobilul de de- 
bitorul săi, fie acesta chiar mi- 
nor. Cas. II 124/92. Bal. pag. 

€) In materie de urmărire imo- 
biliară nu se pot invoca pentru 
prima 6ră în casaţiune nulităţi 
asupra actelor de procedură cari 
m'aii fost propuse înaintea tribu- 
nalului de urmărire, cum ar fi: 
ne însemnarea unul exemplar de 
afipte și publicaţiuni debitorului 
urmărit, meafşarea lor la uşa   primăriei unde se află situat imo- 

bilul, şi nearătarea într'ensele a 
plăşei, comunei şi a vecinilor, 
pentru determinarea imobilului. 
Cas. 11 122/94. Bul, pag. 319. 

2) a) Cerinţele lege sunt pe 
deplin justificate, când -se con- 
stată că publicaţiunile relative la 
încunoşeiinţarea debitorului, i-a 
fost pusă în vedere pentru diua 
fixată de vânqare. Cas. IL 64/86 
Bul. pag. 516. 

2) Publicaţiunea qileicână are 
să fe vândarea, este considerată 
ca şi o citaţiune, când se lasă la 
domiciliul debitoralui. Cas. II 
110|88 Bul. pag. 379, - 

c) In materie de urmărire imo- 
biliară, se comite un exces de 
putere, când tribunalul citâză pe 
toţi coproprietari! inajori aY imo- 
bilului care se urmăresce. Cas. II 
120[88 Bul. pag. 1006. 

d) Este nulă urmărirea imobi- 
liară efectuată fără ca să îi fost 
citat debitoral urmărit. Acâstă 
nulitats există şi atunci când de- 
bitorul find fost minor la înce- 
putul urmărirel, a continuat a 
f citat totprin tutorele săi, chtar 
după ce în cursul ei a devenit 
major, Cas. IL 140|89 Bul. paz. 
838. , FE 

e) Este nulă urmărirea şi vin- 
Qarea imobiliară făcută dacă nu 
sa comunicat un exemplar de 
afipte şi publicaţtuni debitorului 
urmărit, Cas. 11 2:|90 Bul. pag. 
244, - - 

f) Când în tabloul de ordinea 
creditorilor nu este trecut un 
alt creditor, şi când contestaţiu- 
nea ridicată în privinţa creanţey
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510. Vondarea seva | dioa publieărei în jurnale, 
face după irei luni din (Pr, 437, 474, 508, 519, 53%, 
  

creditorului urmărit a fost res- 
pinsă,dinsul ca adjudecator al 
imobilului, pote depune creanţa 

„sa drept preţ. Cas.I1 111]90, Bal. 
pag. 1036. . 

9) Necomunicarea către debi- 
torul urmărit a unul exemplar 

"de publicaţiuni atrage nulitatea 
urmărirel; ast-fel find, consta: 
tarea făcută în procesul-verbal 
a agentului judecătoresc că a co- 
municat acel exemplar, în mâna 
“unul frate al debitorului, fără să 
se arate dacă a găsit pe acel frate 
la domiciliu debitorului, atrage- 
nulitatea comunicărel şi pe cale 
de consecinţă şi pe aceea a ur-: 
măriret, Cas. IL 86|91 Bul, pag. 
S91. ” 

h) Este de principii că nimeni 
nu se pote prevala de o nulitate 
causută prin propriul săă fapt, 
și nulităţile stabilite în favorea 
incapabililor, fina relative, nu- 
mal dânşii pot să leinvâce; ast- 
fel fiind, actele de procedură 
intr'o urmărire imobiliară, ca şi 
comandamentul prealabil, înde- 
plinite în persâna tutoralui mi- 
norilor urmăriți, fiind făcute dupe 
stăruința creditorului urmăritor, 
nu acesta este în drept să invâce 
mulități relative la ele. Cas, II 
90]9L Bul. pag. 183. 

î) Când se constată că debito- 
rul "şi-a părăsit vechiul săi do- 
miciliu, e bine îndeplinită în pri- 
vința sa procedura de urmărire, 
prin publicarea) actelor ce tre- 

* buia să i se comunice într'un 
jurnal local de anunciuri oficiale, 
precum este «Gazeta Graiover» 
Cas. II 11391 Bul. pag. 1012.. 

j) De şi persâna care se ser. 
Veace de un act de paupertate 
este înscrisă cu plata de imposit 

  

  

fonciar, când însă se constată că 
averea cu care era inscrisă 1 s'a 
urmărit, Juăuduci-se chiar din 
administraţia sa şi dîndu-se unul 
conservator, şi că dânsa numai 
posedă o altă arere, actul de 
paupertate este valabil, Cas. II 
122]91 Bul, pag. 1029. 

1) Este nulă şi casabilă ordo- 
nanţa de adjudecarea unui imo: 
bil când debitorul urmărit fiind 
încetat din viață cu mult timp 
înainte de urmărire, publicația- 
nile n'a fost comunicate suc 
cesorilor. Cas. II 135|91 Bul. paz, 
1043, | - 

1) In materie de urmărire imo- 
biliară nu se pot invoca pen: 
tru prima oară în casaţiune nu: 
lităţi asupra actelor de proce- 
dură cari n'a fost propuse în: 
naintea tribunalului de urmărire, 
cum ar fi: neiumânarea unul ec- 
semplar de afipte şi publicaţiuul 
debitorului urmărit, neafişarea 
lor la uşa primăriei unde se află 
Situat imobilul, şi nearătarea în- 
trinsele a plăşei, comunei Şi a 
Yecinilor, pentru determinarea 
imobilului, Cas. II 122]94 Bul. 
pag. 319. _ 

1) Comunicarea către debito- 
rul urmărit i unul exemplar 
“după publicaţiunea de urmărire, 
asemănat art. 209 diu procedura 
Civilă, cată să se facă în conâi- 
ţiunile prescrise de art. 74 din 
aceeaşi procedură, care prevede 
o gradațiune ce trebue observată 
de agent.pentru înmânarea ac- 
telor de procedură când partea 
lipseşce de la domiciliu, fie şorba 
despre domiciliu real, fie despre 
un domiciliu de elecţiune, acesta 
sub pedcpsa de nulitate. Aşa dar, 
este nulă predarea unui aseme-



DESPRE URMĂRIRI (Art. 

ur.—L. Urm. 16.—L. Cred. 
Func. 62). (Pr. Gen. 533). 1). 
"BI. 0 copie după a- 

e6stă publicaţiuue se va 
depune la procurorul tri- 
hunalului, și Ja împiega- 

+ 
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tul însăreinat cu tinerea 
registrelor de ipoteci. A- 
cest impiegat va trece în 
marginea orl în josul re- 
gistrului urmărirea şi vin- 
-derea imobileloripotecate. 

  

nea exemplar, făcut în mâna an- 
treprenorului hoteluluY, proprie- 
tate a Gebitorului, unde dinsul 
“IL a ales domiciliul fără a se f 
cercetat şi constatat, conform cl- 

tatului art, 7+,cum că nu se gă- 
sea acolo nici rude, ntci servitori 
al debitorului, şi accstă nulitate 
atrage, pe cale de consecinţă, ca- 
sarea ordonanţei de adludecare. 
Cas. II 423|94. Bal. pag. 1179. 

=) Actele de procedură făcnte 
pentru o urmărire imobiliară ce- 
rută de creditul funciar urban, 
în virtutea unui act de ipotecă, 
sunt bine îndeplinite în persona 
moştenitorilor debitorului la do- 
rateiliul ales de acest în disul act, 
iar nu la domiciliul lor. Cas. JI 
11993. 'Bnl. pag. 868. 

0) In materie de urmărire imo- 
biliară, nu se pote invoca pentru 
prima oră în casaţiune nulitatea 
repausând pe lipsa de îacunoşei- 
inţare a debitorului în privința 
punere din noi în vîndare a imo- 
bilului pentru nedepunerea pre- 
ţului de către primul adjudecatar, 
Cas. II 242|93. Bul. pag. 1373. 

p)In sistemul legeldeprocedură 
civilă română, asupra unei urmă- 
riri imobiliare cerută de unul din 
creditori, nu se cere a fiîncunoş: 
ciintaţi personal despre acdstă ur- 
mărire cel-alţi creditori cari ar fi 

, posedând creanţe înscrise asupra 
imobilului urmarit. Cas. 11 2/96. 
Bul. pag, 135. Ă 
q)Un exemplar de publicaţiuni de 
vendare trebue să se înmâneze 

aceste! formalități atrage nulita- 
tea adjudecaţiunei, Cas. II 98/66. 
Bul. pag, 879. - : 

V a) 'Vermenul de trei luni e 
minimura în lăuntrul căruia nu 
pote fi efectuată vindarea silită 
a unul imobil, putind ca să facă 
câte-va dile dupe expirarea aces- 
tuf termen. Cas. IL 14/86. Bul. 
pag. 140. 

d) Efectele comandamentului 
sunt subordonate condiţiunel de 
a ss A început urmărirea prin 
afipte şi publicaţiuni în termenul 
fixat de lege. 
Pronunțarea anulărel -acestor 

afipte şi publicaţiuni se resfrânge 
asupra comandamentulal, dacă 
anularea este totală, saii dacă, de . 
şi parțială, este însă pronunțată 
asupra lipsei de formă de natură 
a faca ca debitorul să numa! potă 
recunoşce că afiptele şi publica- 
țiunile aii fost consecinţa coman= * 
damentului ce a primit. Cas. Sec. 
Unite 21|90. Bul: pag. 1461. 

c) Termenele prescrise de lege 
pentru fixarea dilei de vindarea - 
imobilelor se calculdză din diua 
pubitcaţiunilor făcute înjarnale; 
în tot ceasul, nulitatea resultând 
din neobservarea acestor termene 
nu pâte fi propusă pentru prima 
dră în casațiune. Cas, II 14/91. 
Bul. pag, 1152. 
d)Termenul de tre! luni, în caru 

trebue să se facă vînzarea unui 
imobil cerut chiar de 'creditul 
funciar rural, trebue calculat de 
la data publicaţiunei afptului   și debitorului urmărit, şi lipsa prin Monitor, fără ca acest ter-
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(Pr. 504, ur.508,512,u r.112, 
ur.-—Civ. 1520) (Pr. Gen. 
529, 1). a 
"512. Tote aceste for. 

malităţi vor fi observate 
. 

men să fie cerut şi pentru cele 
aite atipte. Cas. 11 148|91. Bul. 
pag. 110. . - 

- e) Termenul unei adjudecaţiuni 
amânate pote A dat în ile, dacă 

» Se respectă intervalul de patru 
săptămâni prevăgut în lege şi se 
înserdză ia timp publicaţiunile 
şt afiptele cerute. Cas. IL 205/92. 
Bul. pag. î143, A 

7) In cas de amânarea unet 
vinqări silite, nu se cere nouile 
afipte şi publieațiuni să coprindă 
din noi termenul de trei luni 
prevăzut de art. 510 din proce- 
dura civilă, ci acela de patru stp- 
tămâni arătat ae art. 535 Ain a- 
celaşi procedură. Cas. II 177192, 
Bul. pag. 1003. - - 

9) In urma suspendăreY unei 
urmăriri imobiliare provocate de 
resolvarea unek acţiuul, prin care 
se atacă titla în virtutea căruia 
ca era cerută, nouile afpte şi 
publicaţiuni făcute după redes. 
chiderea el nu trebue să conţină 
termenul de trel luni prevădut 
de art. 510 dia procedura Civilă ; 
este suficient termenul de patru 
septămâni arătat în art. 533 din 
aceiaşi procedură. Cas. [1 11/93, 
Bul. pag. 1036, i 

h) 'Lermenul de trei luni, pre- 
vădut de art. 510 din procedura 
civilă, este cerut numa! pentru 
publicarea vindărer în jurnale, far 
nu şi pentru notificarea afiptelor 
şi publicațiunilor către debitorul 
urmărit. Cas. II 423/94. Bul. pag. 
1177, Cas. 11 219/95. But. pag. 12"3. 

î) Când o urmărire imobiliară 
a tost redes -hisă dupe ce ea fu-   

DESPRE UEMĂRIRI (Art, 541-512) 

sub pedepsă. de nulitate 
a urmărirel, afară numai 
de greşelile parțiale în 
desrrieren obiectelor ur. 
mărite. (Pr, 503-511, 135, 

sese închisă pentru nepresentarea 
părților, nu e nevoe ca noile a- 
tpte şi publicaţiuni să conțină 
termenul de 3 lunI prevăgut de 
art. 510 din procedura civilă, 
Cas. II 212195. Bu. pag. 1230, 

Î) Asemănat art, 500 şi 510 din 
procedura civilă, urmărirea imo- 
bilului trebue să se facă în trel 
luni de la comandament, iar via- 
darea se face dupe tref lun! de 
la apariţia afptelor şi publica: 
ţiunilor prin «Monitorul Oficial». 
as. IL 160]96.:Bul. pag, 1163. 

1) a) Este fără interes mijlocul 
de casare, întemeat pe neparti- 
ciparea ministerului public într'o 
cestiune de minori, cână este in- 
vocat de către” o altă persână 
de cât minori, cari singur ai 
asemenea drept. Cas. II 113/85. 
Bul. pag, 902, 

d) Mijocele nuoi în casaţiune 
nu sunt admisibila de cât în ca- 
sul când sunt de ordine publică. 
Cas. II. 59/88. Bul. pag. 532. 

c) «Gazeta Cralovel» fiină un 
jurnal de publicaţiuni oficiale în 
acel oraş, inserarea în ea a unel 
pubiicaţiuni de urmărire imo- 
biliară întruneşee condiţiunile 
cerute de art. 50S din procedura 
civilă. Cas, IL 69/89. Bal. pag. 
+5. 

„d) Art. 611 din procedura ci: 
vilă ne preseriind un termen fa- 
tal în care să se comunice pu- 
blicaţiunea vinqărei ministerului 
Public şi impiegatului însărcinat 
cu ţinerea registrelor de ipoteci, 
spre a se adnota urmărirea în 
ele, faptul că accea comunicare,
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ur) (Pr. Gen. 538, 539) 1). un dosar: special pentru 
513. Se va ine la gretă | fie-care urmărire imobi- 
  

S'a făcat-chiar în Qiua vîndărei 
nu atrage niel o nulitate. Cas. 
1 177/90. Bul. pag. 1369. 

e) Nu se pâte invoca pentru 
prima ră în casaţiune mijlâce 
asupra unor cestiuni cari nu sunt 
de ordină publică, precum sunt 
acelea că într'o urmărire cerută 
de creditul funciar rural, nu s4 
trimis tribunalului caetul de sar- 
cine conform art. G: din legea 
îmstituirel lui, cu opt qile înain- 
tea adjadecaţiunel, şi nu s'aii co- 
municat conservatorului regis- 
trelor de ipoteci un exemplar 
din afipte și pnabiicaţiuni. Cas. 
11 14$/91. Bul. pag. 1160, 

f) Dacă din dosarul de urmă- 
rirea avere! unul minor se vede 
că sa trămis procurorului un 
afipt de publicaţiuni, conform 
art. 5ii din procedura civilă, 

" presumpţiunea este că procuro- 
rul a primit acel afipt, chiar dacă 
nu există o dovadă: înscrisă pen- 
tru acâsta; căci este de regulă 
că asemenenca comunicaţiuni se 
fac prin subsorieri in condica 
agentului respectiv, Aşa dar în 
lipsă Ge o probă contrarie câre 
să atrime acestă presumpţiune, 
alegațiunea ce se face cum că 
nu s'a comunicat acele afipte, 
remâne neîntemeiată, mat cu 
scmă când se constată că pro- 

_curorul a luat în tot-d'a-una 
parte în cursul urmărirel. Cas. 
UI 15791. Bul. pag 1179. 

1) a) Comandamentele preala- 
bile, relative 1a vindâri, se fac 
inainte de a se cere punerea îmo- 
bilulai în viadare, Cas. IL 64/35, 
Dul. pag. 545. - 

„ 2) Pablicitatea pronunţărei u- 
ne ordonanțe de adjudecare pote 
să resnlte din cuprinsul acelu! 

act fără a fi necesitate să se dică 
anume că a fost dată şi cetită în 
“gedinţa publică. Cas. II. :/59. Bul. 
pag. 9. 

c) Când se revendică o porţiune 
din imobilul urmărit, tribunalul 
are facultatea d'a vinde restul 
dacă crede că ast-fel este mal a- 
vantajos pentru creditor. Oas. 11 
1/89, Bul. pag. 9. Pi 

d) Dacă urmărite fiind ma! multe 
imobile, publicaţiunile din erdre 
copriud numa! parte din ele, tri- 
bunalu! pote, faţă cu cererea cre- 
ditorului urmăritor, să efectueze 
vindarea numa! a imobilelor pen-. 
tru care publicațiunele eraii în 
regulă, şi s'o amâne pentru celo- . 
laite. Cas.I1 17/89. Bul. pag. 204 

e) Este nulă urmărirea şi vin- 
Qarea imobiliară făcută dacă nu 
s'a comunicat un exemplar de a- 
Apte şi publicaţiuni şi debitoru- 
Jul urmârit. Cas. IL 22/90. Bul. 
pag. 214. E 

f) Alicele erorl strecurate în pu-. 
blicaţiuni asupra numelui moşi- 
ilor vecine cu imobilul urmărit 
nu constitue o causă de nulitate. 
Cas. II 29191, Bul. pag” 266. 

9) Ne comunicarea către debi. 
torul urmărit a unul exemplar de 
publicaţiune atrage nulitatea ur- 
mărire; ast-fel find, constatarea 
fâcută în procesul verbal al agen- 
tului judecătorese că a comunicat 
acel exemplar în mâna unui frate 
al debitorului, fără să urate dacă 
a găsit pe acelfratela domiciliul 
debitorului, atrage nulitatea co- 
mubnicărel. şi pe cale de conse- 
cinţă și aceaa urmărizel. Cas. ]1 
86/31. Bul. pag. val. ă 

1) Arătarea greşită a număru- 
lui case! urmărite în afipte şi în   publicațiuni nu atrage nulitatea 

7 

.
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liară, în care se vor trece 
lole aclele şi incidentele 
privitore la urmărire şi 
adjudecare. (Civ. 1820) (Pr. 
Gen. 543, 10). 

„ DESPRE URMĂRIRE (Art, 512- 514) 

Secţiunea 1V,. — Despre efectele 
„uomărirei imobiliare, . . 

514. Va fi nulă de drept 
ori-ce înstrăinare.a imo- 
bilului urmărit, făculă de 

  urmărire, când eaa fost desem- 
mată prin arătarea comunei, stra- 
dei, localităţer şi vecinătăţilo: er. 
Cas. II 9191. Bul. pag. 79%. 

1) Nulitatea resultând ain nea- 
sistenţa ministeruluy publice Ia fa- 
cerea unel urmăriri imobiliare, 
când în causă erai interese de 
Minori, esta o nulitate relativă 
care nu pote fi invocată de cât de aceştia. Cas, II 118|91. Bul. 
pag. 1012, - , 

Î) Nu.se pâte invoca pentru 
prima Gră în casațiane nulitatea 
vesultând din efectuarea uner vîn- AEzI imobiliare fără să se facă un 
noi comandament, cel d'ântâiă 
Bina perimat, întru cât accstă fof- 
malitate nu este de ordinea pu- Vlică şi în privința e! nu s'a ri- dicat nici o obiecţiune înaintea 
tribunalului de urmărire. Cas. 1 
130]91. Bul. pag. 10%0. . 

4) Dacă din dosarul de urmă. 
rirea averel unor minori se vede 
că s'a trimis şi procororului un 
afipt de publicaţiuni, conform art 
511 din procedura civilă, presum- 
țiunea este că procurorul a pri- 
mit acel afipt, chiar dacă nu există 
o dovadă înscrisă pentru accsta; 
căcă este de regulă că asemenea 
comunlcațiuni se fac prin subseri- 
eri în condica agentului respectiv. Aşa dar, în lipsă deo probă contra: 
rie care să dărime acâstă presum. 
(iune, alegaţiunea ce se face cum 
că nu s'a comunicat acele afipte remâne neîntemetată, marcu sârmă când se constată că Procurorul a luat în tot-d'auna parte în cursul urmărirey. Cas. IL '151]91. Bul, 
Paz, 1479, 

  

1) In materie de urmărire tmo- 
biliară nu se pot invoca pentru 
Prima Gră în casaţiune nulităţi 
asupra actelor de procedură cari 
n'aii fost propuse înaintea tribu- 
nalului de urmărire, cum ar fi: 
neinmânarea unui exemplar de 
afipte şi pnblicaţiuni debitorului 
urmărit, neafigarea lor la uşa pri- 
măriei unde se află situat imobl- 
lul, şi nearătarea într'însele a plă- 
Sel, comunei Și a vecinilor, pentru 
determinarea imobilului. Cas. 11 
122]94. Bul. pag. 319. 

1) O mică erdre în denumirea 
imobilului urmărit, strecurat în 
afipte şi publicațiuni nu pote fi 
invocată, ca constituind o causă 
de nulitate pentru prima ră în 
Casaţiune. - 

") Comunicarea către debitorul 
urmărit a unul exemplar după Publicaţiunile de urmărire, ase- 
mănat art. 599 din procedura ci- vilă, cată să se facă în coudițiu: 
nile prescrise de art, 7 din acelaş 
procedură care prevede o grada- 
țiune ce trebue observată de a- 
gent pentru înmânurea actelor de 
procedură când partea lipsesce de 
la domiciliă, fie vorba de domi- 
cilit real, fe despre un domiciliă 
de elecțiune, actsta sub pedâpsă 
de nulitate, Aşa dareste nulă pre- 
darea unul asemenea exemplar 
făcut în mâna antreprenoralul 
hotelului, proprietate a debitoru- lui, ande dânsul "şt a ales domi- 
ciliul, fără a se ii cercetat şi con- 
Statat, conform citatulut art. 73, 
Cum că nu se mar găsea acolo 
nică rude, nici servitori da at de- 
bitorulur, și acâstă nulitate atrage,



DESPRE URMĂRIRI (Art. 514) ! 

debitor de la cea Wântciii 
alişare de urmărire. (Pr. 
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507, 515, ur). (Pr. Gen. 
545).1). Ia 

  

" pe cale de consecinţă, casarea or- 
donanţe) de adjudecare, Cas. II 
423794. Bul, pag. 111. 

0) Actele de procedură făcute 
pentru o urmărire de imobile ce- 
rută de creditul funciar urban, 
în virtutea unui act de ipotecă, 
sunt bine îndeplinite în persâna 
moștenitorilor debitorului la do- 
micillul ales de acesta prin zisul 
act, iar nula doantciliul lor, Cas. 
II 119/95. Bul. pag. 968, 

p) Nu se pot înroca pentru 
prima Gră în casaţiune de către 
debitorul urmărit, nulităţi asupra 
defigerei şi publicărei termenu- 
lui de supra-licitare, când el, f- 
ind presinte la facerea supra-li- 
citărey, n'a relevat aceste nulități 
înaintea tribunalului de urmărire. 
Cas. 11 219/93. Bul. pag. 1263. 

q) Nu se pote invoca pentru 
prima ră în casuţiune mijlocul 
întemeiat pe faptul că aâptele şi 
publieațianile, nu coprindcă tote 
Sarcinile de care imobilul urmă- 
rit era gravat, dacă acest mijloc 
n'a fost propus înaintea tribuna- 
lului de urmărire. Cas.11 221/95. 
Bul. pag. 1265, Cas. II 242/J4. Bul. 
pag. 1373. . 

1) a) Este nulă ipoteca făcută 
dupe scdterea afiptelor şi pubii- 
cațiunilor pentru vengarea silită 
a imobilului. Cas, I. 14/86. Bal. 
pag. 14. . 

2) Xulitatea înstreinărilor, fă- 
cute de debitor imobilului urmă- 
rit, în urma celei d'ântâiă afişări 

“este a favdre a creditorilorurmă- 
ritori. Cas.I1 172/87. Bul, pag. 351. 
c)Procesul-verbal dresat de către 

judecător. la localitate şi aupe 
care se regacteză afiptele şi pub- 
Heaţiunile, constitue față cu debi- 
torul, începutul urmărireY imobi- 

liare, aşa că afiptele și publica- 
ţiunile făcute în trel luni de la 
data acestui proces-verbal sunt 
valabile, Cas. IL 30/58. Bul. pag. 
274. 

d) Cână concurg mat multe ur- * 
măriri asupra aceluiaşi imobil, 
ele trebuese conezxate, 

Când concurg mai multe ur- 
măriri asupra aceluiaşi imobil 
pendinte înaintea diferitelor sec- 
ţiani ale aceluiaşi tribunal, ele, . 
conexându-se, se efectuează la 
secţiunea cea ântăiii sesizată, 

Debitorul urmărit nu este în 
drept a cere anularea unei vin- 
Qări sub cuvânt că eanu sa fă- 
cut conform legel creditului ur- 
ban. Un asemenea motiv se pote 
invoca numar de creditul urban. 
Cas. IL 56/90, Bul, pag. 883.- 

e) Asemănat art. 514 din proe.: 
Civilă, un imobil urmărit este 
isbit de indisponibilitate de la 
data publicărei primilor afipte și 
ori ce înstr&inare e considerată 
de legnitor ca frauduiosă şi nulă. * 
Cas. 1 1383/94. Bul, pag: 153. 

[) Veniturile unui imobil find 
considerate de leguitor ca fructe 
civile, ele se socotese dobândite 
di cu di şi se cuvine: de drept. 
cumpărătorului din : moimnentul 
ce dânsul a devenit proprietarul: 
acelui imobil. De aci urmeză că, - 
din momentul vîndărei, fe-silită, 
fe voluntară a imobilului, urmă- 
rirea acelor venituri cerute de 
creditorii venqătorulul înceteză 

faţă cu cumpărătorul. Cas. I3083£. 
Bul. pag. 951. , | 

9) Nulitatea înstrăinărel imo- 
bilui urmărit efectuată de către . 

debltor dupe cea â'ântâiii afișare * | 

a urmărirei, nulitate  preserisă   de art, 514 din procedura civilă,
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515. Cu tote acestea, 
acestă: înstrăinare "ȘI va 
avea efectul săi, - dacă, 
înainte deadjudecare, cum- 
părătorul a dobândit rati- 
ficarea creditorului sati 
creditorilor ce urmăresc 
vinderea, saii dacă a 'con- 
“semnat sumele. necesare 
spre a plăti integral idte 
ereanțele lor, capital, do- 
bândă şi cheltueli. (Pr, 

1514.—Civ. 1190) (Pr. Gen. 
546).2), - - 

516. Inchirierile sau 
subsistă chiar atunci când înstrei. 
narea a avut loc dupe ce urmă- rirea, din oare care împrejiurări, 
a fost suspendată în urma diseY 
afişări, căci suspendarea unei ur- 
măriri na are resultat de a şterge înseși efectele urmărirey. ŞI a- 
cestă nulitate pâte fi invocată de creditorol urmăritor chiar pe cale de contestaţiune, ca midloa de apărare, contra acţiunilor înârep- tate în potriva sa. Cas. 1 450[95, 
DBul, pag. 1337. : 

1) Dacă însă şi creditorul urmă- 
ritor a cerut închiderea urmă- 
rirei, îustreinarea ce debitorul a făcut'o îu urmă, imobilului urmă- rit, numai esteisbită de nulitatea prevtqută de art. 514 din proc. civilă, Cas. 1 25]9%, Bul, pag. 23, 
î)Verl ce instreinare a imobilului urmărit făcută de debitor de la cea d'ântciii afişare de urmărire este nulă de drept, ai prin cuvântul “«instreinare» trebue înţeles o în- Streinare de naturăa fi Oposabilă tutulor părților 8i celor de al treilea, adică ca actul de înstrăl- nare săfle transcris. Cas.I 2603/96 Dul. pag. 1178. 

  

DESPRE URMĂRIRI-(Art. 515-516) 

arendările făcute de de- 
bitor, după publieațiuul, 
vor fi anulate, dacă cre- 
ditorul sai creditorii ce 
urmăresc vor cere acesta. 
-., Inehirierile sai arendă: 
rile din nainte, nu vor pu- 
tea fi anulate, în' tot sai 
în parte, de' cât când vor 
fi fost făcute în frauda 
creditorilor. Nu se vor ţine 
în sâmă- plăţile prin anti- 
cipațiune, făcute în contra 
clauselor coprinse în con: 
tractul de închiriere sai 
„J)lnstreinarea unu! imobil, făcată 
da urma afişărei urmărirer lui 
de către creditori, este nulă de 
drept dupe art. 5it din proce- 
dura civilă, şi acestă nulitate se 
pâte declara de însăși tribunalul 
de urmărire, fără a fi nevoie, dacă 
se ridică contestatiuni de cutare 
achisitor, de a suspenda urmi: 
rirea spre a sc resolva cestiunea 
pe cale de acţiune principală. 
Cas. I 6393. Bul, pag. 186. 
K) Este nulă înstrăinarea imobilu» 

lui urmărit făcută de debitor 
Gupe prima afişare de urmărire. 
Cas. 1263/96. «Dreptul» No. 58/96. 

1) a) Este nulă ipoteca făcută 
dupe scâterea afiptelor gi publi: 
caţiunilor pentru vindarea silită 
a imobiluini. Cas. I 13/86, Bul. 
pag. 14. - Ă 

d) Este inutil de ase mar cerceta 
dacă persânele prezentate ai sati 
nu calitatea, precum şi dacă co- 
mandamentul este făcut în regulă 
când unul din aceşti creditori 
urmăritori avea și calitatea de 
creditor. Cas. IL 69]87. Bul, pg. 
602,



de arendare. (Pr. 45%, 566, 
724.—Civ, 975, 1182) (Pr. 
Gen. 5147). 

Secţiunea 3.— Couserrarea îmodi- 
„Zelov urmărite, 

- 517. De la cea dântâii 
afişare până la adjudecare, 
conservarea bunurilor ur 
mărite va fi încredinlată 
debitorului urmărit, 

Prin urmare el nu va 
putea face nici o tăere de 
lemne, şi.nu va putea a- 
duce nici o stricăciune i» 
mobilului, sub pedepsă de 
daune interese şi chiar de 
urmărire criminală, de va 
cere casul. (Pr. 507, 518, 
ur; 536, ur. 561.—Civ. 998. 
P. 330, 352) (Pr. Gen. 548). 
"518. Tribunalul însă va 
pulea, după cererea unuia 
sait mal multor din eredi- 
lori, ca să -încredinteze 
conservarea imobilului u- 
nul alt conservator,și după 
împrejurări, el va pulea 
îndatora pe debilor să se 
slrămute din imobilul în 

„care -va fi locuind. (Pr. 
455, 517.519, ur. 597) (Pr. 
Gen. -d+9). 

519. Conservatorul va 

DESPRE URMĂRIRE (Art, 517—521) 209 

fi, pâuă la adjudecare, în- 
săreinat : 
Cu paza imobilului 
mărit. | 

Cu adunarea chiriilor, 
avendelor și altor venituri. 

Cu recolla şi cu vînda- 
rea fructelor, care seva 
face conform art. 474. (Pr. 
453, 518, 520, ur. 561) (Pr. 
5: 50), i) 5 

520. Conservatorul va 
fi dator să dea socolelă 
tribunalului, despre veni- 
turi şi cheltueli în dece - 
dile după adjudecaliune, 
Suit Ja altă epocă fixală, 
dacă adjudecarea se va 
prelungi, sub pedepsă, în 
cas de neurmare, de u li 
destituit, lipsit de salariul 
săii, şi condamnat la daune 
interese. (Pr. 458, 519, 521, 
536) (Pr. Gen. 551). 

5218. Produelul gesliu- 
nel conservatorului, îndată 
după percepere, se vu de- 
pune, printribunal, la casa 
de depuneri și conseimnil- - 
țiună, spre a fi distribuil 
creditorului împreună cu - 
preţul imobilului, (Pr. 45%, 
519, ur. 569, ur. 519). er 
Gen. 5 53), 

Ure 

  

1) 4) Cână serhestrul aplicat 
asupra unel vii prevede că sa 
aplicat și asupra rodulul făcat   de acbitorul urmărit, în urma 

sechestralut, mu esta valabilă. as, 
1 d0u/953. Dual pia BL    

14



„luă şi a familiei lui. 
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522. Daca debitorul nu 
are all mijloc de vietuire 
de cât fructele suii veni- 
turile imobilelor urmărite, 
tribunalul va putea, pen- 
tru timpul urmărirey, să-X 
acorde un ajutor din aste 
veniluri, pentru vieţuirea 

(Pr; 
456) (Pr. Gen. 554).1) 

Recţiunea 6.— Concursul iat nul- 
tor urmăriri îmobiliare, 

523. Daca mar multă 

DESPRE URMÂRIRI (Art. 522 — 524) 

credilorI urmăresc acelaşi 
imobil, tote cererile lor 
se vor întruni ca să se facă 
o singură urmărire pentru 
toți, . 

Toti creditorii ce se vor 
îulruni la o urmărire ai 
un drept egal, afară numal 
dacă titlul saii calitatea lor 
le acordă un alt drept de 
prioritate saii preferinţă, 
(Pr. 426, 401, 524. — Civ, 
1719) (Pr, Gen. 555). 2) 

524. Când se fac mai 
  

!) a) Creanţa adjudecatorulai 
este admisibilă drept preţ numai 
atunci când este în rang util şi necontestată, Cas. II 130/37, Bal. 
pag, 932. : 

*) a) Câna concurg mat multe 
urmăriri asupra unul imobil co- 
nexarea lor se pâte face fără a 
se mal amâna vândarea. Cas. II 
17791. Bul, pag. 109. 

4) Cind concurg mat multe ur- 
măriri asupra aceluiaşi imobil, 
rezularitatea comandamentului 
prealabil făcută de unil din ore- 
ditori acoperă neregularitatea, ce- 
lor lalte comandamente, Cas. il 
19/91. Bal. pag. tn. 

c) De şi cînd asupra aceluiaşi 
imobil concurg mai multe urmă- 
riri, e loc la juncțiunea lor, to- 
tuş acestă juncţiune numa! este 
necesară când unul din creditori 
*$f abandonă urmărirea sa Cas. 
IL 14$/91, Bul, pag. 1160. 

d) Na se violeză art. 523 din 
procedura civilă, când tribunalul 
nu admite conexarea a două ur măriri făcute de diferiți creditori asupra aceluiași imobil, când se constată că pentru una din ele 

    

  
nu se făcuse nici un comanda- 
ment prealabil, nici procesul-ver- 
bal de situațiunea imobilului. 
Cas, I1 34/44. Bul. pag. 755. 

e) Nu se pste invoca pentru 
prima Gră în casaţie neindeplint- 
rea art, 53 din procedura civilă, 
de a se declara adică de conexe - 
urmăririle exercitate asupra ace- 
luiaşi imobil când ele sunt mal 
multe, dacă nici una diu părțile 
interesate w'a făcut acestă cerere 
înaintea tribunalului de urmă- 
vire. Şi în acest oas, dacă vinqa: 
ra S'a făcut deosebit și succesiv, 
pe numele a dour cumpărători 
tribunatul cu drept cuvânt a li: 
berat ordonanța pe_nuimele ace- 
luia care a depus mat ântciii şi 
în termen preţul adjudecaţianei, 
de şi adjudecarea în persona a- 
cestuia a fost ulteridră şi prețul 
mal inte de cât al primului ad- 
judecatar n'a ridicat nici o con- 
testaţiune. Cas. II 16/95. Bul. 
pag. 1229, : 

Ț) In materie de urmărire imo- 
biliară cerută de un creditor, o dată ce tribunalal de urmărire , 
a admis întervenirea unur alt



"OPOSIȚIUNSI LA URM 

multe cereri de urmăriri 
„asupra diferitelor imobile 
ale uceluiaşi debilor, tri- 
bunalul va putea, după ce- 
rerea debitorului, să amâ: 
ne cererile posteriore de 
urmărire, dacă se va crede 
că, din vendarea imobilu- 
lui sait” imobilelor urmă- 
rite de mal "nainte, se vor 
putea despăgubi şi credi- 
tori! ce aă urinărit mal în 
urmă, (Pr, 446, 593). (Pr. 
Gen. 558, 559).. 

Secţiunea 1. — Despre oposițiunY 
şi cerevI incidente la o urmărire 
imobiliară, 

525.  Oposiliunile ce se 

ĂRIRI (Art. 525-526) 21 

fac în contra unci urmă- 
riri imobiliare, suit “din 
parlea debitorului, ori a 
creditorilor .săl, sau din 
partea altoral treilea, cari 
intertin, „sait pentru a sc - 
anula urmărirea, sai pen-" 
tru revendicarea ori con. 
servarea unui drept de 
proprielate sati orl-care alt 
drept asupra imobilelor 
urmările, se vor 'adresa, - 
prin cerere inscris, călre 
tribunalul prin care su 
făcut urmărirea. (Pr, 399, 
ur. 596, ur, 530, ur. —],. 
Timb. 18, 130; 91,60; 9, 
21%) (Pr. Gen, 560), 1) 

526. Aceste cereri de 
  

creditor, acesta are aceleaşi drep- 
turi ca şi creditorul urmăritor, 
cu tâte că dânsul n'a făcut nici 
un: comândament prealabil, nici 
veri ce alt act: de urmărire, de 
unde urmeză că creaitorul inter- 
Venient are dreptul să persiste în 
efectuarea vindărer, cu tstă ce- 
rerea de amânare făcută de cre- 
ditorul urmăritor, Cas. 11 251|95. 
ul, paz. 1387, - 
1) a) Suspendarea vînqărel si- 

lite, se pâre încuviința numa! 
cănd prin incidentul ridicat, se 
invocă nulitatea actului, în vir- 
tutea căruia se face urmărirea. 
Cas. 1 283186. Bul, pag, 748. 

3) Contestaţia la urmărire tre- 
bueşce să fie făcută mai mainte 
de riua adjudecărel provisorie. 
Cas. 1 314/86. Bul. pag. 789. 

c) Adjudecaţiunea se amână nu- 
mal în casul când se face contes- 

taţiane de natură a putea să in- 
fluenţeze asupra preţului imobi- 
Jului urmărit. Cus. 11 32/35. Bul. 
pag. sot. 

d) Iu materie de vindări silite. 
când este vorba de reregularita” . 
tea procedurel, precum este ca- . 
sul ne cităre! proprietarului imo- 
bilului pus în vingare, tribunalul 
numaf prin violarea legel pote 
respinge o propunere de natura 
acesta, pe temeiii că trebue fi- 
cută contestaţiune. Cas. IL 75|6., 
Bul. pag. COL. 
„€) Ori-ce incidente ridicate cu . 
ozasiunea unei urmăriri, fie ele 
de formă sai de fond, trebue ju- 
decate de instanţa de urmărire 
cu formele sumaril şi în terme- 
nele prevădute de legea de pro- 

cedură, fără să 1e în arept dea 

suspenda vîndarea până la jude- 

carea lor pe cale principală, Cas,  
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oposiţiuni vor fi motivate, 
vor menţiona aelele și lil- 

OPORIŢIUNI L.A URMÂRIRĂ (Art. 526) 

lurile .pe care se bascză, . 
şi vor fi subscrise de par- 

  

1 205/81. Bal. pag. F23. 
[) Este neadmisibilă contesta» 

iunea la executarea uner ordo- 
nanţe de adjudecare, fie chiar în- 
teineiată pe pretenţiuni care daă 
drepturi asupra imobilulul vîn- 
dut, când, ta este făcută după aa- 
Îndecarea definitivă. Cas. Î 468/87. 
bul. pag. 853. 

4) Rectificarea afiptelor nu se 
„pote face de cât formal Şi jude- 
..entă de tribunal pe cale de con- 

testoţie, mijlocită între. părți ca 
se potă fi oposabilă părţilor inte- 
resate.Cas.1 431/87. Bul. pag.y9:. 

4) Contestaţiunile care tind 1a 
sodterea din vindare a proprietă- 
ţel pusă în vindare, trebueso fă- 
cute şi judecate inaintea dilei pen- 
Lru adjudecarea imobilului pus în 
nrmărire, Cas. IL 24|$9. Bul, pag. or 

1) Când incidentul nu se raportă 
la nulitatea veri-unut act de pro- 
cedură al vindărer, ci la însuşt 
dreptul de: proprietate, cu drept 
cuvcut se respinze de tribunal, 
trebuind a A făcut pe cale prinet- 
pală. Cas. II 63158, Bul.pug 617. 

4) Orl-ce contestaţiune laurmnă- 
virea silitătrebue să fie adresată 
tribunalului ma! înainte de qiuu 
fixată pentru adindecarea provi- 
sorie; : 

Fa este tardivă dacă este făcută 
În timpul pe când imobilul se pu- 
sese din noii în vindare pe comp- 
tul primului adjudecator; 

Cind ordonanța de adjudecare 
Şi cele-lalte lucrări constată că o- perațiunile vîndărel s'aii efectuat 
ia şedinţă publică şi nu se dove- 
desee că ele sai făcut cu uşile 
inchise, acesta stabileşce suficient 
că uşile ai fost deseluisa, Cas. N 133. Bul. paz, 105, - -   

4) Nu se pote propune pentru 
prima oră în casaţiune un mijloc 
noti de casare. , 

Adjudecatarul unu! imobil esta 
dator să respecte închirierea fă- 
cută anterioramente adjudecaţi- 
unel asupra imobilului cumpărat. 
Cas. 1 213|90. Bul. pag. 649. 

D Când printr'o contestaţiune 
la urmărirea, mobiliară se cere 
chemarea la interogatorii a cre- 
ditorului asupra faptelor că ce- 
siunea făcută de dânsul a titlu: 
lut, în virtutea căruia se exercită 
urmărirea, este fictivă şi preţul 
nu s'a înumărat, gi că dâusula 
acordat debitorului contestator 
un termen de prelungire de plată, 
— mijloc de probaţiune admis 
de. lege —şi tribunalul respinge 
acest mijloc invocat, se comite un 
adevărat exces de putere şi or- 
donanța de adjudecare este ca- 
sabilă. Cas. 11 73/+0, Bul. pag. 838. 
) Termenul de apel în mat+- 

rie de coutestaținul Ia tabloul tor- 
mat pentru distribuţiunea banilor - 
proveniţi din vindarea unul imo- 
bil, este acela prevădut de art. 
102 din procedura civilă, far nu 
de art. 318 din aceiaşi procedură. 
Cas. 1 £0]91. Bal. paz. 201. 

n) O oposiţiunela urmărire imo- 
biliarâ-—ca şi orr ce altă acțiune - 
are efect retroactiv din momen: 
tul în care ea a fost întrodusă. 
Ast-fel fiind, când o asemenea o- 
poslţiune, a fost făcută Ia tribu-. 
nalul de urmărire mult may îna- 
inte daa se fi efectuat vindurea, 
imprejurarea că până la judeca: 
rea eY în apel, de către curtea de 
apel, a uvut loc săvârşirea vin: 
derel, nu pâte constitui o deci- 
dere în înţelesul art. 103 din pre 
civilă, întru cât ea nu a fust în
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tea reclimantă, sait de un 
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împuternicit al săit spe- 

  

" trodusă în timp atil, fiind destul 
numal ca hotărirea dată de tri- 
buna! asupra acel oposiţiuni să fi 
fost din acelea cari nu putea fi 

- atacate pe calea recursului în ca- 
sație deodată cu ordonanța de ad- 

- judecare, ci supuse căilur orâl- 
nare de refurmare, precum ar f 
o hotărîre care judecă însăşi fon- 
dul dreptului de proprietate ce 
oponentul pretindea că are asu- 
pra imobilului urmărit, şi nu s'a. 
mărginit numai la suspendarea 

„ urmărire! până ce pe cale prin- 
cipală se judecă acest drept. Case 
1 350|91. Bul. pag. 910. 

v) Cel d'al treilea care pretinde 
că a dobinâit imobilul urmărit 
anteriormente de la debitor, nu 
pste invâca direct la curtea de 
casaţiune un mijloc de casare con- 
tra ordonanţe! de adjudecare, tras 
din faptul că actele de urmărire 
trebue a f indreptate contra sa, 
iar nu contra debitorului fost pro- 

„prietar, întru cât el n'a făcut o- 
posiţiune ia tribunalul de urmă- 
rire conform art. 506 şi 525 din 
procedura civilă; într'un aseme- 

„nea cas % remâne tacultatea de 
a'3I susţine pretinsul stă drept de 
proprietate pa altă cale. Cas. II 
118,91. Bul. pag. 1012. - 

___2) Ur ce oposiţiune cure are 
de obiect nu anularea actelor de 
procedură a urmărire) imobiliară, 
ci incetarea saii amânarea el, tre- 
buc adresată tribunalului respec- 
tiv prin o suplică scrisă şi cu 

„Plata taxei timbrului, cel puţin 
cu tre dile înainte de qiua fixată 
pentru adjudecare; prin urmare, 
cu drept cuvânt tribunalul de ur- 
mărire respinge, ca neregulată şi 
tarâivă, cererea făcută de debitor 
verbal şi tocmal în qiua adjude- 
cărel de a se desfiinţa urmărirea   

imobilului pe cuvânt că actul în 
virtutea căreia ea se faca n'ar con- 
stitui un titlu executor. Cas. II 
174]91, Bul. pag. î3ul. ” 

q) De şi după art. 100 din pro- 
cedura civilă, incidentele oposi- 
țiunile şi contestaţiunile ce se fac 
contra execuţiunel silite trebue 
adresate la însăşi instanţa care 
a pronunţat hotărirea executorie 
însă aceste disposiţiuni nu se pot 
aplica în casul când acea instanţă 
s'a pronunțat deja asupra lor, 
declarând că hotărirea sa a fost 
executată, căci în acest cas,con- 
testaţiunea ce fostul debitor ridi- 
case asupra unel urmăriri cerută 
de creditor constitue un incident 
care, conform art. 525 din a- 
ceiaşi procedură, întră în com- 
petinţa tribunalului de urmărire 
de a'] cerceta şi judeca Cas. 1 
315]. Bul. pag, 92:, 

+) Cauţiunea prevălută deart. | 
533 din procedurn civilă nu este 
cerută când contestaţia se face 
de o terţie personă care este în 
posesiunea imobilului urmărit, şi 
in acest cas hotărîrea dată de 
tribunal asupra e!, este suscepti: 
bilă de apel, conform art. 402 
din procedura civilă, iar nu de 
recurs în casaţiune de odată cu 
ordonanța de adjudecaţiune, Cas. 
1 î2/93.Bol. pag. 39. 

3) Instanţele judecătoresoă sunt 
în drept ca, pe cale de contes- 
taţiune saă eposiţiane la o urmăe 
rire, să se pronunţe asupră vali- 

dităţel actelor care formeză busa 
urmăririlor sani a ordinei la tab- 
loul de ordine al creditorilor; de 
unde urmiză că omisiunea din 
partea lor de a se pronunţa a- 
supra .alegaţiunei de necompe- 
tinţa ce i se ridică în acestă pri- 
vinţă, nu constitue o omisiune
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'cial, (Pr, 53%, 
Gen, 561).1) | 

7. Tribunalul, în tere 

527, ur.) (Pr, 

D927. ter 
men de trei dile dela pri- 
mirea opositiunoi, o va 

" OPOSIȚIUNE LA URMĂRIRE (Art. 527) 

comunica alât ereditorului 
saii creditorilor ce urină- 
rese, cât şi debitorululur- 
mărit, dacă nu este el care 
se opune. (Pr. 525, 5%, 

  

esenţială care să dea loc ia casare. 
Cas. 1 200/91. Bul. pag. 938. 

1) In materie de urmărire imo- 
Vihară orl-ce incidente cari nu 
se raportă la nulitatea actelor de 
procedură ale vindărel trebue, 
eontorm art. 525 şi următorii in 
procedura civilă să facă obiectul 
unei contestaţiuni dupe formele 
prescrise la acele articole,iar nu 

- ridicate în mod incidental. Ast- 
fel cererea făcută de debitorul 
urmărit de a suspenda vîndarea 
pe motiv că creditoraul, conform 
cu stipulaţiunile din actul de ipo- 
tevă, a urmărit mal ântâiii pentru 
-despăgubirea sa veniturile unul 
alt“ imobil al debitorului şi că, 
prin urmare, nu putea părăst şi 
acea urmărire procedena la vin: 
(area imobilului ipoiecat,necons- 
tituind o cerere de anularea ac- 
telor de procedură nu pâte fi 
admuisibilă dacă n'a fost făcută, 
conforin citatelor texte de lege, 

- pe cale de contestaţiune regulată. 
Cas. II 49/95. Bul. pag. 509, 

- 4) Contestaţiunile relative la 
” nulitatea titlului ce se execută, 

care nu a fost formulat în seris 
și în termenu! stabilit de proc. 
civilă este tardivă şi prin urmare 
nu se mai pote propune după ce 
s'aii făcut mai multe reviudertia 
contul adjudecatorilor care nu 
ati depus preţul. Cas, 11 37/97. 
Dreptul» 14/97, 

+) Dapă art. 19 ultimul alinlat 
din legea judecătorilor de pace 
din i Martie 1594, contestațiunile 
prin care se atacă însu-și titlu 

  

  

executoriu, se adrescză la jude- 
catoria care a dat autenticitatea. 

Ast-fel fiina, se violdză men: 
ționatul text de lege şi art. 39, 
400 şi 525 procedura civilă, când 
tribunalul confirmă cartea deju: 
decată prin care judele de pace 
“şi-a declinat competința de aju- 
deca o contestaţiune priritorela 
executarea actului autentificat de 
acea judecătorie. Cas. I 105/%. 
«Dreptul» 16/97, - 

1) a) Contestaţiunea la urmărire 
trebueşce să fie făcută mai ina- 
inte de diua adjudecărel prost 
sorie. Cas. 1 314|85. Bul. pag. 783. 

2) Contestaţiunile la urmărire 
care tind la scoterea din viudare 
a proprietăţei pusă în vindare, 
trebueso făcute şi judecate ina: 
intea qilel pentru adjudecarea i- 
mobilului pus în urmărire, Case 
II 24]88, Bul. pag. 254. - 

€) Orl ce contestaţiune la ur- 
mărirea silită trebue să fie adre- 
sată tribunalului ma! inainte de 
diua fixată pentru adjudecarea 
provisorie. : - 

Ea este tardivă dacă este fă 
cută în timpul pe când imobilul 
fusese pus din nouă în vinţare 
pe comptul primului adjudecatar, 

Când ordonanța de adjudecare 
şi cele-lalte lucrări constată că 
operaţiunile vindărei s'aă efec- 
tuat în şedinţa publică şi nu se 
dovedeşce' că. ele s'aiă tăcut cu 
ușile inchise,. aceasta stabilegce 
suficient că uşile aiă tost deschise. 
Cas. It 12]89. Bul. pag. 108.



OPOSIȚIUNI LA URMĂRIRE (Art, 3:25 —5:20) 

ur.) (Pr, Gen. 562).1) 
528. Aceste formalilăţi 

se vor observa pentru oril- 
ce alle cereri incidente, 
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cari se ivese în cursul ur- 
mărirel. (Pr. 525,. ur. 529) 
(Pr. Gen. 565). 2): 
529. Tribunalul va cila 

  

1) a) Conteataţiunile la urmări- 
rile imobiliare, trebuesc îndrep- 
tate, cel puţin cu tre! qile îua- 
inte de qiuatixată pentru vindare, 
alt-fel ele se consideră ca tardive. 
Cas. II 98/86. Bul. pag. 737, 

L) Este neadmisibilă contesta- 
țiunea la executarea unel ordo: 
nanțe de adjudecare, fie chiar în- 
temeiată pe pretenţiuni cari dai 
drepturi asupra imobilului rîn- 
dut, când, ea este făcută dupe ad- 
judecarea definitivă, Cas. 1 313|87, 
Bul. pag. 833, 

c) Oposiţiunile la urmăririle și- 
lite de imobile trebueso făcate 
cu trei dile înainte de vindare şi 
comunicate părţilor interesate. 
Cas. 11 60/87. Bul, pag. 586. 

d) Contestaţiunile la urmărire 
care tind la seterea diu vîndare 
a proprietăței pusă în vindare, 
trebuesc făcute şi judecate ina- 

„ intea dilef pentru adjudecarea i- 
mobilului pus în vindare, Cas, 
II 24|88. Bul. pag. 254. 
„€) Ori-ce contestaţiune la ur- 
mărirea silită trebue să fie adre- 
sată tribunalului ma! înainte de 
Qiua. fixată pentru adjudecarea 
provisorie ; 

Ea este tardivă dacă este- fă- 
cută în timpul pe când imobilul 
se pusese din noti în vindare pe 
comptul primului adjudecatar ; 
Când ordonanța de adjudecare 

şi cele-alte lucrări constată că 
operaţiunile vingirel s'aii . efec- 
tuat în şedinţă publică şi nu se 
dovedesce că ela s'a făcut cu 
uşile închise, acesta stabileşce 
suficient că uşile a fost deschise. 
Cas. 11 12|89. Bul. pag. 108, 

[) Orr-ce oposiţiune care are de! 

  

obiect nu anularea actelor de 
procedură a urmărire! imobiliare, 
ci încetarea saii amânarea ej, tre- 
bue adresată tribunalului respec- 
tiv prin o suplică scrisă “şi cu 
plata taxei timbrului, cel puţin 
cu trei ile înainte de diua fixată 
pentru: agjudecare ; prin urmare, 
cu rept cuvent tribunalul de 
urmărire respinge, ca neregulată 
si ca tardivă, cererea făcută de 
debitor verbal şi tocmai în diua 
adjudecărel de a se desființa ur- 
mărirea imobilului pe .cuvent că 
actul în virtutea căreia ea se face 
m'ar constitui un titlu executoriii. 
Cas. II 174|91, Bul. pag. 1301, 

9) Orl-ce.contestaţiuni gi opo- 
siţianI contra urmăririlor imobi- 
liare, nu mal sunt adinise cu 0- 
casia puneref imobilului în re- 
vindere în comptul primului ad- 
judecatar, ele fiind tardive. Cas, 
II 24/92. Bul. pag, 163. 

]) Contestaţiunea la executarea 
unei hotărîri a putut fi judecată 
fără chemarea unora din perso- 

„nele care ati figurat în judecata 
fondului când aceste persâne nu 
aveaii interes a sta în instanţa 
contestațiuney. Cas. 1 402]94. Bule 
pag. 1213. - 

-î) Contestaţiunea relativă la 
nulitatea titlului ce se execută, 
care nu a fost formulată în scris 
şi în termen stabilit de proce- 
dura civilă, este tardivă şi prin 
urmare nu se na! pote propune - 

dupe ce Sati făcut mal multe re- 

vinderi în contul adjudecatarilor 

cari nu ai depus preţul. Cas. I[ 

3197. Bul pag. 11. B   2 a)Contestaţtunea la urmărire 

trebuesce să fie făcută mal îna- .
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pe părti, în personă sait 
la domiciliii, și se va pro- 
nunta asupra tutulor opo- 
siliunilor și cererilor in- 

" OPOSIȚIUNI LA UBAMĂRIRI (Art. 329) 

cidente, inaintea.dilei pen 
tru adjudecare. (Pr. 74, ur. 
595, ur.) 1) 

  

inte de diua adjudecăril provi- 
sorie, Cas, 1. 311/56 Bul. pag. 783, 

i) Rectificarea afiptelor nu se 
pote face de cât formal şi jude- 
vată de tribunal pe cale de con- 
testaţiune, mijlocită între părti 
ca să potă fi oposabilă părților 
interesate: Cas. I 379/87. Bul. 
pag, 995. . 

c) Contestaţiunile la urnărire 
„care tind la scdterea Gin vindare, 
trebueso făcute şi judecate ina. 
intea .dilei pentru adjudecarea 
imobilului pus în urmărire.. Cas. 
11 24|S8 Bul. pag. 254. 

d) Ori ce contestaţiune la ur- 
tărirea silită trebue să fie aâre- 
sată tribunalalui mai înainte de 
Utua fixată pentru adjudecarea 
Provisorie ; , 

Ea este tarâivă dacă este să- 
cută în timpul pe când imobilul 
se pusese din noi în vindare pe 
comptul primului adjudecatar; 

Când ordonanța de. adjudecare 
și cele-alte lucrări cunstată că o- 
peraţiunile vindărei sai efectuat 
în gedi:ţă publică şi nu se do- 
vedesce că ele s'aă făcut cu u- 

" alle inchise, accsta stabilesce su- 
licient că uşile aii fost deschise, 
Cas. IL 12/59 Bul. pag. 108. 

e) Cauţiunea prevădută ac art. 
133 din procedura civilă nu este 
cerută când contestaţinnea se, 
face deo terţie persănă care este 
în posesiunea imobilulur urmărit, si în acest cas hotărirea dată de 
tribunal asupra el este suscep- 
tibilă de apel, conform art. 4102 
din procedura civilă, iar nu de recurs în casaţiune de o dată cu ordonanța de adjudecaţtune. Cas,   

I 12/93 Bul. pag. 3y, 
2) a) Contestaţiunea la urmă- 

rire trebuesce să fie făcută mai 
înainte de diua adjudecărel pro- 
visorie. Cas.1 314,86 Bul. pag. 783. 

2) Când instanța de tonă se 
mărginesce: a respinge apelul, 
fără să examineze şi să se pro- 
nunţe asupra unui midloc de a: 
părare face o omisiune esenţială 
ȘI dă o hotărire nemotivată. as. 
I. 31987 Bul. pag. 95. 

c) Este neaamisibilă contesta- 
țiunea la executarea unel ordo- 
nanţe de adjudecare, fie chiar in: 
temeiată pe pretenţiuni care dati 
drepturi asupra imobilului sîn- 
dut, când,'ea este făcută după 
adjudecarea definitivă. Case 1 
313|S7 Bul. pag. 8:3. - 

d) Efectuarea vinqărei may ma” 
inte de a se pronunţa asupra o- 
posiţiunel, basată pe lipsa de le- 
galitate a lucrărilor de urmărire, 
sa consideră ca o violare alegel, 
Cas. II 122/87 Bul, pag. 9tî, 

e) Se comite exces de putere 
din partea tribunalului care re- 
fusă de a judeca o contestațiune 
la urmărire regulat introdusă, pe 
temeiul că preşedintele singur,. 
a refusat de a da curs actului de 
paupertate ca nefind în regulă. 
Cas. II 140/87 Bul. pag. 1044. 

/) Se satisface cerinţele legiui- 
torului, când contestaţianea se 
judecă înainte de adjudecaţiune, 
Cas. II 5,88 Bul. pag. 938. 

9) Orl-ce contestaţie la urmă- 
rire silită trebue Să fie agresată 
tribunalului ma! înainte de qiua 
fixată pentru adjudecarea prost 
sorie ; -



AMÂNAREA ADIUDECAȚIUNEI (Art. 330) 

Secţiunea 8. — Despre. amdâna- 
rea adjudecaţiunei, - 

580. Dacă prin oposi- 
liuni şi cereri incidente, 
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însă-și proprietatea imo- 
biluluI urmărit este reven- 
dicală, adjudecarea lui se 
va amâna până când, prin 

  

Ea este tardivă dacă este fă- 
cută în timpul pe când imobilul 
se pusese din noii în vindare pe 
corptul primului adjudecatar; 

Câna ordonanța de adjugecare 
şi cele alte lucrări constată că o- 
peraţiunile viudărel s'aii efectuat 
în gedinţă publică şi nu se do- 
vedesce că ele sai făcut cu u- 
şile închise, acesta stabilesce sa- 
ticient că uşile ai fost deschise, 
Cas. 11 19|3) Bul. pag 18; Cas. 
II 24|92 Bul, pag. 163. - ” 

“ h) Contestaţiunile la tabloii din 
partea creditorilor interesaţi se 
pot ridica în momentul când este 
inchisă ordinea creâitorilor con- 
form art. 518 din procedura ci- 

“vilă. Cas, 1 292/00 Bul. pag. 749, 
i) Oposiţiunea la urmărirea fă- 

cută .de însuşi debitorul urmărit, 
pa motiv că ainsul îastreinând 
deja altuia imobilul urmărit, nu 
se putea indrepta contra sa ac- 
tele de urmărire, cu arept cu- 
seat a fost respinsă de tribunal 
fie din lipsă de calitate şi inte- 
res în cas cind instrăinarea ar 
î avut loc în realitate, fie că ur- 
mărirea a fost bine îndreptată în 
contra sa, dacă instrtinarea n'a 
existat, și, în acesteas, tribunalul 
a fost în drept să "1 respingă şi 
cererea de amânarea urmărirel 
până la judecarea în apela men- 
ţlonatei oposiţiuni, căci ea find 
relativă nu la revendicarea în- 
treguluY sai unei porţiuni din 
imobilul urmărit, nici din acelea 
cari ar putea influenţa asupra 

preţului scii, ci numai la o pre- 
tinsă erdre în îndeplinirea for- 
malităţilor legale pentru 'urmă- 
Tiri hotărirea tribunalului pro- 

nunţată asupra el, nu era sus- 
ceptibilă de apel, ci numa! de 
recurs în casaţie, conform art- 
562 proc, civilă, de odată cu or- 

1£ ,122|91 Bul. pag. 1029. Ă 

Î) Orl-ce oposiţiune care are de 
obiect nu annlarea actelor de 
procedură a urmărireY imobiliare 
ci încetarea sai amânarea el, 
trebue adresată tribunalului res- 
pectiv printr'o suplică scrisă și 
cu plata taxei timbrului, cel pu- 
țin cu trel qile inainte de diua 
jixată pentru adiudecare; prin 
urmare, cu drept cuvânt tribu- 
nalul de urmărire respinge, ca 
neregulată şi tardivă, cererea fă 
cută de debitor verbal şi tocma!   în qiuă -adjudecărer de ase des- 
fiinţa urmărirea imobilului pe 

ruia ea se face w'ar constitui un 
titlu executorii, Oas. II 173/91 
Bul. pag. î301, “ 

4) In materie de urmărire imo- 
biliară, nu se pâte invoca pentru 
prima Gră în casaţiune nulităţi 
care nu sunt de ordine şi dein- 
teres publiv, cum sunt acele: că 
nu s'a comunicat debitorului la 
domiciliul s&ii real, ci numal la 
domiciliul de origină, comanda- 
mentul prealabil şi un exemplar 

S'aă afişat acele -publicaţiuni la 
tâte locurile indicate de legc, şi 
că nu s'a judecat conform art. 

qilei de licitaţiune, ci cehier în 
acea qi, oposiţiunea ce dânsul a 
făcut contra vînqărel, Cas. II 
13/94 Bul. pag. 287. ”   1) Instanţele judecătorescl sunt 

donanța de adjudecaţiune.. Cas. - 

curent că actul in virtutea că-. 

de publicaţinnea vinqărei şi nici 

529 din procedura civilă, înaintea .
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o hotărire delinilivă, se va 
hotări asupra revendicărey 

" AMÂNAREA ADJUDECAȚIUNEI (Art. 3:20) 

(Pr. 525, ur. 534, ur) (Pr. 
Gen. 572).!) 

  

în drept ca, pe cale de contes- 
taţiune saii oposiţiune la o ur- 
mărire, să se pronunţe asupra 
validitățel actelor care formăză 
baza urmăririlor saă a ordinei la 
tabloul de ordinea creditorilor; 
de unde urmeză că omisiunea 
din partea lor de a se pronunţa 
asupra alegaţiunel de necompe- 
tință ce li se ridică în acestă pri- 
vinţă nu constitue o omisiune 
esenţială, care să dea loc la ca- 
sare, Cas. 1 300|9t+ Bul. pag. 935, 

m) Asemănat art, 529 din pro- 
cedura civilă, contestațiunile "şi 
oposiţiunile ce se ridică în contra 
urmăririlor imobiliare cată a 
judecate prin citarea părţilor. Aga 
dar, dacă o asemenea contesta- 
țiune a fost fixată pentruo anu: 
me di ca să fie judecată, tribu- 

"malul violeză citatul articol când 
o judecă fără consimţimântul păr- 
ților într'o di mai apropiată, di 
pentru care părţile nu fusese ci- 
tate, şi acesta atrage nulitatea şi 
casarea ordonanţei de adjude- 
care. Cas, 11 257/95 Bul. pag. 1451, 

n) In materie de urmărire si- 
Htă, tribunalele sunt ţinute, mal 
înainte de a proceda la vindarea 
şi adjudecarea imobilului urmă- 
Tit să se pronunţe asupra tutu- 
lor oposiţiunilor şi cererilor in- 
vidente. Ast-fel este nulă ordo- 
nanţa de adjudecare .când tri- 

- bunalul procediză la vingare şi 
adiudecare fără a se pronunţa a- 
supra unci contestaţiuni ce avea 
de scop scoterea de sub urmă- 
rire a acelui imobil, pe motiv că 
contestatorul nu a plătit taxele 
pentru a se scdte citaţiunile șia 
se publica prin gazeta oficială. 
Cas. 11 1:34]%6 Bui. pag. 1022, 

1) a) Se consideră ca pronun- 

  

  

ţată în ședință publică, respinge- 
rea une! cereri de amânare intru 
cât nu se dovedeşce cu nimio că 
s'a urmat în secret. Cas. II 14/56. 
Bul, pag. 1410. - 

d) In materie de urmărire si- 
Jită, când se ridică veri-o_oposi- 
țlune sai veri un incident în scop 
de a revandica imobilul urmărit, 
tribunatul este dator să suspende 
urmărirea cu saii fără cauţiune. 
Cas. 11 190|86. Bul. pag. 374; 14(85. 
Bul. pag. 633. 

c) Contestaţiunea la urmărire, 
care are de object revandicarea 
imobilului urmărit, suspendă exe: 
cutarea până la o hotărire defini- 
tivă care va decide asupra revanăi- 
cărel, sub îndatorirea oponentului 
de a da canțiunea prevădută de 
lege. Cas.II 67/87, Bal. pag. 5%. 

d) In materie de urmărire si- 
lită, câna se face oposiţiune de 
către un al treilea, în scop de a 
revendica imobilul urmărit, tri- 
bunalul este dator să suspende 
vindarea cu saii fără cauţiune, 
până ce prino hotărire definitivă, 
dată pe cale principală, se va de- 
cide asupra incidentului. Cas. Il 
13/88. Bul. pag. 160; 14|85, Bul. 
pag. 181, - 

e) Termenul de graţie nu se 
pote acorda de tribunalul de ur- 
mărire, căcI el nu pâte amâna 
urmărirea de cât în casurile de- 
terminate de art. 530 şi următorii 
din procedura civilă. Un aseme- 
nea termen se pote acorda numa! 
de tribunalul de fond cu ocasin- 
nea obţinerei titlului ce se exe: 
cută, Cas. I1 147|90. Bul.pag.1310. 

7) O oposiţiune iaurmărire imo- 
biliară, ca şi orl ce altă acţiune 
are efect retroactiv din momen- 
tul în care ea a fost întrodusă.



AMÂNAREA ADJUDECAŢIUNEE (Art.-531) 

531. Dacă însă se re- 
vendică numai o parte din 
imobilele urmărite, se va 
procede la adjudecarea res- 

piu) 

tului, Saii se va amâna 
adjudecarea pentru . tol, 
după cum tribunalul va 
afla mar avantagios penlru 

  

Ast-fel fiind, când o asemene 0- 
posițiune a fost făcută Ia tribu- 
nalul de urmărire mult ma! îna- 

„inte de ase fi efectuat vindarea, 
împrejurarea că până la judeca- 
rea el în apel, de către curtea de 
apel, aavut loc stvirşirea vină- 
rel nu pote constitui o decădere 
iu inţelesul art. 403 din pr. civilă, 
intru cât ca a fost introdusă în 

„timp util, fiind destul numal ca 
hotărirea dată de tribunal asu- 
pra acelei oposiţiuni să fi fost 
din acelea care nu pateaii fi ata- 
cate pe calea recursului în casatie 
de odată cu ordonanța de adju- 
decare, ci supuse căilor ordinare 
de reformare, precum ar fi o ho- 
tărire care judecă îusăşi fondul 
dreptului de proprietate ce opo- 

-- nentul pretinde căare asupra imo- 
biluluY urmărit, şi nu s'a mărginit 
numa! la suspendarea urmărirei 
pâuă ce pe cale principală se ju- 
decă acest drept. Cas. 1 350[91. 
Bul, pag, 970. 

9) Din combinaţia art 530 cu 
533 din procedura civilă resultă 
că chiar în cas când oposiţiunea 
contra urmărirel unul imobil are 
de obiect însăşi revendicarea lu, 

- totuşi adjudecarea nu se pste a- 
mâna până la darea unei hotăriri 

- definitive asupra revenâicărel, de 
cât atunci când oponentul depune 
cauţiune pentra plata daunelor 
la care ar putea să fe condamnat 
când cererea sa s'ar găsi nedrâptă. 
Cas. II 140/91. Bul. pag. 1168. 

h) Nu se pot invoca în casa- 
țiune mijljce de casare trase din 
respingerea unel contestațiuni la 
urmărirea imobiliară făcută de 

alte persâne de cât aceea care 
face recursul. Cas, II 143[92. Bul. 
pag. 19%, 

1) Cauţiunea prevăqută de art. 
533 din procedura civilă nu este . 
cerută când contestaţia se face 
de o terţie persână care este in 
posesiunea imobilului urmărit, şi 
în acest cas hotărirea dată de tri- 
bunal asupra el este suaceptibilă 
de apel, conform art. 402 din pro- 
cedura civilă, iar nu de recurs în 
casatiune de odatăcu ordonanța 
de adjudecaţiune, Cas, I 42|93.. 
Bal. pag. 39. E 

3) Odată ce tribunalul de urmă- 
rire recunâşce că contestaţiunea 
ridicată de cine-va contra unei 
urmăriri imobiliare n'a fost in-   

  

troduse in conformitate cu legea, 
apol, nu mal pote îi loc la sus- 
pendarea urmărirei conform art. 
530 și următori! din procedura ci- 
vilă, Cas.1] 418/4. Bal.pag. 1129. 

4) 'Tribanalul de urmărire e 
competinte a judeca în fond con- 
testațiunile şi incidentele ce ai 
de obiect revendicarea imobilu- 
lui urmărit, atunci câna mal cu 
sâmă părţile ai primit a se ju- 
deca înaintea lu!, fără ca în acest . 
cas să se potă invoca pentru prima 
Gră înaintea curţel de casaţie ne 
competința sa. Cas.I 211|9%, Bal. 
pag. 153. Ă 

î) Toti cel cart pretind un drept 
de proprietate asupra imobilului 
urmărit sunt ţinuţi a se ridica cu 
contestațiuni şi a cere suspenda- 
rea urmărivel, asemănat art 590 
din procedura civilă, sub sancţi- 
unea că, în lipsă de o asemenea 
contestaţiune, urmărirea remâne
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creditori. (Pr. 530, 532), 
(Pr. Gen. 373)!) 

5382. Se va putea amâ- 
na asemenea adjudecarea, 
până se va da o hotărire 
definitivă, asupra ork-cărei 

ANÂNAREA ADJUDI:CAȚIUNEI (Art. 531-532) 

alle opusiţiuni şi contes- 
tatiuni, care ar îi de na- 
tură a putea să influenteze 
asupra pretului imobilelor 
urmărite. (Pr. 530, 533, ur. 
(Pr. Gen. 514).%) 

  

in sine validă şi ordonanța de ad- 
judecare nesupusă casaţiunei în 
acest punct de vedere, cu reserva 
numai pentru dânşii ca să'ui va: 
loriâce dreptul asupra imobilului 
adjudecat prin o acţiune specială. 
Cas. LI 221]95. Bul. pag. 1:65, 

m) Inst: Ginarea unui imobil, fă- 
cant în urma afişărel urmărirey lui 
de către creditori este nulă de 
drept după art. 51t cin pr. cir. 
şi accstă nulitate nu se pâte de- 
clara de însăși tribunalul de ur- 
mărire, fără a mal fi nevoe, dacă 
se ridică contestaţiune de către 
achisitor, de a suspenda urmări 

"rea spre a se resolva cestiunea 
pe cale de acţiune principală, Cas, 
1 63|9%. DBul, pag. 155. 

n) Contra hotăririlor date de 
prima instanţă asupra cestiuner 
proprietăţei, cu ocasiunea unelr 
contestaţiuni la o urmărire imo- 
biliară, există calea ordinară a a- 
pelului după dreptul comun. Cas. 
I 134/97. «Dreptul» 49/97, 

i) a) Urmărirea se pote sus- 
penda pe basa unei contestaţiuni 
întemeiată pe revendicarea imo- 
bilului, numat atunci cânâ se de- 
pune cauţiune. Cas. 11 74/88. Bul. 
pag. 658, ' 

v) Când se revendică o porţiune 
din imobilul urmărit, tribunalul 
are facultatea d'a vinde restul 
dacă crede că ast-tel cste may 
avantagios pentru creditor. Cas. 
1 7/9. Bul. pag. 95, 

c) Cauţiunea prevădută de art. 
53) din procedura civilă nu este 
cerută cind contestaţia se face   

de o terţie persână care este în 
posesiunea imobilului urmărit, și 
în acest cas hotărirea dată de 
tribunal asupra er este suscep: 
tibilă de apel, contorm art. 4!2 
din procedura civilă, iar nu de 
recurs în casaţiune de odată cu 
ordonanța de adjudecaţiune. Cas, 
1 42/93, Bul. pag. 39. Ă 

2) a) Legea declarând aplicabilă 
revinderel, formele licitaţiunel, 
exclude inplicit supra-licitarea pe 
care nici un text nu o face să 
reinvie. Cas. II 52/86. Bal, pas: 
4161. - : 

d) Este neadmisibilă contesta: 
țiunea la executarea unel ordo- 
nanţe de adjudecare, fie chiar 
întemeiată pe pretenţiuni cari 
dati drepturi asupra imobilului 
vîndut, când, este făcut dupe ad- 
judecarea definitivă. Cas. 1 313!87, 
Bul. pag. 853, ă 

c) Se satisface cerinţele legiu- 
torului, când contestaţiunea se 
judecă înainte de adjudecaţiune. 
Can. 11 19|85. Bul. pas. 535, 

d) Urmărirea se pote suspenda 
pe basa unei contestaţiuni înte: 
meiată pe revendicarea imobilu- 
Iu, numai atunci când se de- 
pune o cauţiune. Cas, II. 74]. 
Bul. pag, 638, . 

e) Art. 532 procedura civilă dă 
facultatea tribunalului de a a: 
mâna adjudecarea până se va da 
o hotărire definitivă asupra or! 
cărei oposiţiuni şt contestaţiuni 
ce ar fi de natură să influenţeze 
asupra preţului imobilului urmă- 
Tit, Aga dar, când tribunalul con:



ASIÂNAREA ADIUDECAȚIUNEI (Art. 333--3:84) 

583. Oponentul va da 
o cauţiune ecuivalentă cu 
o a treia parte a valorei 
presumate. a imobilului 
pentru daunele interese 
la cari pote [i condamnat 

“în cas când cererea sa 
Sar găsi nedreptă. Opo- 
nentul va putea fi condam- 

sa 
nat şi la o amendă de. la 
100 până la 10,000, ler când 
cererea sa va îi fost făculă 
cu rea credință. (Pr. 405, 
530, ur, 534, ur. 577.—Civ. 
995) (Pr. Gen. 575).%) 

534. Adjudecarea se vu 
amâna : 

1» Când acesta se va 
  

stată ca atare oposlțiunea sai 
contestaţiunea nu pote influența 
asupra preţului, are dreptul să 
respingă cererea de amânare. Cas. 
II 34:91. Bul, pag. stă, 

[) Oposiţianile la urmărirea fâ- 
cută de însuşi debitorul urmărit 
pe motiv că dânsul instrăinând 
deja altuia imobilul urmărit nu 
se putea îndrepta contra sa ac: 
tele de urmărire, cu drept cu- 
vent a fost respiusă de tribunal 
fie din lipsă de calitate ş! interes 
în cas când înstrăinarea ar A a- 
vut loc în realitate, e că urmă- 
rirea a fust bine îndreptată cou- 
tra sa, dacă inatreinarea n'a exis- 
tat şi în acest cas, tribunalul a 
fost în drept să-i respingă și ce- 
rerea de amânarea urmărire 
până la judecarea ta apel a men- 
tionatel oposiţiuni, căci ea fiind 
relativă, nu la revendicarea în- 
tregulul saii uner păriI dia imo- 
bilul urmărit, nici din acelea are 
ar putea intiuenţa asupra preţu- 
lul stă, ct numai la 0 pretinsă 
erore în indeplinirea formalită- 
ilor legale pentru urmăriri, ho- 
tăricea tribunalului pronunţată 
asupra el, nu era susceptibilă de 
apel, ci namal de recurs în ca- 
saţie, conform art. 52 proc, ci- 
VII, de odată cu ordonanța de 
adjudecaţiune, Cas. 11 122;91e 
Lul, pag. 1029. 

-1) a) Suspendarea  urmărirel 
+ 

imobiliare, în regulă, nu-se pâte 
acorâa fără depunere de cauţi- 
une, Cas. 1 283/8€ Bul. pag. 715. 

) Cohtestaţiunea la urmărire 
care are de obiect revandicarea 
imobilului urmărit, suspendă exe- 
cutarea până ce o hotărire deti- - 
nitivă va decide asupra revan- 
dicăret, sub indatorirea  oponen- 
tului de a da cauţiunea prevă- 
qută de lege. Cas. 11 67|s7 bul, 
pag. 59; 74|(8 DBul. pag. 6%,   

  

c) Cecerea de amân,rea vin- 
qărei, întemeiată pe revendicare, 
este neadmisibilă când nu este : 
însoţită de cauţiune. Cas.IL 11397 
Bul. pag. 807, 

d) Spre a se putea obţine sus- 
pendarea urmărircI pentru causu . 
de eşire din indivisiune a unei 
averi, succesorul nu este destul 
ca terță persână contestatâre să 
invâce an drept indivis de suc- 
cesiune asupra imobilelvr urmă- 
rite, ci trebue încă să se stabi- 
lescă că posedă «pro îndivisio» 
imobile urmărite, saă în lipsă de 
o asemenea posesiune, că a de- 
pus conform art. 33) din proc. 
civilă, o cauțiune până la resol- 
varea acţinnei în revendicare, 
Cas. II 415/90 Bul. pag. 1193. 

«) O oposiţiune la urmărire imo- 
biliară — eagi ort-ce altă acţiune— 
are efect retroactiv din momen. 
tul îu care ea a fost introdusă, 
Ast-fel mind, vând 0 asemene o-
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cere de credilorul ce ur- 

- AMÂNAREA ADJUDECAȚIUNET (Art. 534) 

măresce şi de: debitor, și 
  

posițiune a fost tăcută Ia tribu- 
nalul de urmărire mult mal îna- 
inte de a se flefectuat vînqarea, 
impregiurarea că până la jude- 
carea el în apel, de către curtea 
de apel, a avut loc săvirşirea vin- 
(ărel, nu pote constitui o decă- 
„dere în înţelesul art. :03 dinpr. 
civilă, întru cât ea a fost intro- 
dusă în timp util, fina destul 
numa! că hotărirea dată de tri- 
bunal asupra acei oposiţiuni, să 
fi fost din acelea cari nu puteai 
fi atacate pe calea recursului în 
casaţie de o dată cu ordonanța 
de adjudecare, ci supusă căilor 
ordinare de reformare, precum 
ar fi o hotărire care judecă în- 
săşi fondul dreptului de proprie. 
tate ce oponentul pretinde că are 
asupra imobilului ormărit, şinu 
s'a mărginit numa! la suspenda- 
rea urmărirei pâna ce pe cale 
principală se judecă acest drept. 
Cus. 1 350!91 Bul, pag. 970. 

J) Oposiţiunea la urmărirea fă- 
cută de îusuşi debitorul urmărit 
pe motiv că Qînsul înstreinând 
deja altoia imobilul urmărit, nu 
se putea îndrepta în contra sa 
actele de urmărire, cu drept ca- 
vat a fost respinsă de tribunal 
fie din lipsă de calitate şi inte. 
res în cas când înstreinarea ar 
f; avut-loc în realitate, fie că ur- 
mărirea a fost bine îndreptată 
contra sa, dacă înstreiuarea n'a 
existat, şi, în acesteas, tribunalul 
a fost în drept să "1 respingă şi 
cererea de amânarea urmărire! 
până la judecarea în apela men- 
Mionatef oposiţiuni, căci ea find 
relativă, nu la revendicarea între- 
gulul sai unel părti din imobilul 
urmărit, nici din acelea care ar 
putea influenţa asupra preţuiui 
s&ă, ci namal la o pretinsă e-   

răre în îndeplinirea formalităţi- 
lor legale pentru urmăriri, hotă- 
rirea tribunalulal pronunţată a- 
supra el nu era susceptibită de 
apel cl numai de recurs în cae 
saţie, conform art. 592 proc. el- 
vilă, de o-dată cu ordonanța de 
adjudecaţiune. Cas. 11 1%2/1, 
Bul. pag, 1029. . 

9) Dia combinaţiunea art. 510: 
și 533 din procedura civilă re- 
sultă că chiar când oposiţiunea 
contra urmărirei unul imobil are 
de obiect însăşi revendicarea lu! 
totuşi adjudecarea nu se pote 
da până la darea. uner hotăriri 
definitive asupra revendicărel, de 
cât atunci când oponentele âe- 
pune cauţiune pentru plata dau- 
nelor la care ar putea să fiecon- - 
dumnat în cas când cererea sa 
Sar găsi nedreptă. Cas. 11 148/91. 
Bul. pag. 1158. . 

h) Cauţiunea prevăqută de art. 
533 din procedura civilă nu este 
cerută când contestaţiunea se 
face de o terţie persână care este 
îu posesiunea imobilului urmărit, 
și îa acest cas hotărirea dată de 
tribunal asupra el este suscep- 
tibilă de apel, conform: art. 402 
din procedura civilă, iar nu de 
recurs în casaţiune de odată cu 
ordonanța de adjudăcaţiune. Cas. 
I 12793 Bul. pag 391 .: 

î) Nu pote A invocat pentru 
prima Gră în casaţiune midiocul 
intemeiat pe faptul că o urmă- 
rire făcută în virtutea legei de 
urmărire n'ar fi fost săvirşită, a- 
semănat art. 335 din procedura 
civilă, în virtutea unul titlu exe: 
catoriii şi pentru o datorie certă 
Şi lichidă asupra debitoruluf-ur- 
mărit, Cas. I 143/04. ul, paz. 
+83,



  

4 
i 

AMÂNAREA ADIUDECAȚIUNEI (Art. 331-535) . 933 

firă opune din partea 
creditorilor ce ai inter- 
venit. o 

90 Când esecularea ho: 
lărirei sai a aclului în 
virtutea căruia se face ur- 

mărirea, sa suspendat. 
(Pr. 295, 338, 530. ur. 533, 
335) (Pr. Gen. 576, 10,60)1) 

595. In ori-ce cas umâ- 
narea adjudecațiunel nu. 
pote îi mai scurlă de patru 

  

') a) Creditorul care n'a inter- 
venit la o urmărire cerutădealt 
creditoriu averea debitoruluistă, 
nu se pâte opune la cererea fă- 
cută de acesta de a se închide 
urmărirea, fiind achitat. Cas. II 
2:/39 Boul. pag. 229. 

d) Cu drept cuvânt tribunalul 
respinge o contestaţiune la ur- 
mărirea imobiliară, având de o- 
biect amânarea el până se vaju- 
deca acţiunea pornită pentru a- 
nularea titlului în virtutea căruia 
se exercită, când nu se dovedesce 
că executarea acelat titlu a fost 
suspendată. Dacă nu există nici 
o propunere de supralicitare şi 
nici la diua de supralicitare nu 
s'a presentat veri-un alt amator, 
tribunalal cu drept curenta ad- 
Îndecat imobilul asupra primului 
cumpărător. : , 

Când mal multe urmăriri con- 
curg asupra aceluiasi imobil,ele 
cată a se conexa; şi când între 
diferiţi creditori urmăritori este 
şi creditul funciar urban, numar 
acesta, dar nu gi debitorul. ur- 
mărit, este în drept să ridice ne- 
inulțumire dacă urmărirea nu 
sa făcut conform legeisale spe- 
ciale. Cas. II 41|30 But pag. 552, 
_£) Creăitorul care intervineîn- 

tr'o urmărire deja începută, nu 
se pote considera ca creditor ur- 

- năritor, căci cererea lar de a 
interveni nu este de câto simplă 
iennosciințare făcută tribuua- 
lulaY că şi dînsul e creditor. Și 
acestă calitate nu *i-o sehimbă   

creditorulintervenient, chiardacă . 
el a cernt punerea în vindare din 
noii a imobilalui urmărit pe mo- 
tiv că adjudecatarul nu a depus 
prețul. Nucomite dar nici un ex- 
cesdeputere tribunalul care trece 
peste cererea de amânarea vinqă- 
rel făcută de un asemenea credi- 
tor. Cas. 11 184193 Bul, pag. 1019. 

d) In materigde unnărire imo-" 
biliară cerută de un creditor, 0- 
dată ce tribunalul de urmărire | 
a admis intervrenirea altui credi- 
tor, acesta are acelea-si drepturi 
ca şi creditorul urmăritor, cu 
tote că dinsul w'a făcut nici un 
comandament prealabil, nici verI- 
un alt act de urmărire; deunde 
urmeză că creditorulintervenient 
are dreptul să persiste în efec- 
tuarea vindărel, cu tută cererea 
ds amânare făcută de cregitorul 
urmăritor, Cas. I[ 251|9 Bul. 
pag. 1332 

e) Nu este nevoe de facerea 
unul noii comandament de câc - 
atunci când efectele celui d'ân- 
teii aii tost perimate -prin tre- 
cerea de trei luni, târă să se fl 
făcutpublicaţiile prescrise de lege. 
Ana dar, când urmărirea a fost 
inchisă, conform art. 339 din pr. 
civilă, ca şi atunci când ea a fost 
suspendată, asemenat art. 534 gi 
535 din aceiaşi procedură, facerea -. 
unul noii comandament "numa! 
este necesară or! cât de lung timp 
ar fi trecut pâuă la cererea de 
redeschiderea er. Cas. 11 19 Bul, 
page Th ă ii
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săptemâni. . 
Alte” publicatiuni şi a- 

lipte noul se vor face în 
două sâptămâur cel puţin 

-. înaintea zilei din noii ho- 
ăcită pentru  adjudeca- 
Liune, , 

Aceste nourpublicaţiuni 
"se vor da în cunoscința 
debitorului urmărit, con- 
form art, 509, (Pr. 504%, 
ur. 530, ur.—Rg. Port. 65) 
(Pr. Gen. 578, 579).1) 

Secţiunea: 9. — Licitaţianea şi 
«udjudecaţiunea imobilelor urmă 
vite, 

586. Vândarea imobi- 

DESPII ADIUDECA PIUNI (Art, 533-315) 

lelor urmările -se .va face 
în ziua anunțată pentru 
licitare, şi care va urma 
îndată după espirarea ce- 
lor trei luni ale publicărer. 
(Pr. 505, 310, 537, ur.) 

537. Licitatiunea se va 
începe prin citirea de că- 
tre agentul ce.u urmărit, 
a încunostiințărilor şi pu: 
blicaţiunelor, a condiţiu- 
nelor vîndărei,a sareinelor 
ce pote avea imvbilul, a 
oposiţiunelor şi a holări- 
rilor cari le-ait regulat. 
(Pr. 504, 525, 536, 538, ur.) 
(Pr. Gen. 595).2) 

538. Uşile vor fi des- 
  

1) «) Termenul unek adjudeca- 
țiuni amânate pote A dat în dile, 
dacă se respectă intervalul de 
patru stptămăniprevăgut îu lege 
Şi se înserează la timp publica 
iunile şi afiptele cerute. Cas. Ii 
30/92. Bul. pag, 1113... 

b) In cas de amânarea uner 
vîuări silite, nu se cere ca noile 
atipte şi publicaţiunI să coprinaă 
din noii termenul de 3 luni pre- 
vădut de art. 51U din procedura 
civilă, ci acel de patru săptămân- 
arătat de art. 535 din aceiaşi pro- 
cedură, Cas, II 17/93. Bul: pag. 
1003 , - . 

c) In urma suspendărer uney 
„urmării imobiliare provocată de 
resolvarea unel acţiuni, prin care 
se atacă titlu în virtutea căruia 
ea era cerută, nouile afipte şi 
publteaţiuni făcute după redes- 
vhiderea et nu trebue să conțină 
termenul de tre lunt, prevădut 
de art, 51U din procedura civilă;   

este suficient termenul de patru 
săptămâni! aratat de art. 533 din 
aceiaşi procedură, Cas. 11 191;9.. 
Bul. pag, 1036. - 

d) Nu este nevoe de facerea 
unul noii comandament de cât 
atunci când efectele celur d'ânteiii 
aii fost perimate prin trecerea 
de tre! luni, fără să A făcut pub: 
licaţiunile prescrise de lege. Aşa 
dar, în cas când urmărirea a fost 
închisă, conform art.:.39 din proc. 
civilă, ca şi atunci când eaa fost 
suspendată, asemănat art, 534 şi 
5;5 din acelaşi procedură, facerea 
unui noii comandament nu mai 
este necesară ori cât de lung 
timp ar | trecut până la cererea! 
ae redeschiderea ei Cas. 11 4: 
Bul. pag. 74. 

2) a) Vinqările de bună voe pen": 
tru eşirea din indiviziune nu se 
pot anula pe calea recursululin 
casaţiune, vare este neadmisibile 
de căt pa cale principală, Cas, 1



- DESPRB ADIUDECAȚIUNI (Art. 628) 

ehise şi telalii, acolo- unde 
sunt, vor putea a se-ajula 
ŞI cu sunetul de .lobă sait 
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lrimbiţă, spre a anunta 
începutul licităroi. (Pr.442. 
537, 539, ur. 549).5. 

  
125783. Bul. pag. '910. - 

I) In materie delicitaţiune pu- 
blică pentru eşirea din indiviziune |, 
recursul în casaţiune, contra or 
donanțey de adjudecare este ne 
admisibil; o erdre de nulitatea 
actelor de procedură, nu se pâte 
face de cât pe cale de acţiune 
principală. Cas. 11 61/63. Bul. pag. 
605. INI . . 

c) Creditorul care n'a interve- 
nit la o umnărire cerută de cre- 
ditor în averea debitorulur săi, 
nu se pote opune la cererea fă- 
cută de acesta de a se inchide 
urmărirea, fiind achitat. Cas. II. 
25:89. Bul. pag, 229, 

d Constatarea în ordonanța de 
adjudecare că s'aii îndeplinit for- 
malităţile prescrise de Iese, in- 
dică cu suficienţă că şi forma- 
litatea prescrisă de art. 538 din 
procedura civilă a fost îndepli- 
nită. Cas. II 69|$9. Bal. pag. 495. 
Cas. II 330J91. Bul. pag. 667. 

e) In materie de licitațiune pub- 
lică pentru eşire din indiviziune, 
recursul în casațiune contra or- 
donanţel de adjudecare este ne- 
admisibil. Cererea de nulitatea 
actelor de procedură nu se pote 
face de cât pe cate ordinară. Cas. 
II 123/89. Bal. pag. 873. a 

1) a) In materie de vindări sl- 
lite când telalul lipseşce, se pot 
face strizările cuvenite şi de u- 
fierul tribunalului. Cas. ÎI 11|88. 
Bul. pag. 155, p . 

5) Orl-ce contestaţie la urmă: 
Tirea silită trebue să fe adresată 
tribanalului may înainte de dina 
fixată pentru adjudecarea prori- 
Sorie ; II , 

Ea este tardivă dacă este fă- 
cută în timpul pe când imobilul 

sa pusese din noii în vîndare pe 
comptul primului adjudecatar; 

Când ordonanța de adâjudecare 
şi cele-alte lucrări constată că 
opsrațiunile vîndărei s'a efec- 
tuat în şedinţă publică şi nu se 
dovedeşce că ele s'aii făcut cu 
uşile închise, acesta stabilesce 
Suficient că uşile aă fost deschise, 
Cas. II 12/89. Bul. pag. 108; G9/89 
Bal. pag. 493. 

c) Cerinţele art. 538 din- proce- 
dura elvilă, care dispune ca vîn- 
darea să se- facă cu. uşile des- 
Chise, se găsesc îndeplinite prin 
constatarea făcută în ordonanța 
de adjudecare, că comunicaţiu- 
nea publicului în sala unde s'a 
făcut licitaţiunea a fost liberă şi   

  

că ședința a fost publică. Cas, II 
60190. Bal. pag. 731; Cas, Il 71/91 
Bul. pag, 667; - . 

«() Publicitatea începutului Ii- 
citaţiunei prin tobă sati trâmbiţă, 
prevtdută de art. 533 din procee 
dura codului civil, fiind faculta- 
tivă, neobservarea acestei for- - 
malităţi nu atrage casarea ordo- 
nanţei de adjudecare. Cas. II 
47]92, Bul. pag, 282. 

e) Când prin ordonanța de ad- 
judecaţiune se constată că adju- 
decarea s'a făcut in şedinţă pu- 
blică, din acesța se invedereză 
în de ajuns că cerinţele legel în 
privinţa publicitățel licitaţiunel 
(că adică strigările s'a făcut cu 
uşile deschise, conform art. b3i 
din procedura civilă), ait fost în- 
deplinite, şi întru cât accstă for- 
malitate nu este presorisă de lege 
sub pedepsă de nulitate,. nu se 
pote face din neobservarea eluu 
motiv de casare, Cas. 11 217/93, 
Bal. pag. 1140. 

15
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5389. Sirigările: se vor 
începe numai după ee cre- 
ditorul ce a urmărit, oră 
unul din cereditorir ce ai 
intervenit, vor declara că 
voesce a se face adjude- 
carea (Pr. Gen. 552). 

Dacă acestă doelarare 
nu se va face, “sait dacă 
nică debitorul urmărit nu 
slăruesce a se face ven- 

- darea, lieitarea se închide 
și nu se va putea deschide 
de cât după o nouă cerere 
a unuia din creditorii ce 

f) In materie de urmărire imo- 
biliară, împrejurarea că afgarea 
ditel fixate -pentru supralicitare 
a fost făcută nu de portărel, ci 
de grefierul tribunalului, nu pote 
îl propusă pentru .prima Gră în 
casaţiune, nefiind o nulitate de 
ordine publică. Cas. IL 98|95. Bul. 
pag. 937, 

1) a) Când la Cina termenului 
pentru licitarea unul imobil ur- 
mărit, nu stăruesce pentru vîu= 
dare, nic creditorul umnăritor, 
nici debitorele licitaţiunel şi ur- 
mărirei, nu se anul6ză, ci se în- 
chide numai, putând a se redes- 
chide fără alte formalităţi, de cât 
noI publicaţiunişi noul ternene. 
Cas. II G1|S6-Bul. pag. 542, 

2) Termenul cel noi al unei 
adjudecaţiunei, nu va putea fi nici 
mail scurt de 20 dile din ziua pu- 
blicaţiunel nici mar lung: de 60 

- Qile, Cas, II 24/87 Bul. pag. 238. 
c) Dacă în termenul de supra- 

licitare nu se ofertâză peste pre- 
țul eşit la prima licitaţiune, vin- 
darea se conârmă pe persâna a- 
celuia care a licitat, chiar dacă   

DESPRE ADIJUDECAȚIUNI (Art. 529) 

aii urmărit sai care ai 
intervenit, şi după noui 
publicatiuni şi noul ter; 
meni. Termenul cel noii" 
al adjudecărei nu va pulea 
fi mar scurt de 20 dile de 
la dioa publicărei, nică mal 
lung de 60 dile. ! 

Cheltuelile făcute cupri- 
ma urmărire închisă, vor 
fi în sarcina creditorului 
ce a urmărit. (Pr. 492, ur. 
536, ur. 510, ur.—Rg. Port. 
65,—1L. Cred. Func. 65) 
(Pr. Gen. 5$3J.!) 

nu S'ar presenta la diua suprali- 
cităreY. Cas. IL 5/8) Bul. pag. 91. 

* d) Lipsa creditorului urmăritor 
nu pote împiedica pe creditorul 
intervenient ca să stărucscă în e- 
fectuarea vindărey, Cas, IL 7/59 
Bal. pag. 9. 

e) Creditorul care ma interre- 
nit la o urmărire cerută de alt 
creditor în averea debitorului săi, 
nu se pote opune la cererea fă- 
cută de acesta de a se închide 
urmărirea, fiind achitat, Cas, II 
25/89 Bul. pag. 259, | 

f) Dacă o urmărire imobiliară 
se inchide pentru nepresintarea 
părţilor interesate, la redeschi- 
derea e! legală nu cere alte for- 
malităţi prealabile de cât nol pu- 
blicaţiuni şi noi termene, fără să 

„fie nevoe şi de un noă coman: 
Qament, căci licitaţiunea închisă 
nu anultză urmărirea ca să fie 
nevoe de noii comandament. Cas. 
Il 64|91 Bul pag. 463. 
„_9) În cascând urmărirea a fost 
inchisă, contorm art. 33) din pr. 
Civ., redeschiderea et, după stă: 
ruinţa. creditorului care a ce:
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DESPRE ADJUDECAŢIUNI (Art. 510-512) 

540. In diua adjudeca- 
tiunei cereditorul eare-a 
urmărit saii unul sait may 
mulți din. creditori! ce a 
urmărit ori aii intervenit, 
vor declară cel V'intâiii preț, 
al imobilului. . 

Strigările se vor începe 
de la acest pret, pus de 

acreditori. (Pr, 536, 539, 
5ti, ur)!) . 

541. Dacă nici unul din 
creditori nu va pune pre: 
jul, tribunalul va însemna 
un pret de la sine după 
valorea _presumată a lu- 
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crului pus în vendare. (Pr. 
443,540, 554). 

542. Orl-ce personă ca- 
pabilă. de a contraeta, şi 

vind, va putea concura la 
licitare şi da un preţ mai 

Vor fi admişi între con- 
curenti: ă 

solvabili. - . 
d): Toţi aceia cari vor 
depune o garanţă perso- 
nală saii reală de o a 20-a 
parte a pretului fixat con. 

  

rut'o sai care a fost intervenit, 
nu se face -de cât prin scoterea 
nouilor publicaţinni prevădute de 
citatul articol, fără să se mat re- 
ineâpă ptocedura de la somaţiun! 
Şi comandamente, căci în acest 

„cas prin închiderea licitațiunei, 
legiuitorul nu deolară cu totul 
stinsă întruiga procedură anteridră. 
Cas. II 1$0/95 Bul. pag. 1154, 

7) In materie de urmărire imo- 
biliară cerată de un creditor, o- 
dată ce tribunalul de urmărire a 
admis intervenirea altui creditor, 
acesta are acelea-si drepturi ca 
Şi ereditorul urmăritor, cu tgte 
că dânsul n'a făent nici coman- 
damentul prealabil, nici veri-ce 
alt act de urmărire ; de unde ur- 
m6ză că creditorul intervenient 
are dreptul să persiste în efec- 
tuarea vindărel, cu _tâtă cererea 
de amânare făcută de creditorul 
urmăritor. Cas, II 251|95 Bul. 
paz. 1387, . Ei 

î) Nu esta nevoe de facerea u- 
nul noii comandament de cât a- 

  ati fost perimate printrecerea de 

caţiile prescrise de lege. Aşa dar, 
în cas când urmărirea a fost în- 
chisă, conform art, 539 din 
cedura civilă, ca şi atunci când 
ea a fost suspendată, asemănat 
art 534 şi 535 din același proce- 
dară, facerea unui noii coman- 
dament nu mat este necesară orl 
cât de lung timp ar î. trecut până 
14 cererea de redeschidere. Cas.: 
II +/96 Bul. pag, 14. - 

1) a) Art, 634, 683 i 634 pr. 
civilă se referă numa! la vindă- 
rile voluntarii pentru: eşirea din - 
indivisiune, când sunt minori în 
causă, iar nu și la vindările silite 
de creâitori; aşa dar în acest din 
urmă cas, nu e nevoe de facerea 
une) expertise de la care să se 
începă licitaţiunea, ea urmând 
de a se începe de la prețul ce, 
conform art. 540proc. civilă, cre- 
aitorul urmăritor este ţinut să! 
fixeze, Cas. 11 101/91.Bul. pag. 320, 

mare. (Pr. Gen. 586, 10). 

tunci când efectele celui d'ântâiă - 

pro- - 

a dobindi bunurile ce se. 

c) Toţi aceia cart sunt ! 

trei lură, fără să A făcut 'publi- |



228 

torm art, 540(Pr. 540, ur. 
542, ur.—Civ. 950, 1306- 
1305. L. Cred. Func. 66.-— 
1. Urm. 16).1) | 

543. Grefierul şi agen- 

DESPRE ADIUDECAȚIUNI (Art. 512-543) 

tul de urmărire vor line 
liste de numele persone-. 
lor ce ai concurat şi de 
sumele cu cari ai eoncu-: 

rat. (Pr. 549, 544, ur.)?) 
  

1) a) Cererea de amânarea vîn- 
qărei, întemeiată pe revendicare, 
este neadmisibilă când nu este 
însoţită de cauţiune. Cas. 11 11387 
Bul. pag. 607. Ă 
„I) Nu se pote invoca pentru 
prima ră în casaţiune ne depu- 
nerea garanţiel de către un con- 
curent când partea n'a făcut nici 
o eontestaţiune în accstă privință 
înaintea tribunalului de urmărire 
cu tote că era presintg şi marcu 
stmă când tribunalul a constatat 
în fapt că acel concurent era cre- 
ditor cu o'creanţă în rang util 
și necontestat. Cas, 89|89. Bul. 
pag. 649. - 

c) Debitorul urmărit pote fi res- 
pins de la concurență find pre- 
supus ca insolvabil. Cas. 125189. 

-Bul. pag. 8500. . . IE 
«N Nedepunerea adaosului de 

1007, de către un supra-licitator 
nu antreneză nulitatea adjudeca- 

+ țiunel, de dre-ce solvabilitea con- 
curentului este o cestiune de fapt 
lăsată la aprecierea judecătorului 
de fond, şi mat cu scmă atunci 
când imobilul nu s'a adjudecat 
definitiv asupra unui asemenea 
supralicitator. Cas. II 53/91. Bur. 
pag. 374. . 

e) Garanţia cerută de art, 512 
din pr. clvilă se referă numal la 
persânele solvabile, iar nu şi la 
acelea pe care tribunalul le con- 
sideră ca insolvabile,. Oas, II 131/92 

„Bul. pag. 1007. | 
[) Câna un imobil urmărit este 

pus din noii în vîndare pentru 
nedepunerea preţului, la nona 
Ucitaţiune, concurenţii sunt ţinuţi   

a da garanţie a douadecea parte 
din preţul eşit. Qas, 112)7]32. 
Dul. pag, Ll5t. 

9) 'Fribunalul de urmărire este 
suveran să aprecieze şi să res- 
pingă pe un concureut de Ia lici- 
tațiune, ca ne presintând garanţii 
de solvabilitate, fără ca decisiu- 
nea sa în acâată privinţă să cadă 
sub censura curţei de casaţiune, 
fie acela chiar un creditor ipote- 
car, dacă rangul ipoteceY sale ve- 
nea în urma altor ipoteci înscrise 
asupra imobilului urmărit. Cas, 
II 424/95. Bul. pag. 1313, 

- 1) In materie de urmărire imo- 
biliară, tribunalul pote respinge 
de la licitaţiune pe un concurent, 
dacă este! nesolrabil, cu tote că 

> 

a depus garanţie personală sai, 
reală a 20-a parte prevădută de 
art. 542 din-procedura civilă. Cas. 
II 81/96, Bul. pag. 721. ” 

î) De și este adevărat că art. 
543, alin. a, din procedura civilă, 
dispune că la licitaţie vor îi a: 
dmiși între concurenti toti acel 
cari 'sunt solvabili, totuşi tribu- 
nalele sunt suverane să aprecieze 
dacă chiar concurenţii car! depun 
garanţii pentru -a licita sunt sol: 

vabil şi serioşi. Cas. Il 97/96, Bul. 

pag. 815; Cas. II 160,9%, Bul. 

pag. 1063. :: _ 
2) a) Odată ce imobilul a fost 

adjudecat provisoriii vindarea 
este perfectă pentru cumpără: 
tor, care devine proprietar sub 

condiţiunea resolutorie, dacă nu 
se va oferi mat mult la supra: 
Heitaţiune. Cas. 11 74]83. 
pag. 6385. . - 

î 

Bul,
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DESPRE ADJUDECAŢIUNE (Art. 511) 

DA, Strigările se vur 
repeta de trei ori ; între 
fie-care strigare va fi un 
interval de cincr minute 
cel puţin sai de 15 mi- 
nute cel mult, Mentiune 
despre acesta se va face 
de către grofier. - 

Lucrul se va adjudeca 
asupra aceluia care Ja cea 
din urmă strigare va [i dat 
pretul cel mal mare. (Pr. 
Gen. 591 10). - | 
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Dacă nimeni nu a dal: 
pret inai mare de cât a- 
cela care s'a pus de ere. 
ditor, şi cu care s'a des. 
chis licitațiunea, bunul su 
"a-adjudeca asupra acelut 
creditor. (Pr. Gen. 591, 9). 
“In lipsă de mal mulţi 

concurenti se va putea ad- 
judeca imobilul asupra ce- . 
lui ce. va fi oferit un pret. * 
(Pr. 549, ur. 545, ur. 547, 
ur.—L, Cred. Func. 66) î,. 

  

1) a):Când din lucrări, se con- 
stată că vindarea şi şedinţa ai 
fost publice, presumpținnea este 
că uşile ati fost deschise şi că 
dacă n'aii fost concurenţi să dea 

-” un preţ mal mare, nu mal era 
loc să se repete ștrigările din 3 

„€) La o supralicitare e ţinut 
tribunalul să facă strigările pre- 
văduta de art. 51 proc, civilă, 
numai atunci când este veri ua 
supralicitator şi este loc de con- 
curenţă iar nu şi atuncicând nu 
se presintă de câtcreditorul, Qas.   in 3 minute, Cas. 11 120!87,Bul. 

pag. 835. , 
d) Lipsa unu! număr ma! mare 

de concurenţi nu este de natură 
a împedica adjudecarea unui t- 
mobil pus în vindare, (as. II 
1:58, Bul. pag. 32, . a 

c) Când la o adjudecaţiune !- 
mobiliară nu se presintă concu- 
renţi spre a da o sumă ma! mare 
de cât preţul oferit de creditor, 
nu mal e ioc la repetirea stri- 
gărilor din 5 în 5 minute, pres- 
crise de art. Bit din procedura 
civilă. Cas, II 41/89. Bul. paz. 337. 

d) Constatarea făcută de tri- 
bunal că «strigările sai repetat 
de trei ori în termenile şi con- 
diţiunile art. 544 din procedura 
civilă» indică cu suficiența că 
prescripțiunile: acelui. text de 
lege ai fost cu stricteţe păzite. 
Cas, LI 51/89. DBul: pag. 374;   69/89. Bul. pag. 49... 

II 16190. Bul. pag. 856, - 
/) Tribunalul are facultatea să 

amene licitaţiunea pentra un noii 
termen când vede că nu sunt 
destul concurenți şi n'a eşit uu 
preţ avantagios. Cas. 11 54/91. Bul, 
pag. 163." 
9) Tribunalul de urmărire nu aro 

facultatea de a amâna o urmă- 
rire cerută de creditul funular 
rural, sub cuvânt că a eşit un . 
preţ prea mic, chiar în cas când 
m'au fost mal mulţi concurenti, 
căci art. 65 din legea creditului 
derâgă la ultimele disposiţiuni 
din art. 5it din pr. civilă, dup» 
care, in regulă de drept comun, 
ar avea într'un atare cas accstă 
facultate. Cas, II 54|91. Bul. pag. 
1460. 

1): Art. 544 gin proc. civilă nu 
este aplicabil în cas de supra- 
licitare. Cas. II 205|92. Bul. pa. 
1133. E
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545. Adjudecătorul va 
subserie de prețul cu caro 
Sa adjudecat lucrul asu- 
-pră i, şi nu-si va malpu» 
tea retracta obligaţiunea 
sa din momentul când s'a 
pronuntat de judecător eu: 
vîntul <adjudecat». (Pr754:4 
516. ur, 551,ur) 5. 

546. Tribunalul va în- 

"DESPRE ADJUDEGAȚIUAI (Art. 515-517) 

cheia îndată proces-verbal 
despre tâle şi va anunța 
pe părţile presintecă peste 
opt dile să vină iarăşi lu 
tribunal, Acest termen se 
va afige şi la uşa judecă- 
toriei. (Pr. 447, 545, 547, 
ur. d5P'ur.—L. Cred.Func. 
67.—L, Urm. 16, 30) 2), 

547. In timpul acestor 
  

"1) Subserterea adjudecatoruluY 
de preţul cu care i s'a adjudecat 
lucrul, pote stabili proba că âen- 
sul este cel ce a oferit cel may 
mare preţ şi că asupra lui s'a 
adjudecat lucrul, când în jurnalul 
tribunalului, din erdre se trece 
alt nume. Cas. II 28/94. Bul, pag. 
159, : 

j) Tribunalul de urmărire este 
suveran să aprecieze şi să res- 
pingă pe un concurent de la liel- 
tațiune, cu nepresintând garan ir 
de solvabilitate, fără ca decisiunea 
sa în acestă privință să cadăsub 
censura curţel de casaţie, fie a- 
cela chiar un creditor ipotecar, 
dacă rangul ipotecel sale venea 
în urma altor ipotec îusorise a- 
supra imobilului urmărit. Cas, 11 
242195. Bul. pag. 1373. Do 

3) a) Propunerea de supra-liei- 
tare nu este admisibilă decât dacă 
se oferă un adaus de a qecea 
parte cel puţin peste prețui pri- 
mel adjudecaţiuni, şi acest adaus 
trebue a Î oferit in decursul ce- 
lor opt dile ale supra-licitărel, fie 
în ziua fixată -pentru acesta ; aşa 
dar când tribunalul .admite la 
“tua supra-licitărei pe o persână 

"ca să concureze cu un adaos ma! 
mic de aceea a decea parte, or- 
donanța de adjudecaţiune : este 
casabilă, Cas. 11 25192. Bul, pag.174   

2) a) Afiuerea afptelor de către 
grefierul tribunalului,-iar nu de 
către portărel, este bine făcută. 
întru cît prin acesta nu s'a adus 
Yre-un preiudiţiă părţilor,” Cas. 
II 64/86 Buli. pag. 516. 

v) Este în termen legal supra- 
licitarea, când este pusă în a S-a 
qi liberă din diua licităret prori- 
sorie. Cas II 113/3? Bul. pag. 507. 

c) Cactele de sarcina imobilului, 
trebnesc să fie: depune. înaintea 
tribunalului cu opt qile inainte 
de ziua prime! adiudecaţiun. Cas. 
II 120|S7 Bul. pag. 835. 

d) S'a observat isposiţiunile 
lege! de procedură, când terme- 
nul de opt dqile al supralicitărei 
a fost dat în cunosciuţa părţilor. 
Cas. II 11]88 Bul. pag. 135. 

e) Cu drept cuvânt să exclude 
de la supralicitare concurentul 
Care nu depune :paranţie dea 1 
parte din valdrea preţului eşitla 
adjudecarea provisorie a imobi- 
lului urmărit. Cas, I£ 24/88-Bul. 
pag. 254. i . 

[) Când termenul! de opt qile 
al supralicitărer a fiost atișat pe 
uşea tribunalului, părţile nu aă 
dreptul să se plângă că nu ai 
avut cunoscinţă de dânsul. Cas. 
IL 41/68 But, pag. 181. “ 
7) Termenul de supralicitare 

este de opt qild, şi: dacă cea din



  

DESPRE ADJUDECAȚIUNI (Art, D147) 

opt dile, ork-ce altă per: 
sonă capabilă va putea 
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să supralicileze, adică să 
dea un preţ. cu a decea 

  

urmă Q cade într'o di de serbă- 
târe legală, Duminică, supralici- |- 
tarea se amână pe.a doua di de 
lucrătore „Cas. II, 69|89. Bul. pag. 
199, Cas, II 69,89 .Bul. pag. 4%. 

1) Publicitatea licitaţiunel este 
suficient constatată prin consta- 
tarea făcută că uşile tribunalului 
ai fost deschise şi telalul a a- 
nunța: începutul licitaţiune! Cas. 
IL 51|89 Bul. pag. 474. | 

î) Afişearea termenului pentru 
supralicitare la o urmărire îmo- 
biliară este suficient a se face în 
năuntrul termenului de opt dile 
prescris de art 516din procedură 
civilă Cas, IL 89|89 Bul, pag.649. 

Î) Cânâ asupra cereri făcută 
de creditor pentru înlăturarea 

” unul concurent din causă că nu 
dă cauţiune, debitorul n'a făcut 
nic o opunere inaintea tribuna- 

un al treilea. ti 
De şi mnefacerea afiptului de 

supralicitare se pote propune di: 
rect la curtea e casaţiune, cu 
tote acestea, când este constatat 
că el s'a făcut, simplele neregu- 
larităţi relative la afişarea lu! în . 
tribunal nu pot fi invocată d'a 
dreptul în casaţiune dacă n'aii 
fost ridicate la tribunalul de ur- 
mărire. Cas. 128/90 Bul. pag. 1136. 

1) Admiterea depunerel prețu- 
lui adjudecaţiunerimobiliarădupă 
trecerea termenului de patru 
săptămîni, nu 'constitse o nuli- 
tate, dacă ea a avut loc înainte 
de a fi incuviințat punerea din 
noă in vindare a imobilului ur- 
mărit. Cas. Î1154|80 Bul. pag 1236. 

n) Nu se pote invoca pentru 
prima 6ră în casațiune, mijlocul 
de nulitate resultând din faptul că   lului, un malpote face un motiv 

de casare pentru acesta, Cas. II 
14]9) Bul. pag. 851. 

4) Faptul că un adjudecatar de- 
clară în urmă căa licitat pentru 
altul şi liberarea ordonanţei de 
adjudecare pe numele acestuia 
neputend aduce nici un preju: 
diciă debitorilor urmăriţi, nu 
pote da loc la casare, Cas. II $0/0 
Bul. pag. S67,: - 

î) Intr'o urmărire imobiliară 
nu se pot invoca pentru prima 
Gră în casaţiune mijlâce noul de 
casare asupra unor puncte cari 
nu sunt de ordine publică și care 
nu ai invocat la tribunalul de 
urmărire, , - 

Este fără interes și, ca atare, 
neadmisibil mijlocul de casare în- 
vocat de debitorul urmărit că 
tribunalul n'a amânat vindarea 
până se va tranşa în mod 'defi- 
nitiv o contestaţiune făcută ae 

1 

tribunalul n'a precisat anume în 
închierea sa diua de supralicitare, 
dacă acista n'a fost propusă ina- 
întea sa. Cas. 11 54|91 Bul pag. 163. 

0) Faptul că după ce s'a în- 
cheiat de tribunal precesul-verba! 
cerut de art. 546 din procedură 
civilă, prin care constată etec- * 
tuarea adjudecaţiunei provisorie, 
a mal dresat încă un deosebit 
prescript-rerbal relativ la un in- * 
cident ce se ridicase, nu atrage 
nici o nulitate, când este consta- 
tat, că acesta a avut loc tot în: 
acea şedinţă, nu pote da loc la 
nici o nulitate. Cas. 11 75|91 Bul. 
pag. 618. _ 

p) AGşarea supralicitărel cerută 
de art. 516 din procedura civilă, 
nefiind prescrisă de leguitor -in- - 
tr'un interes de orâine publică,   
cl numai în interesul pricat al 
părţilor, densele nu se pot pre- 
vala de lipsa acelerafișăripentru.
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parle cel putin mar mare 
peste, pretul ca care s'a 

DESPRE ADJUDEOȚIUNI (Art. 547) 

adjudecat lucrul. Nu se va 
primi supralicitarea fără irita   

prima Gră în casațiune, Cas. IL 
_90|91 Bul. pag. 783. 

a) Intr'o urmărire imobiliară, 
dreptul de supra-licitare prevădqut 

“de art. 516 şt 547 din procedura 
civilă, există numa! la prima vîn- 
dare far nu şi atunci când imo- 
bilui este pus în “revindere - în 

".comptul primului adjudecatar din 
causa ntdepunerel preţului. Cas. 
II 1)8/91 Bul. pag, 1134. : 

+) Propunerea de supra-licitare 
nu este admisibilă ae cât dacă 
se oferă un adaus de a qecea 
parte cel puţin peste preţul pri- 
mei adjudecaţiuni, si acest a- 
daus trebue să fe oferit în de- 
cursul celor opt dile ale supra- 
Heitărer, fie în decursul celor 
opt dile, fe în ziua fixată pentru 
accsta ; aşa dar, când tribunalul 
admite la diua - supralicitărer pe 
0 personă ca să concureze cu un 
adaus mal mic de accea a Qecea 
parte, ordonanța de adjudeca- 
iune este casabilă. Cas. I1 28/92 
Bul, pag. 174 . 

+) Nulitatea-resultână. din ne- 
alişarea afiptelor la pârtă sati pe 
pereţii caser urmărite, precum 
şi a afiptului de supra-licitare în 
termenul prertdutde art. 546 din 
procedura civilă, neconstituind o 
nulitate de ordine publică, nu se 
pote invoca pentru prima Gră în 
casaţiune, dacă n'a fost propusă 
la instanța de fond. Cas. IL 91|93 
Bul. pag. 528; Cas, 11 219!'95 But. 
pag. 163. ” 

t) Afişarea termenului de su- 
pralicitare, cerut do art. 546 din 
procedura civilă, nu este cerut de 
legiutor a se face în tot timpul de „5 dile, aşa că este suficient ca să 
albă loc în năuntrul aceluy ter- 
men. Cas. [1 17193 Bul. pag. 11:6. 

«) Nu se pote invoca pentru   

"prima GLă în casaţiune miqiocul 
de casare întemeiat pe împreju- 
rarea că adjudecarea definitivă a 
unu! imobil a avut loc în a noua, 
iar nu în a opta qi, acâsta ne- 
constituind o-nulitate de ordine 
publică. Cas. IL 308/91,Bul, p.“0l. 

€) Când publicitatea until ad- 
jugecaţiuni şi constituirea tribu: 
nalului care a făcut'o sunt con» 
stutate în minutele proceselor- 
verbale aflate la dosar, inprejiu- 
rarea că acâsta nu s'u trecut în 
ordonanța de adjudecare întoc- 
mită în urmă, nu atrage nicto 
nulitate. Cas. II 98/95. Bal, p. 937. - 

2) In materie.de urmărire imo- 
biliară, constatarea făcută în or- 
donanţa de adjudecare, cum că 
termenul de supra-licitare a fost 
afişat la -uşa tribunalului, este 
suficient spre a proba îndeplini: 
rea disposlţiunilor art. 545 din 
procedura civilă, Cas. II 169/93. 
Bul. pag. 1137. ” 

y) Asemănat art. 731 'diu proc. 
civilă, „combinat cu art, .1 din 
legea asupra” vacauțelor, terme: 
nul care se împlineşte în timpul 
Vacanţelor mici cată să fie pre- 
lungită până la -prima qi dupe 
expirarea lor. Aşa dar, cu drept 
cuvânt a fost fixată supra-licitarea 
unul imobil a căruia vindare pro- 
visorie a avut locla 17 Decembre 
pe dlua de 2 Ianuarie viitor, a- 
cesta find prima di de lucru dupe 
vacanţa Crăciunului, Cas.1L196/95 
Bul. pag. 1229, i - 

2) In materie deurmărire imo- 
biliară partea care pretinde "că 
afiptul nu a fost lipit pe uşatri: 
bunalului, trebue să doredescă 
acesta când portărelul constată 
Prin procesul săii verbal că afip- 
tul a fost Iipitpe ușa tribunalului. 
Cas, II 160/90. Bul, pag. 1063. -



DESPRE ADJUDECAȚIUNI (Art, 547—3 15), 

depunerea adaosului de a 
decea parte, (Pr. 546, 549, 
ur. 690, 698. — L. Cred. 
Func. 6$. — L.. Urm. 16) 
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(Pr. Gen.'592) 1). 
549. Supralicitatorul va 
declara adaosul de pret, 
prin o cerere scrisă şi sub- 

  

1)a) Este neadmisibilă cererea de 
suspendarea urmărirel, când nu 
există cerere de revandicare. Cas, 
IL 111/87 Bul. pag. 805. 

v) Este în termen legal supra- 
licitarea, când este pusă în a 8-a 
qi liberă din diua licitărer provi- 
sorie, Cas. 1111 ;|87 Bul. pag. 809. 
- €) Cu drept cuvint se esclude 
de la snpralicitare concurentul 
care nu depune garanţie de a10 
parte din valdrea preţului eşit la 

. adjudecarea provisorie a imobi- 
lului urmărit. Cas. IL 2+[88 Bul. 
pag. 254. - 

d) O dată ce imobilul a fost 
adjudecat provisoriii, vîndarea 
este perfectă pentru cumpărător, 
care devine proprietar sub con- 
diţiunea resolutorie, dacă nu se 
va oferi ma! mult la supralicitare. 
Cas. II 74/58 Bul, pag. 638. 

e) Nu se cere supralicitare când 
imobilul este supus. din noii în 
vindare în socotela primului ad- 
judecatar din causa de nedepu- 
nerea prețului. Caz. II 74/90 Bal, 
pag. S5l, 

[) lu lipsa de cerere de revin- 
dere pentru nedepunerea pre ţuluY 
adjudecaţiunei in termen de 4 
săptămâul, făcute din partea păr- 
ţilor interesate, tribunalul pte 
libera ordonanța de adjudeca- 
țiune chiar dacă acel preţ a fost 
depus după trecerea acelui ter- 
pene Cas. II 53791 Bul. pag. 

sie 7 

'9) Intr'o urmărire imobiliară, 
dreptul de supralicitare prevădut 
de art, âs6 si 547 din proceâura 

« civilă, există numat la prima vîn- 

  
bilul este pus în revindere în 
comptul primului adjudecatar, - 
din causa nedepunerei. preţului. 
Cas, II 133/9t Bul. pag. 1l3i. 

h) Propunerea de supra-licitare 
nu est admisibilă de cât dacă se 
oferă .un adaus de a decea parte 
cel puţin peste preţul prime! ad- 
judecaţiuni, ai acest adaus trebue 
să fie oferit in decursul celor opt, 
ile ale supra-licitărel, fie chiarin 
diua fixată pentru acesta; aşa dar, 
când tribunalul! admite la qiuasu- 
pralicităreipe opersână ca să con- 
cureze cu un adaus mal mic de 
a decea parte, ordonanța de ad- 
jadecaţiune. este casabilă. Cas. 
II 23/92 Bul pag. 174. 

i) Femeia dotată este în drept 
să depună creanţa sa dotală ca 
a qecea parte, conform art, 5i7 
din procedura civilă, spre a putea 
supra-licita la vindarea imobilu- 
lui, în care acea creanţă era ga- 
rantată cu ipotecă,cănd nimeni nu 
sa opune la admiterea e! cu a- 
cestă creanţă ca concurentă la 
leitaţiune. Inaltenabilitatea . do- 
tei n'are nici un amestec cu sol- 
vabilitatea cerută de legea de pro- 
cedură civilă pentru admiterea 
unul concurent la licitaţiune. Cas. 
II 130|93 Bul. pag SI. 

3) Nu sa pote invoca pentru. 
prima 6ră în casațiune mijlocul 
de casare întemeiat pe impreju- 
rarea că adjudecarea definitivă a 
unul imobil 'a avut loc în a noua, 
iar nu înaopta i, acesta necon- 
stituind o nulitate de ordine pu- - 
blică. Cas. II 368/9+ Bul. pag. -   dare, iar nu şi atuucI când imo: 
804,
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“serisă adresulă - tribuna- 
lului. (Pr, 547,549, ur.) )). 

549. In dioa a “opta 
după adjudecare, tribuna. 
lul va pune din noii imo- 
bilui în licitare începîn- 
du-se de la preţul dat de 

„ supralicitator. Lucru se va 

"DESPRE ADIUDECAȚIUNI (Art. 515—5530) 

adjudeca definiliv asupra 
acelui care la acestă a 
doua licitare va da prețul 
cel mal mare. Se vor ob: 
serva disposiţiunile art. 
339. (Pr. 546, ur. 550) (Pr. 
Gen. 594. 595) 2). 

550. Dacă în decursul - 
  

1) a) Propunerea de supra-lici- 
tare nu este aamisibilă de cât 
dacă se oferă un adaus dea qe- 
cca parte cel puţin peste prețul 
primei adjudecaţiuni, și acest a- 
daus trebue “a oferit fie în qe- 
cursul celor opt dile ale supra- 
licitărei, fie în ziua fixată pentru 
acesta; şa dar, când tribunalul 
admite la diua supralicitărer pe 
o persână ca să concureze cu un 
adaus mal mio de acea a (lecea 
parte,ordonanța de adiudecaţiune 
este casabilă, Cas. II 28/32, Bul. 
Pag, 11f. - 

5) Nu se pâte invoca pentru 
prima Gră în casaţiane midlocul 
de casare întemeiat. pe impre- 
giurarea că adjudecarea defnt- 
tivă a unui imobil a avut loc a 
noua, iarnu a opta di, accsta ne 
constituind o nulitate de ordine 
publică. Cas. II 368/94. Bul. pag. 
so, . ” ii - 

2) a) Lipsa unul număr may 
marea de concurenți nu este de 
natură a împiedeca adjudecarea 
unul imobil pus în vinzare. Cas. 
IL 23/88. Bul. pag. 62. - 

2) Dacă în termenul de supra- 
licitare nu se otertcză peste pre- 
ul eşit la prima licitațiane, vîn- 
“darea se confirmă pe persona a- 
celuia care a licitat, chiar dacă 
nu sa presentat la supra-lizitare, 
Cas. 11 5/8). Bul. pag. 91. Cas. 17 18990, Bul. pag. 1475, - „_€) Supradicitarea ținută may   

tîrditi de cele opt dile prevădate 
de art. 5:9 din procedura cișilă, 
nu atrage nulitatea urmărire), a- 
cest termen nefiind prescris întrun 
interes de orgine publică ; şi, în 
tot casul, acâstă nulitate, nu pote 
A invocată chiar de creaitorul 
urmăritor când însuşt a cerut 
amânarea supra-licitărei pentra 
diua în care s'a efectuat. Cas, Il 
90/91. Bul. pag. 188. 

d) Propunerea de supra-licitare 
nu este" admisibilă de cât dacă 
se oferă un adaus de a decea 
parte cel puţin peste preţul pri- 
mel adjudecațiuni, şi acest adaus 
trebue a Î oterit fe în decursul 
celor opt dile ale supra-licitărel, 
fe în diua fixată pentru acesta, 
aşa dar, când tribunalul admite 
ia Qiua supra-licitărer pe o per- 
s6nă ca să concureze cu un adaus 
mal mic de acea a decea parte, 
ordonanța de adjudecațiune este 
casabilă. Cas. II 28/92. Bul. pag. 
214, -. 

e) Dacă nici în termenul fixat 
pentru o supra-licitare, nici în 
ziua fixată pentru acâstă supra: 
Mcitare, nu s'a presintat veri o 
ofertă, cu depunerea adaosului 
de a decea parte din prețul ad: 
judecaţiunei provisorie, tribuna- 
lul de urmărire numa! pote des- 
chide o nouă licitaţiune, şi este 
dator să adjudece lucrul în mod 
definitiv asupra, acelui care a dat 
cel mal mare preț la adjudecarea 

u
i



DESPRE ADJUDECAȚIUNI (Art. 550) 

acelor opt dile, nu s'a ivit 
nici o propunere de su- 
pralicitare, şi dacă la noua 
înfăţişare din diua a opla, 
nu va da nimeni un preţ 
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may mare, lucrul va rămă- 
nea pe sâma primului ad- 
judecatar. (Pr. 545, 546, 
ur.) ?), - - 

  

precedentă. Cas, IL 177/93. Bal. 
pag. 1005. pp - 

Î) Supra-licitare nu are loc decit 
atunci când va fi ofertată de su: 
pra-licitare: Yar în casul când Ia 
diua defiptă pentru supralicitare 
nu se presintă nimeni spre a da 
un preţ mamare, lucrul se adju- 
decă definitiv adjudecatorului pro- 
visorii fără să mail fie necesare 
alte strigări. Cas. IL 214/94.Bul. 
pag. 350. îi - 

9) Nu se pote invoca pentru 
prima Gră în casaţiune midlocul 
de casare întemeiat pe împregiu- 
varea că adjudecarea definitivă 
a unul imobila avut loc în a 
noua, iar nu în a opta Qi, acista 
neconstituind o nulitate de ordine 
publică. Cus. I1 285/94. Bul.pag. 
sot. 

* h) Dacă termenul de opt qile 
pentru supra»licitare se inplineşce 
in cursul unel vacanțe mici, cum 
este acea a Crăciunului el cată 
a fi prelungit până ia prima zi 
lucrătore, adică la 2 Ianuarie, 
Cas. IL 159/95. But. pag. 1193, 

1) a) Faptul că ordonanța de ad- 
judecare nu ar coprinde tâte ac. 
tele de urmărire nu dă loc la ca- 
sare când recurentul nu probâză 
că din acesta "i s'a causat veri-un 
prejudicii. Cas. IL 76[90. Bul. 
paz, 856, - 

i) Dacă pentru diua de supra: 
lcitare nu s'a ivit nici un supra: 
leltator şt nic! a dat nimeni un 

-. preț mal mare chiar în aceea qi, 
-. imobilul urmărit bine este adju- 

- decat asupra -primului adjuae- 

c) Când instanţa de fond con- 
stată că cumpărarea de către o. 
persână a unu! imobil de la o 
Meitatiune publică, s'a făcut în 
numele şi pe -comptul unui al 
treilea, după convrenţiunea fă- 
cută între er, cu drept cuvint este 
condamuat acest al treilea ca a- 
devtrat adjudeocatar la plata di- 
ferenţei de preţ ce a resultat la 
noua vîndare etectuată din causa 
nedepunarel preţului. Cas. 13/91 
Bul. pag. 165. -.- 

- d) Primul aâjudecatar, în comp- 
tal căruia s'a pus imobilul în re- 
vindere pentru nedepunerea pre- 
țului, nu pote face un motiv de 
casara contra ordonanţel nuot   

  - catar,Cas. 1[ 190/90 Bul. pag.1î76, 

de adjudecaţiune, pentru că tri: 
bunalul nu "I-a admis creanţa 
drept preţ, când este constatat 
că densul n'a cerut acista Ia tri- 
bunal. Cas. II 27|92 Bal. pag. 162, 

e) Propunerea desuprae-licitare 
nu este admisibilă de cât dacă 
se oferă -un adaus de a decea 
parte cel puțin peste preţul pri- 
mei adjudecaţiuni, şi acest adaus 
trebue a fi oferit fe in decursul 
celor opt dile ale supra-licitărei, 
fie în diua fixată pentru acesta; 
aşa dar, când tribunalul admite 
la Qiua supralicitărei pe o per-: 
sonă ca să concureze cuun adaus 
ma! mic de acea a ecea parte, 
ordonanța de adjudeoaţiune este 
cașabilă, Cas, 11 23/92 Bul.pag.17£ 

[) Cestiunea de asesci dacă o 
garanţie depusă de un concurent 
la o licitaţiune întrunesce cerin- 
ţele legei şi'dacă. concurentul e 
solvabil, e o cestiune de faptcare 

7 .
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Secţiunea 10.—Dospre consemua-- 
vea preţului adjudecaţiunel şi 
cînturea obiectului adjudecat, 

551. Adjudecatarul este 
obligat să depună la casa 
de. consemnațiuni, jum&- 
late preţul, două săptă- 

DESPRE ADJUDECAȚIUSI (ârt. 55) , 

mâui după adjudecare, şi 
cea-l'altă jumâtate, în cele- 
alte săptămâni următâre 
cel mai târdii. (Pr. 5%, 
349, 552, ur —L. Urm. 46. 
—L. Cred. Func. 70) (Pr. 
Gen. 600).!) a 

  

scapă censurel casaţiunel. 
> Nu este o omisiune esenţială 
câna instanţa de fond nu se pro- 
nunţă asupra delegațiunel concu- 
rentului că este creâitor ipote- 
car, când din nimto nu se dove- 
desce acestă calitate. Cas. II 5/32 
Bul. pag. 1007, .. _ 

9) Constatarea instanţel că pre- 
ţul creanţe depus împreună cu 
dobândile întrunesc preţul aâju- 
decaţiunei, este o constatare care 
scapă de sub controlul! curţel de 
casaţiune. Cas. IL 195|92 Bul, 
pag, 1143. - 

h) Dacă nici în termenul Âxat 
pentru supra-licitare,. nici în diua 
fixată pentru supra-licitare, nu 
“a presentat veri-o ofertă cu de“ 
punerea adaosului de a decea 
parte din prețul adjudecaţiuner 
provisorie, tribunalul de urmă- 
rire nu mal pote deschide o nouă 
lieitaţiune, şi este dator să adju- 
dece lucrul în moa defnitiv a- 
supra aceluia care a dat cel may 
mare preţ la adjudecarea prece- 
dentă. Cas. II 49)/93 Bul. pag. 150). 

1) a) Când adijudecatarul ae- 
pune preţul, un an după adju- 

„decare şi partea interesată nu 
protestă la tribunal în contra a- 
cester întirzieni, „ presumpţiunea 
este că ea a consimţit a se scote 
ordonanța de adjudecare pe nu- 
mele adjudecatarului. Cas. 11 43/86 
Bul. pag. sil, . 

2) Emiterea ordonanțel de ad: 
judacare, pe numele adjudecata. 
rului, este bine făcută, măcar că   

prețul a fost răspuns peste o lună 
de ia aâjudecare, întru cât, ce- 
rerea de revindere pe comptul 
săă n'a existat. IL +7]86 Bu. 
pag. îi5, | 

c). Esta neîntemeiat mijlocul 
basat pe necomunicarea comaan: 
damentului procurorului general 
când din dosar se - constată con: 
“trariii. Cas. 11 102[86 Bul. pag.81t, 

'd) Termenul în care cumpără: 
torul de imobile de la vindarea 
silită este dator să depună şi pre 
ţul, este de două şi de patru săp: 
tămâni cel mult. Cas. II 21/51 
Bul. pag. 229, , 

“e) Este neadmisibilă supra-li- 
citarea, când vîndarea se face in 
comptul primului adjudecatar de 
Anitiv,pentru nerespunderea pre- 
țului. Cas. IL 24/88 Bul. pag. 224. 

7) Termenul de optdile pentru 
depunerea preţului find un ter: 
men fatal pentru, particulari, nu 
este şi pentru însăşi societatea 
când adjudecaţiunea se face a- 
supră-1. Cas, 11 99/83 Bul. pag. 
319; 100/33 Bal. pag. 822. 

9) Se pste libera ordonanța de 
adjudecarea unul imobil, de și 
preţul a fost depus de cumpă- 
rător peste termenul de patru săp- 
tămâni, dacă părţile interesate 
n'a făcut nici o reclamaţiune in 
acestă privință la tribunalal de 
urmărire, Cas, II 17|90Bul.pag.215 

h) Când prin casarea ordonanţe! 
de adjudecare, s'a dectarat nulă 
procedura urmată numai de pro- 
cesul-verbal care admite depune- 

Do
e 
i
s



DESPRE ADJIUDECAȚIUNI (Art. 552) 

552. Dacă adjudeeata- 
rul este creditor, în rang 
utilşi necontestat, creanta 

da 
297 

sa se va pulea depune 
drept bani. _ 

Acestă creanlă -se va 
  

reaunel creanţe drept preţ terme- 
nul de patru săptămâni prescris 
de art. 551 din procedura civilă, 
în care aâjudecatarul era dator 
Să facă din noii. Gepunerea pre» 
țalai, nu se pâte calcula de cât 
din momentul în care i s'a co- 
municat în mod prealabil cum că 
tribunalul chemat să procedă din 
noii în afacere, prin primirea lu- 
crurilor de la curtea de casaţiune. 
Cas. 11 42/50 Bal. pag. 565%. 

î) Creditorul privelegiat sait 
ipotecar care depune drept prei 
al agjudecaţiunel unuiimobil, al. 
falituluy, creanța sa, deducând 
ceea-ce a primit la masa chiro- 
grafară, este în rang util şi ne- 
contestat, conform art. 551 şi 55? 
din procedura civilă; 

Dacă la ziua hotărită pentru 
Jicitațiune nu se oferă un preţ 
mal mare de cât cel fixat de tri- 
bunal, pentrn vîndarea unul imo- 
bil al falitului, tribunalul e în 
drept a aproba preţul oferit chiar 
când ar fi mal mic, i 

Regulile relative la constituirea 
tribunalului” cu asistenţa minis- 
terului public, nu sunt aplicabile 

* la vendările de imobile ale fali- 
tului, Cas. 11 93/99) -Bul. pag. 903. 

4) Faptul că adjudecatărul a de- 
pus prețul întreg în timpul celor 
d'entâtii două săptimâni, iar nu 
numai pe jumătate, nu constitue 
nici o nulitate, Cas. 11 103/9). Bul. 
pag. 1030. 

4) Este admisibilă depunerea 
creanței drept preţul adjudecaţi- 
unel, când se constată că ea este 
în rang util, Cas, 11 112]90, Bal. 
pag. tut. 

i) Depunerea preţului adjude- 

/ 

săptămâni prevădut de art. 651 
din pr. civilă nu constitue o ca- 
usă de nulitate a vrdonanţei dacă 
partea interesată n'a făcut Ia tri- 
bunalcerere de revindare în comp- 
tul adjudecatarulul, Cas. I[ 29/91. 
Bul. pag. 206. - ă 
m) Depunerea creanţel drept pre- 

ţul adjudecaţiunui este bine ad- 
misă de tribunal când nu s'a con- 
statat în fapt existenţa verl unei 
judecăţi legalminte pornită pen- 
tru contestarea el. Cas. II 174/91. 
Bul. pag. 1301. pi 

n) O creanţă nu pote fi depusă 
drept preţul adjudecărei de cât 
atunci când este recunoscută în 
rang util şi nie contestat prin ta- 
bloul de ordinea creâitorilor, al- - 
cătuit conform art. 573 din pro- 
cedura civilă, Admiterea unei 
creanţe ce nu însuga aceste con- 
diţiunl atrage nulitatea şi casarea 
întregei urmăriri, iar nu numa! 
de la actul de depunerea crean- 
ţeY, Cas. IL 110/92. Bul. pag. 637. 

în termen util, de şi contestate 
în urmă, însă, dacă contestaţiu: 
nile aii fost respinse, depunerea 

Cas. 11.154|33. Bul. pag. 10:9. 
p) In materie de vindare silită, 

tara de lransmitere trebue să se 
reţină din preţul cu care s'a ad- 
judecat imobilul, fără să fe obil- 
gat adjudecatarul de ao depune 
deosebit. Cas, II S1|)6. Bul. pag. 
Ta. ă , 

judecaţiunet a fost depus în ter- 
men, faptut"că tribunalul a întlr- 
diat cu liberarea ordonanţei din 
causa calculelor ce a avuta fice   caţiuner peste termenul de patru 

0) Creanţele depuse drept preţ. 

se consideră ca valabil făcută. : 

4 Din momentul ce preţul ad- 

mu pâte constitai un motiv de -
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„primi de casa de consem- 
naţiuni, după o specială 
notificare a tribunalului. 

DESPRE ADJUDECAȚIUNI (Art. 532—553) “ 

(Pr. 551, 55, ur) (Pr, 
Gen, 602). 1).: , 

553. Dacă la espirarea 
  

casare, şi mal cu stmă când de- 
bitorul urmărit nu a cerut sc6- 
terea din noă în vindare a imo- 
bilului. Cas. IL 160|96. Bul, pag. 
100ţ, - Ă - 

„29 Intr'o urmărire imobiliară 
silită, adjudecatarul nu pote de- 
pune drept preţ creanţa credito- 
rulul urmăritor pe simpla auto- 
visarea acestuia, fie ea chiar au- 
tentică, dacă n'a fost transmisă 
în persâua sa printr'un act de 
cesiune făcut în regulă, prin în- 

- deplinirea formelor cerute pen- 
tru asemenea acte, Aşa dar,este 
casabilă ordonanța de adjudecare 
când tribunalul de urmărire a 
admis ast-fel o atare. creanţă; ro- 
mânând ca adjndecatarul să de- 
pună preţul din notă regulat. Cas. 
3, Unite 50|J6. Bul, pag. 584. 

«) Ia materie de vindare silită, 
adijudecatarul trebue să depună 
în termenul prescris de lege, pre- 
ţul adjudecaţiunei, sub pedâpsă 
de nedepunere a se scâte diu noti 
imobilul în .xindare în comptul 
stii, gi accstă depunere nu pdte 
fi condiţională, căci depunerea 
preţului sub o condițiune dre- 
care este nulă. Cas. II[ 103/%6. 
Bul. pag, 9. 

1) a) Creanţa creditorului ur- 
măritor se pâte depune drept 
preț, cind este în rang util şi ne 
contestat. Cas. I[ 14186. Bul. pag. 
140; 59/38. Bul. pag. 533; Cas.I[ 
153:89, Bul. pag. 974. . 

d) Câna adjudecatorul depune 
prețul, un an dupe adjudceare şi 
partea interesată nu protestă la 
tribunal, în contra acester întâr- 
dieri, presumpţiunea este că ea 
a consimţit a se scâte ordonanța 
de adjudecare pe numele adju-   

decatarului. Cas, 11 46|$6. Bul. 
pag. 441, Case IL 52:86. Bul. 
paz. 461. " 

c) Ia materie de adjudecaţiune 
silită, creanţa nu pote A primită 
drept preţ al imobilulur vîndut, 
de cât numat după ce, formân- 
du-se tabloii de ordine, eaa fost 
colocată în rang util şi necontestat 
Cas. IL 49|88. Bul. pag. 193. 
d): O creanţă nu pote î depusă 

drept preţul unei adjudecări de 
cât atunci când esta în rangutil 
și necontestat, recunoscândui-se 
accstă ' calitatea prin tabloul de 
ordine al creditorilor, alcătuit 
conform art. 573 din pro2, civilă. 
Cas. Im 50/39. Bul. pag. 367, 

e) Xu pote A aâmisă depune- 
rea creanţe! drept preţ, de către 
un adjudecator, de cât dacă sa 
făcut un tabloii de ordinea ere- 
ditorilor în care acea creanţă să 
Îi fost trecută cu drept de pre- 
cădere asupra celor alţi creditori 
Al debitorului urmărit. Cas. IL 
115/89. Bul, pag. 178. 

7). O creanţă se pote admite ca 
find in rang util şi necontestat 
numai sub condiţiunea ca, făcâne 
du-se cerere de colocare în timp - 
util, judecătorul-comisar so îi 
inscris în tabloul de ordine dupe 
rangul respectiv de privelegiă sai 
de ipotecă şi dupe ce termenul 
pentru constatarea colocaţiunel 
2 expirat. Prin urmare, se comite 
un exces de putere şi o violare 
a regulelor sus. citate, când tri: 
bunalul admite drept preţulad- 
judecaţiunet, o creanţă care n'are 
un rang recunoscuţ de prirelegiă 
sai de ipotecă şi nu: se găsesce 
înscrisă în tabloul de ordine Cas. 
IL 133/89, Bul. pag. 579,
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levmenelor sus citate, ad- 
judecatorul nu_va aduce 
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retipisă de depunerea pre- 
tului în casa-de consen!- 

  

9) Drept preţal imobilelor vîn- 
dute la licitaţiune nu se pot 
depune de cât creanțele în rang 
util şi necontestat adică celepri- 
velegiate sai ipotecare, orfacele 
constatate printrun tablou defi- 
nitiv. Cas. 1 333/89, Bul. pug. 993. 

h) Contestaţiunile Ia tablou din 
partea creditorilor interesați se 
pote ridica până îa momentul în 
care este închisă ordinea credito» 
rilor, conform art. 378 qin pro- 

" cedura civilă, 7 
Inchierile cari admit creanţa 

unul creditor drept preţ, nu pot 
servi acestuia ca lucru judecat 
contra eontestaţiunilor ridicate 
de alți creaitori, Cas; 1 232/90, 
DBul. pag. 149. . Ea 

î) Creditorul privelegiat sati 
ipotecar care depune drept preţ 
al adjadecaţiunci un imobil al 
falitaluy, creanţa sa deducănd 
ceea ce a primit la masa chiro- 
grafară, este în rang util şi ne- 
contestat conform art. 551 şi 552 
din procedura civilă. 
Dacă la ziua hotărită pentru 

licitaţiune nu se oferă un preţ 
mal mare de cât cel fixat detri- 
bunal pentra vîndarea unui imo- 
bil al falitului, tribunalul e în 
drepta aproba preţul oferit, chiar 
când ar A roar mic. Cas. 1193190 
DBul. pag. 908. - 

Î) Când în tabloul de ordinea 
creditorilor nu este trecut un alt 
creditor, şi când contestațiunea 
ridicată în privința creanţe) cre- 
ditoralui urmăritor a fost res- 
pinsă, dânsul, ca adjudecatar al 
imobilului, pâte depune creanta 
sa drept preţ. Cas. II 111/9. Bul. 
pag. 1040, Cas. II 112,9. Bul, 
pag. 1049. . 

k) Admiterea depunereY prețu- 

lu! adjudecaţiune! imobiliare du- 
pa trecerea termenului de patru 
stptămâni, nu constitue o nuli- 
tate, dacă ea avut loo înainte de 
a se fi încnviinţat punerea în 
vindare a imobiluluy urmărit. 

O creanţă ipotecară pote fiaa- 
misă ca preţ al adjudecaţiunet, 
cu tâte că a tost în raugulal 
II-lea când se constată că credi- 
torul în rangul La fost desinte- 
resat, . 

Ju se pote admite depunerea . 
unel creanţe chirografare drept.- 
pret al imobilului vindut, când 
există creditor ipotecar asupra 
acelui imobil. Cas.11 154/90.Bul, 
paz. 13%, i 

1) Depunerea preţului adjude- 
Câţiunei este regulat făcută prin 
aceea că cumpărătorul s'a sub- | 
stituit ca debitor către -societa. . 
tea creditului funciar în locul 
urmăritulul pentru ipoteca fă- 
cută de acesta cu consimțămin- 
tul acelei societăţi şi prin depu- 
nerea pentru rest a actului stă 
deosebit de creanță şi bani săi 
în numerar ; şi neindeplinirea de 
către tribunul a formalităţer de 
a trimete actul de creanță casei 
de depuneri nu pâte vicia orâo- 
nanţa de adjudecare. Cas. 11 29/91. 
Bul. pag, 206. - . : 

1) Orl-ce contestaţiune în pri- 
vinţa colocaţiunel creanţelor nu 
pâte fi ridicată şi nu se pâte ju- 
deca de cât cu ocasia formărei 
tabloului de ordine şi pe calea 
indicată de art. 576 şi urmărito- 
ri! din procedura civilă ; prin ur- 
mare, o dată ce o creanţă este 
înscrisă în tabloi şi tabloul ră- 
mas nevontestat, înscrierea chiar   pe nedrept a acelet.creanțe nu - 
pâte servi ca” motiv de casare .
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naţiuni, tribunalul, saii de 
Ja sine, saii după cererea 
uneia din părțile interesate 
va pune lucrul din noii în 
licitaţiune, în socottla ad- 

DESPRE ADJUDEOAŢIUNI (Art. 552) 

judecătorului. (Ur.444.551, - 
ur. 55%, urle Ur. 16.— 
L. Cred. Func. 70) (Pr. : 
Gen. 606) 1). a. 

  

contra unei ordonanțe de adju- 
decaţiune, chiar când acestă cre- 

-anţă a fost, conform art. 552 din 
procedura civilă admisă ca preţ 
al adjudecaţiunel. Cas. II 90/91. 
Bul. pag. 13. ÎN _ 

2) Când asupra depunere unek 
creanţe drept preţ al adjudeca- 
ţiunei se ridică contestaţiuni, a- 
ceste contestaţiuni cată a A ju: 
decate în -presenţa părţilor și 
dupe chemarea lor formală; ju- 
decarea lor fără citarea: părţilor 
Şi în camera de consilii atrage 
casarea ordonanţei de adjudeca- 

„Te, însă nu numalde la actul de: 
clarat nul care, în acest cas este 
procesul-verbal prin care s'a ad- 
mis creanța drept preţ. Cas. II 
132/91. Buli,. pag. 1041. - 

0) Depunerea creanțet drept 
prețul adjudecaţinneteste admisă 
de tribunal când nu s'a constatat 
în fapt existenia verk-unel juae- 
cățI legalmente pornită pentru 
contestarea el. Cas. 1I:174/91 Bul. 
pag. 1301, . 

p) O creanţă nu pâte fi admisă 
drept preţul adjudecaţiuner de 
cât atunci când a fost recunos- 
cută ca fiind în rang util și ne- 
contestat prin tabloul de ordinea 
creditorilor alcătuit conform art. 
573 din procedura codului Civil ; 

„prin urmare, admiterea el, fără 
ca să îl fost acel tabloii, atrage 
casarea ordonanţei de adjudeca- 
ţiune. Cas. II 25|92 Bul. pag. 163 
Cas, II 110/92 Bul, pag. 637. 

4) O creanţă urmeză a A con: 
Siderată în rang util şi necontes- 
tat, când contestaţiunea ridicată 
asupra validitățel er, se constată   

că a fost respinsă in moa jude: 
cătorese' şi defnitiv. Tribunalul 
nu comite exces de putere şinu 
violsză art, 552 din procedura ci» - 
vilă când primeşce drept preţ o 
asemenea creanţă. Cas. Îl. 131]9%3. 
Bul, pag. 10419. - 

+) Adjadecatorul creâitor este 
în drept a depune drept preţ 
creanța sa chiar dacă este cesio- 
mar al acelei creanţe, destul nu- 
mal ca ea'să fie în rang util fi 
necontestat. Cas, II. 49/95. Bul. 
pag. 509. , 

8) In materiedeurmărire imo- 
biliară, judecătorul-comisar tre- 
bue să facă două tablouri unul 
de ordinea creditorilor, după p1- 
tru săptămîni de la prima publi” 
caţiune, şi altul de distribuţiunea 
preţului, care are loc după de- 
punerea preţului şi expirarea ce- 
lor 40 dile pentru recurs în ca- 
“saţie sati după respingerea recur- 
sulul Cas. II, 114|£6. Bul. pag. 
906. 

4) Intr'o urmărire imobiliară si- 
lită, adjudecataral nu pote de- 
pune drept preţ creanţa creâito- 
rului urmăritor, pe simplă auto- 
Tisare a acestuia, fie eachiarau- 
tentică, dacă n'a fost transmisă 
în persona sa printrun act de 
cesiune făcut in regulă, prin în- 
deplinirea formelor cerute pentra 
asemenea acte. Aşa dar, este ca- 
sabilă ordonanța de adijudecare 
prin care tribunalul de urmărirea 
admis ast-fel o atară creanţă, r& 
mănână ca adjudecatarul să de- 
pună preţul din noii şi regulat. 
Cas. S. Unite î0/95.Bul, pag.534. 

1) a) Ne respunderea preţului
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551, Accslă nouă licilare | suit la domieiliii, şi se va” 
se vu îneunosciința debi- 
torului urmărit, în persână 

publica conform -cu art, 
507 şi 508. i 
  

regulat la licitaţiune, contorm 
legel,-nu este un motiv de ca- 
Sarea ordonanţe când asemenea 
propunere nu a fost făcută la 
tribunal. Cas. IL 39/36 Bul, pag. 
NU, - 

2) Când din corpul ordonanţei 
de adjudecare regulată reese că il- 
citarea s'a făcut de intimată în 
calitate de tutrice a minorilor, 
imprejurarea că acesta cualitate 
nu s'a repetat gi în_ dispositirul 
ordonanţei, nu invâlidează vin- 
darea, Cas. II 47/8 Bu, pag. 
455, - 

c) Creditorele în rang util și 
ne contestat, are dreptul să de- 
pună creanța sa drept preţ, în 
termen legal. Cas. II. 522/86 Bul, 
pag. 461; Cas. II 137|86 Bul. pag. 
997; Cas, IL 112790 Bul. pag. 
1049|i0, 

d) Termenul în care cumpără 
torul de imobile de la vinzarea 
silită este dator să depună şi 
Preţul este de qouă şt patru săp- 
tămini cel mult. Cas.- II 27|57 
Bul. pag. 2:;9. 

e) Este neaâmisibilă "supra-li- 
citarea cînd “indarea se face în 
comptal primului adjudecatar de- 
înltiv,pentru nerespunderea pre- 
țelul, Cas. II 24/55 Bal, "paz. 
29%. . “ - 
„]) Xu se cere facerea de supra- 

licitare la o urmărire imobiliară, 
in casul când imobilul s'a vîn- dat din noi pe comptul primu- 
lu! adjudecatar, care n'a depua 
preţul. Cas, II 15490 Bul. pag. 1326; Cas, II 74/)0 Bul, pag. 851, 

1) Din constatarea făcută de 
tribunal, cu ocasiunea unei nouf adjudecaţiunt imobiliare în comp- tal primuluy cumpărător; că n'a 

fost alt concurent de cât acela 
care a dat un preţ ma! mic, re- 
sultă evident că n'a fost nimeni - 
care să menţină prețul dat de. 
primul adjudecatar, | 

Neparticiparea ministerului pus - 
blio la o afacere care intereseză 
pe minori nu pote fi invocată 
de cât de aceştia. Cas, II 17/90 
Bul, pag, 215. N . 

hi Odată ce tribunalul de ur- 
mărire a: admis termenul de 
patru stptămâni, prerădut de 
art, 551 din procedura civilă, fie 
Chiar în mod provisoriu depu- 
nerea creanțel drept preţ, dân- 
Sul a putut valabilmente 'să ais- 
pue liberarea ordonanţei de aa- 
judecare gi mak târqiă, fără ca 
să s3 resolve maY întâi con- 
testațiunea ce se făcuse în a- 
cistă privinţă, întru câţ contes- .   tatorii nic nu s'aă . opus la li- 
berarea ordonanţei, nici aii stă. - 
rait în contestaţiunea făcută şi 
HICI, în fine, n'a făcut cerere 
pentru revinderea imobilului în 
comptul adjudecatarului. Cas. II 
19/91 Bul. pag. iu. - 

î) In lipsă de cerere de revin- 
dere pentru nedepunerea pre- 
țului adjudecaţiunei în termen 
de 4 săptămâni, făcută din partea 
părţilor interesate, tribunalul 
pste libera ordonanța de adju- . 
decaţiune chiar dacă acel preţa 
fost depus dupe trecerea acelui , 
termen. Cas. II £3/91 Bul. pag. 
314, Ă 

3) Intro urmărire imobiliară, 
dreptul de supralicitare prevă- 
dut de art, 246 şi 517 din proc. 
civilă există numa! la prima vîn- 
dare, iar nu şi atunci când imo- 
bilul este pus în revindare în 

, 
sa
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Termenul adjudecărei nu 
nu pote li mai scurt de 
20 dile, nică ma! lung de 
60 dile 'din :dioa: publiea- 
tiunilor. (Pr. 74. 509, 533, 
555, ur—Rg, Port. 67, — 
L. Cred. Func. 70) (Pr. 

„Gen. 608) 1). . 

DESPRE ADJUDECAȚIUNI (Art. 551-555) 

5535. In acestă nouă pu 
blicaţiune se va coprinde, 
pe lângă cele arătate lu 
art. 504 şi 506, numele ad- 
judecatorului ce nu a de- 
pus pretul şi preţul ad.. 
judecatiunei sale. 

Acest preţ, va servi ca 
  

comptul primului aâjudecatar din 
causa nedepunerel preţului. Cas, 
II 138/81. Bul. pag, 1134... 

K) In materie de adjudecaţiune, 
vindarea se pote desfiinţa pentru 
nerespunderea preţului şi pe căile 
ordinare acordate de art. 1020gi 
1365 din codul civil. Cas. 1374|92, 
DBul. pag. 989. - 

D.De şi art, 553 din codul pro- 
” cedurei civile: cere ca creanţa 
Gepusă drept preţ se va priimi 

- la casa de consemnaţiuni dupe 
o specială notificare a tribuna- 
ului, însă actstă formalitate nu 
este.de ordine publică şi lipsa 
ef nu constitue un motiv de ca- 

> Sare. Cas.11181]93. Bul. pag. 1019. 
m) Dupe art. 533 din procedura 

civilă când adjudecatarul nu de- 
pune prețul în termenul de patru 
stptămâni, tribunalul e dator, 
san din oficii, ori dupe cererea 
uneia din părţile interesate să 
ordâne punerea în revindere a 
imobilului adjudecat. Aşa dar, 
este casabilă ordonanța de adju- 
decaţiune eliberață de tribunal, 
cu tâte că creâitorul ceruse sa6- 
terea imobilului în revindare pe 
motiv că cumpărătorul nu depu- sese preţul în disul termen... Cas, 
211 222/93. Bal. pag. 1159, 

1) In materie de vindare silită, 
adjudecatarul trebue să depună 
in termenul prescris de lege pre: ful adjudecaţiunel, sub pedeapsă 
de nedepunerea se scâte din noii   

imobilul în vingare în comptulstii, 
gi acestă depunere nu pote fi 
condiţionată, căci depunerea pre- 
ului sub o condiţiune re-care 
este nulă, Cas, II. 108195. Bul, 
pag. 902. 

1) a) Se: comite un excese pu: 
tere când se vinde un imobil în 
indivisiune, fără să se citeze la 
vindare unul dintre coproprietarii 
laur. Cas. II 73/86, Bul. pag. 512. 

0) Când imobilul se pune din 
noii în viadare, în comptul ad: 
judecatarulul care n'a depus pre- 
ţul cu care a fost adjudecat a: 
Supra'i, se citeză numai debitorul 
urmărit. iar nu şt acela în comp: 
tul căruia se vinde. Cas, II 99|3i 
Bul. pag. 733. . 

e) Termenele prescrise de lege 
pentru âxarea dilel.de vingarea 
imobilelor se calcultză din diua 
publicaţiunilor în jurnale, în tot 
casul, nulitatea resultând din ne- 
observarea acestor termene nu 
p6ts fi propusă pentru prima 6ră 
în oasaţiune, Cas. IL 14191.Bul. 
pag. Iln2. 

d) In materie de urmărire imo- 
biliară, nu se pote invoca pentru 
prima Gră în casaţiune nulitatea 
repausând ps lipsa de încunoş- 
ciiuţare a debitorului în privinţa 
punere! din noi în vinzare a 
imobilului „pentru nedepunerea 
preţului de către primul adjude- 
catar, Cas [1 24$2/95- Bul. pag, 1313.



DESPRE ADJUDECAȚIUNI (Art, 556) 

punt de plecare la noua 
adjudecare. (Pr. 540, 541, 
554 586, ur.) (Pr. Gen 60)1). 

5360. Dacă în dioa în- 
semnată pentru adjudecare 
nimeni nu va da un pre 
mal mare peste vechiul 
adjudecator, şi dacă acesta 
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va depune în ucea di pre- 
(ul adjudecărei sale. im- 
preună cu cheltuelile ce 
aii ocasionat noua adju- 
decare, el va îi menţinut 
în calitatea sa de adjude- 
cător, (Pr. 553, ur. 557) 
(Pr. Gen. 613) 2): 
  

1) a) Creditorul urmăritor este 
obligat a stărui să se publice o 
listă desluşită de sarcinele exis- 
tente în momentul urmărirei; 

El Duma! ara nicio îndato- 
rire pentru modificarea ulteridră 
ŞI care nu e de natură a influenţa 
asupra prețului. - 

Ast-fel nu se pote ataca o vin- 
are, pentru că în cele din urmă 
publicaţiuni nu s'aă trecut mo- 
dificările sarcinelor existente ' în 
momentul urmărirel. Cas. 11841; 
Bul. pag. 872. Ă 

2) Nearătarea, in afipte şi pu- 
blicaţiun! ce se scoate cu oca- 
siunea punere! din notă în vin- 
dare a imobilului urmărit în 
comptul primului cumpărător, a 
preţului cu care se adjudecase 
in persâna sa nefiind prevădut 
de art. 555 din procedura cișilă 
sub pedcpsă de nulitate, nu a- 
trage casarea ordonanțel de ad- 
judecare, Cas. II 114/92 Bul, 
pg. 632, - . 

c) Faptul că, Ia diua fixată pen- 
tru revinderea imobilului în comp- 

„tul primului adjudecatar, nu sa 
inceput licitaţiunea de la ultimul 
preț dat de acesta, ct de Ia suma 
Axată de creditor, nu constitue 
0 causă de nulitate care să a-- tragă easarea ordonanţei de ad- 
judecare, şi, în tot ceasul, acest 
midioe nu sa pâte propune pen- 
tru primă ră în casaţiune, Cas. 
IL 302 94 Bul. paz. 567, 

d) Dacă la qiua defptă pentru 
revinderea imobilului. din causa . 
nedepunere! preţului nu se pre- 
sintă nică un alt concurent care 
să dea un preţ ma! mare de cât 
cal oferit de primul adjudecatar, 
Si daca acesta depune acel preţ, 
urmeză ca imobilul să rămâe ad: 
judecat în persâna sa. Cas. II 
242195 Bal. pag, 1313, 

e) Nu se pote invoca pentru 
prima Gră în casaţie midlocul în: 
temeiat pe faptul că la noua li- 
citaţiune nu s'a arătat numele 
adjadecatarului ce -n'a depus şi   prețul adjudecaţiunei, intru cât 
o asemenea formalitate prescrisă 
de art 555 din procedura civilă 
nu.este de ordine publică. Cas. 
II 979; Bul. pag. 874. « 

2) a) Este admisibilă declara- 
țiunea adjudecatarului ca ordo- 
nanța de adjudecare să se facă 
pe numele celui pentru care a 
concurat, ast-fel că dacă acesta 
nu _respunde prețul, revinderea 
se face în comptul săi. Cas. 11 
102]85. Bul. pag 815. Pi 

d) Din constatarea făcută d 
tribunal, cu ocasiunea unei noi 
adjudecaţiuni imobiliare în comp: 
tul primului adjudecatar, că n'a 
fost alt concurent de cât acela 
care a dat un preţ mai mic, re- 
Sultă evident că n'a fost nimenI- 
tare să menţină preţul dat de 
primul adjudecator, Cas, 11 17191 
But, pag. 215.- -
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557, Daca din contra, 
el nu va depuneacest preţ 
lucrul se va adjudeca pe 

„S&ma aceluia care va da 
un preț fie şi mal mie; 
iar fostul adjudecător va 
li” îndatorat a plăti dife- 

DESPRE ADJUDEOAȚIUNI (Art.'553) . 

renta până la pretul ad- 
judecărei sale, precum și 
cheltuelile ocasionate cu 
noua adjudecare, (Pr. 444, 
556.—L. Cred. Fune. 70) 
(Pr. Gen. 614) )). 

  

c) Xu se pâte 'iînvoca pentru 
prima ră în casatiune mijlocul 

- de nulitate resultânăd din faptul 
că tribunalul n'a precisat anume 
în închierea sa diua de supra- 
licitare, dacă acesta: n'a fost pro- 
pusă înaintea sa. Cas. II 54/94, 
Bul. pag, 463. 

d) Intr'o urmărire imobiliară, 
dreptul de supra-licitare prevădut 
de art. 56 şi 547 din proc. civilă, 
există numal la prima vîndare, 
iar nu şi atunci când imobilul 
este pus în revindere în comptul 
primului adjudecatar din causa 
ne depunerei "preţului. Cas, II. 
138/91. Bul. pug, 1134. 

e) Primul adjudecatar, în comp- 
tul căruia s'a pus în revindere 
imobilalul pentru nedepunerea 
preţului, nu pâte face un motiv 
de casare contra ordonanţe! noui 
de adjudecațiuni, pentru că tri- 
bunaluinu'ta admis creanța drept 
„preţ, când se constată că dânsul 
„Wa cerut acista la tribunal. Cas. 
II 24192, Bul. pag. 163, 

[) Vechiul adjudecatar al unut 
imobil urmărit, în comptul că- 
ruia s'a scos imobilul din noii în 
vîndare, pâte, în Qiua fixată pen- 
tru noua licitare, să se presinte, 
ai de nu va A dat un preţ may 

* mare pentru cel dat de Qânsul, 
să depune preţul cu care se aa: 
judecase asupra lu! imobilul ur- 
mărit. Acestă facultate este acor-! 
dată vechiulufadjudecatar numay 
în casul când urmărirea continuă,   

căci numai în acest cas densul 
are interes, acela dea nu se ad- 
judeca imobilul pe. preț. inferior 
preţalului ce dase el, fiind în a- 
semenea . cas dânsul respuntt» 
tor de diferenţa preţului. De aci 
însă nu reese că vechiul adjude- 
catar trebue citat și la contesta: 
țiunile făcute contra urmărire! 
posterior adijudecațiunel, când a- 
ceste contestațiuni aă de scop 
tocmal scâterea imobilelor desab 
urmărire. Ast-fel nu violeză legea 
şi nu comite un exces de putere 
instanţa judecătorescă când na 
citcză pe vechiul adjudecatar l4 
asemenea contestațiuni, Cas. | 
317/93. Bul, pag. 877. 

9) Dacă la diua defiptă pentra 
revinderea imobilului, din causă 
nedepunerei prețului, nu se pre- 
sintă nici un alt concurent care 
să dea un preţ mal mare decit 
“acel oferit de primul adjudeca- 
tar, şi dacă acesta depune acel 
preț, urmeză ca imobilului să rt- 
mână adjudecat în peisâna să 
Cas. Ii 242|95. Bul, pag. 1373. 

1) a) Succesorul unul creditor, 
este înârept de a cere săse aducă 
la masă, sumele cuvenite auto- 
rulul. săii, spre a se împărţi intre 
creditori.. Cas. 1. 29958. Bul. 
pag. 950, - _ 

2) In materie de licitaţiune pt 
blică pentru eşirea din îndivi- 
siune, recursul în casaţiune con: 
tra ordonanţei de adjudecare este 
neadmisibil ; cererea de nulitates



DESPRE ADJUDECAȚIUNI (Art. 558) 

Secţiunea 11. — Despre actele de 
adjudecare şi recursul în con- 
tra lor. E 

d5$. Indată după ter- 
minarea adjudecărei,depu- 
nerea pretului, plata chel- 
tuelilor şi răspunderea tac- 
selor, tribunalul va da ad- 
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judecătoruluY ordonanță de 
adjudecarea imobilului, în 
care se vor coprinde tole 
lucrările săvârşite,(Pr. 536, 
ur, dit, ur, 519, 551 ur. 559, 
—Rg. Port. 66.—L. Timhe. 
21, to; 33, 30) (Pr. Gen, 
616, 0171). - 

  

actelor de procedură, nu se pote 
face de cât pe cale de acţiune 
principală. Cas, IL. 61/88 Bul. 
pag. 605, ” 

c) Adjuâecatarul care nu a de- 
pus preţul nu pote fi apărat de 
plata diferenţei pe motiv că a 
avut justă 'temere de evicţiune, 
In asemenea cas, el cra dator 
să depună preţul, dar să ceară 
cauţiune de la creditorul urmă- 
ritor conform art. 1;64 din Cod. 
Civil, aplicabil la viodările silite. 
Diferenţa de preţ nu se pote 

reclama de la adjudecatar pe 
cale principală, ci d'inaintea in- 
stanţei competinte. Gas. 1 123/90 
Bul. pag. 327, 

«) Iutr'o urmărire imobiliară, 
dreptul de supralicitare prevequt 
de art 546-și 547 din proc, ct: 
vilă, există numa! la prima vin- 
dare, iar nu şi atunci cână iino- 
bilul este pus în' revindere în 
comptul primului adjudecatar 
din cauza nedepunerel prețului, 
Cas. II 138/91 Boul, pag. 1134. 

e) Ordonanţele de adjudeca- 
țiune, date în materie de vin- 
dări de bună voe, prin licita- 
ţiune publică, a: averilor nemiş- 
cătore de minori, nu sunt sus- 
ceptibile de.recurs în casațiune 
ca in materie de vindări silite, 
Cas. II 65|92 Bul pag. 413. 
n Taxa de înregistrare pentru 

Vingările silite imobiliare nu cade 
in sarcina adjudecataruluY' aşa că 

dânsul nu pste fi obligat aode: 
pune deosebit da preţul adjude- 
caţiunel, ci cată să fie oprită din - 
acest preţ. Cas. 1 294/92. Dul. 
pag. 775, - , 

9) In materie de urmărire imo- 
biliară, tribunalul nefiind ţinut, 
ca la judecăţile propri dise, de 
a păstra originalul ordonanţei de 
adjudecaţiune la dosar, nu pâte 
să dea lov ia nici o nulitate lipsa 
unui asemenea original subseria 
de judecători, fiind destul că ea   

  

a fost expediată părţilor. Cas, 11 
143]92 Bu. pag, 793. . 

h) Faptul că, Ia ziua fixată pen- 
tru revinderea imobilului în com- 
ptul primului adjudecatar, nu s'a 
inceput licitaţiunea de la ultimul 
preţ dat de acesta, ci de la suma 
fixată de creditor, nu constitue 
o nulitate care să atragă casarea 
ordonanţei de adjudecare, şi, în 
tot casul, acest midlocnu se pote 
propune pentru prima ră în ca- 
sațiune. Cas. 11302/91Bul, paz. 567, 

:) a In materie de licitațiune 
publică pentru eşirea din indivi- 
ziune, recursul în casaţiune, con- 
tra ordonanţelor de adjudecare 
este neadmisibil ; cererea de nu- 
litatea actelor de procedură, nu 
se pote face de cât pe cale de 
acțiune principală. Cas. IL 61|53 
Bal. paz. 603. -. , 

5) Nu se pute invoca pentru Gră 
in casaţiune nedepunerea garan- 

ţieI de către un concurent când
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559. In termen de 40 
-dile de la data ordonanţei 
de adjudecare, debitorul 

DESPRE ADJUDECAȚIUNI (Art. 559) 

urmărit, creditorii sait orl. 
ce allă persână interesată |; 
va avea” drept să facă re- 

  

partea w'a făcut nici o contesta. 
țiune in acdstă privință înaintea 
tribunalului de urmărire, cu tâte 
că era presinte şi ma! cu seamă 
cândtribunalula constatat în fapt 
că acel concurent era creditor cu 
o creanţă în rang util şi necon- 
testat, Cas. 11 89/89 Bul. pag. 649. 

c) Faptul că ordonanța de ad- 
judecare nu ar coprinde tâte ac- 
tele de urmărire nu dă loc laca- 
sare când recurentul nu probâză 
că din acâsta i s'a causat veri-un 
prejudiciii. Cas. II 16/90. Bul, 
pag. 8:6. 

d) Disposiţiunile art. 558 din 
procedura civilă, după . care or- 
donanţa de adjudecare trebue să 
coprindă tâte lucrările săvirşite, 
nu sunt prescrise sub pedepsă de 
nulitate. Cas. II 103/90 But, paz. 
2030. - - 

€) O-dată ce tribunalul de ur. 
mărire a admis în termenul de 
1 săptămâni, prevădut de art, 551 
din procedura civilă, fie chiar în 
mod provisoriii, depunerea cre- 
anţei drept preţ, dânsul a putut 
valabilmente să dispue de live. 
rarea ordonanţei de 'adiudeca- 
ţiune şi mal târzii, fără să ze. 

- resolvee mal întâriă contestaţiunea 
ce se făcuse în acâstă privință 
întru cât contestatorii nici sai 
opus a liberarea ordonanţei, nică 
ati stăruit în contestațiunea fă- „cută şi nici, în fine, n'ai făcut 
cerere pentru revinderea imobi- 
lalui în comptul adjudecataralur, 
Cas. II 1991 Bul. pag. îl. - 

[) Lipsa de semnătură a juae- 
cătorului și -greferului a 'unel 
copil-concept aflată în dosarul 
de adjudecaţiune, nu constitue O nulitate a ordonanţe! interve-   

nite, dacă ordonanța iscălită de 
judecător a fost expeâiată părțel 
interesate cu paza -tutulor for- 
melor prescrise de lege. Cas, II 
52/93 Bul. pag. 4'%5. . 

9) O-dată adjudecaţiunea defi- 
nitivă făcută, şi după ce credi- 
torul, în termenul legal a depus 
prețul şi a presintat recipisa de 
depunere, tribunalul, după acestă 
justificare, e dator să dea ordo- 
nanță în care să se coprindă lu: 
orările săvergite, fără nici o altă 
lucrare pregătitore. Cas. 11 25/94 
Bul. pag. 139, - , 

Hi) Nu este drept de recurs în 
contra unor procese verbale cons: 
tatatore de adjudecarea unor vast, 
adică a unor bunuri mobile, atât 
pentru că în contra ultimulul act 
constatator de vindare a unor bu- 
nuri mobile procedura civilă nu 
admite recurs, cât şt pentru con: 
sideraţiunea că în acestă proze- 
dură specială, cum o reguleză 
codul decomerciă, dreptul de re- 
curs nu este admis. Cas, [1 25$/9k 
Bui. pag. 461, 

î) In materie de vindare silită 
taxa de înregistrare trebue.să se 
plătâscă din preţul cu care sa 
adjudecat imobilul, iar nu în de- 
osebI de către cumpărător. Cas. 
II 49195 Bul. pag. 509, Cas. [i 
233|%5 Bul. pag. 1368. 

) Ordonanţa de adjudecare e- 
liberată asupraunel urmărir! îmn0- 
biliare este valabilă dată în ca- 
mera de consilii a tribunalului, 
fără a se pronunţa în ședința pa- 
blică, Cas, II S1/6 Bul.pag. 721: 

1) Din momentul ce preţul ad: 
judecaţiunel a fost depusa ter 
men, faptul că tribunalul a întir- 
ziat cu liberarea ordonanţei din



Gen. 619, 10; 620, 10,30) 3), 

212, ” 

DESPRE ADJUDECAȚIUNI (Art. 560—561) 

- curs în casatiune în con- | 
tra actului de adjudecure. 
(Pr. 558, 560, 729, 731. — 
L. C. Cas. 5.—L. Urm. 16, 
—L. Timbr, 22, 10) (Pr. 

560. Acest recurs se va 
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judeca de urgenţă; el va 
li supensiv de esecutare. 
(Pr. 359, 561.:567, 518.— 
L. C, Cas. 77).(Pr. Gen. 
620, 40), | 
561, n decursul acestor 

40 de dile, “prețul. adju- 
  

causa calculelor ce a avut a face 
nu pote constitui un motiv de 
casare, şi mal cu sâmă când de- 
bitorul urmărit nu a cerut scoa- 
terea din noii în vindare a imo- 
bilului urmărit. Cas. II. 160/96 
Bul. pag. 1063. . 

1),a) Copia ordonanţei de ad- 
judecare nu se crere să fie anex- 
ată la recurs sub pedepsă de nuli- 
tate, întru cât ea nu se comunică 
părtiloreacele-Valte hotăriră jude- 
cătoreşei. Cas. 11 23]86, Bul. pag. 

L) Termenul de recursin casa- 
țiune contra ordonanţei de adju- 
decare este de 40 ile libere, so- 
cotite de la data ordonanţei. Cas. 
IE 101|85. Bul. pag. 741; +03/S8 
Bul, pag, 872. 

c) In rnaterie de licitaţiune pub: 
dică pentru eşirea din indivisiune, 
recursul în casațiune, contra or- 
donanţel de adjudecare este nead- 
misibil; cererea de nulitatea acte- 
lor de procedură, nu se pote face 
decât pe cale de acţiune princi-" 
pală. Cas. II 61|38 Bul. pag. 605. 
Cas. IL 99/93. Bul. pag. 939. 

d) Este neaădmisibil ca tardiv 
recursul făcut contra unei orâo- 
nanţe de adjudecaţiune imobiliară 
peste termenul dc 40 dile libere 
calculate de la pronunțarea ei. 
Cas. II 82|91. Bul. pas. 332. 

e)Ordonanţele de adjudecaţiune 
date in materie de vinţări de 
bună voe, prin licitaţiune publică   

na sunt susceptibile de recurs în 
casaţiune ca în materie de vin- 
Qărl silite. Cas. II 132/92. Bul, 
pag. 413. a - 

[) Termenul de recurs în casa- 
iune" contra orâonanțelor de ad- 
jadecare, în materie de vindâre - 
silită, este de. +0 'qile, calculat 
de la pronunţarea ordonantei, 
Cas. 1 $2/93. Bul. pag. 3:9. 

9) In contra ordonanţei de ad: 
judecare dată asupra rindărel 
prin licitaţiune publică, a unui 
imobil pentru eşirea din indiți- 
siune, nu este deschisă calea re- 
cursului, ci numai aceea a unei 
acţiuni pe cale principală, Case 
82|93. Bu, pag. El. 

h) Este neaâmisibil recursul in 
casaţiune contra ordonanţei de 
adjudecare din partea unul per- 
sâne care n'a fipurat câtu'şi de 
puţin înaintea tribunalului de ur- 
mărire. Cas. II 210|93. Bul. paz.. 
113% - 

î) In materie de urmărire silită 
calea recursului în casaţie este 
deschisă numai debitorului ex-. 
propriat, creditorilor şi persone» - 

lor cari ati intervenit Ia tribunal 

în cursul urmărirel. Ast-fel este - 

neadmisibil, recursul în casaţie 

făcut de un creditor aldebitoru- 

luj expropriat, având chiar ipo- 

tecă în imobilul urmărit, dacă nu 

a figurat în nici un râod la tri- 

bunal in cursul urmărirel, Cas. 

IL 149|96. Bul. pag. 1046. ,   a averilor nemişcătâre ce minori,
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decărelse va păstra la casa 
de consemnatiuni, şi imo- 
bilul nu se.va da în -po- 
sesiunea adjudecătorului, 
urmând a fi conservat con- 
form regulilor copriuse în 
art. 517 până la 528, (Pr. 
551, ur. 559, ur. 562), | 

562, Actul de adjude. 
cațiune se va putea casa 
numai în ceasurile urmă- 
tore: 

"10 Când nu s'a făcut pu- Dlicatiunile prescrise. (Pr. 
503, ur): : 

20 Când nus'a observat 

DESPRE ADJUDEOAȚIUNI (Art. 562) 

termenil adjudecărei, (Pr. 
510, 535, 586, 539, 546, 
519, 55%), 

3* Când s'a .violat vo 
formă pronunțată sub pe- 
depsă de nulitate. (Fr, 501, 
512, 735, ur.) e 

40 Dacă nu s'a făcut a- 
mânările în casurile când 
trebuia a se face conform 
cu art. 530 şi 534. (Pr, 531, 
ur. 535). a 

50 Pentru causă de ne- 
competinţă saii esces de 
de putere. (L. C. Cas.'3%6, 
20) (Pr. Gen. 619).1). 

  1) a) Lipsa de. publicitate, nu se pote propune pentru prima 6ră în Casaţiune, dacă n'a fost pro- pusă la instanța de fond, afară de cazurile anume arătate de lege. Cas. II 52|86 Bul, pag. 451, 2) Persânele interesate, afară "de debitor, nu se citeză în ma- terie de urmărire, fiind presupuse că cunoso termenul adjudecaţiu- nel, nici aă dreptul să-'3Y formu- leze mijloce de Casare, omisso- - medio, când n'ati făcut contesta- țiune la tribunal. Cas. 11 118/86 
Bul. pag. 202. 

c) Creanţa creditorulur urmă- ritor se pote depune drept preţ, când este în rang util şi necon- testat. Cas, 14/86 Bul, pag. 140. * 4) Osebitele hotărîrr ce se qaii în materie de contestaţiune la ur- anăriri silite, sunt susceptibile de “apel, când a fost emisă ordonanța de adjudecare. Cas. 1 21387 Bul. pag. 57, 
e) Advocatul este în drept a face recusațiune în pers6na unuY judecător în virtutea procurer   

clientului săii. Cas, II 12/87 Bul. 
pag. 159, : ” 

[) Când asupra uner contesta- 
țiuni în o urmărire imobiliară, 
prin care debitorul cere amâna- 
rea el ca fiindu-"I acordată de 
creditor, se propune o recusa- 
țiune în persona unu! membru 
al tribunalului, şi din causa ne- 
putințel de a se complecta tri- 
bunalul cu membril necesarăspre 
a resolva, se amână atât cestiunea 
recusaţiunei cât şi contestaţiunea, 
tribunalul nu pâte să procede la efectuarea vindărer în urma stă- 
ruinţei unut ait creditor urmări: 
tor, întru cât ambele urmării eraă 
conexate, malînainte de ase re- | solva recusaţiunea, şi cu partict- 
parea mal cu seamă a judecătoru- lui recusat. Caăs. II 3989 Bul. 
pag, 332, . 

9) Este nulă urmărirea și vine . 
darea imobiliară făcută dacă nu 
S'a comunicat un exemplar de a- îpte şi Publicaţiuni şi debitorului 
urmărit. Cas 1122]90 Bul. pag. 244. 

h) Pentru qiua supralicitărel,



„568, Dacă actul de ad- 
judecare se caseză, curtea 
„de Casaţiune va obliga pe 
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acelaşi tribunal care a fă- 
cut urmărirea -ca'să pro-- 
câdă la o nouă adjudecare, 

  

părțile nu trebueso citate; e des- 
tul să selipescă numaYun anunciăă 
pe uşa tribunalului. Cas. IL 86/99 
Bul. pag. 867, ă 

î) Este fără interes de a se ma! 
examina dacă o persână avea 
mandat de a concura la licita- 
țiane pentru alta, când: accsta a 
primit adjudecarea ce s'a făcut 
ps numele săi şi a achitat preţul” 
adjudecărel. Cas. II 29|9. Bul, 
pâg: 266* . Ă 

j) Na se pâte invoca pentru 
prima Gră în casaţiane nulitatea 
resultând din necomunicarea şi 
neafişarea afiptelor şi publicațiu- 
nilor la adevăratul domiciltă al 
debitorului urmărit, dacă dânsul 
n'a propus acâstă nulitate la tri- 
bunalul de urmărire. Cas.I1 122]91 
Bul. pag, 1029. , 

4) Cauţiunea prevăgută de art. 
533 din procedura civilă nu este ce- 
rută când contestaţiunea ce se face 
de o terţia persână care este în 
posesiunea imobilului urmărit, şi 
in acest cas hotărirea dată de tri- 
bunal asupra el, este susceptibilă 
de apel, conform art, 402 din pro- 
cedura civilă, iar nu de recurs în 
casațiune de odată cu ordonanța 
de adjudecațiune, Cas. I 12193, 
Bul. pag. 29. * : 

1) In materie de urmărire imo- 
biliară nu se pot: invoca pentru 
prima dră în casaţiane nulităţi 
asupra actelor de procedură cari 
n'a fost propuse înaintea tribu- 
nalului de urmărire, cum ar fi: 
neînmânarea unul exemplar de 
afipte şi publicaţiuni debitorului 
urmărit, ncafșarea la uşa primă- 

„_riet unde se află situat imobilul, 
şi nearătarea într'ensele a plăşel, 
comunei şi a vecinilor, pentru   

determinarea imobilului. Cas, II 
122P34. Bul. pag. 317. 

m) La o urmărire imobiliară, 
dacă o pers6nă interesată cum e 
un creditor ipotecar, n'a făcut 
contestaţie şi nic n'a cerut in- 
tervenirea sa înaintea tribunalu- 
lui de urmărire, nu e în drept să 
cdră nulitatea ordonanțe! de ad- 
judecare înaintea curţel de casa-. 
ţie, pe motiv că n'a fost citată şi 
dânsala vindarea imobilului; căci 
legea nu prevede ca, cu ocasiu- 
nea une! asemenea vînqări, să se 
citeze și persânele cari, având un 
interes nu aii intervenit înaintea 
tribunalului. Caz, II 368/94. Bul. 
pag.:801.. 

n) Nu se pot pentru prima Gră 
invoca în casațiune de către de- 
bitorul urmărit nulităţi asupra de- : 
figere! şi publicărei termenului 
de supra-licitare, când el, fiind 
presinte la facerea supra-licitărel, 
n'a relevat aceste nulităţi înain- 
tea tribunalului de urmărire, Cas, 
11 219|95. Bul, pag. 1963. 

0) Orl-ce nulităţi relative la a- 
fipte şi publicaţiuni nu pot A in- 
vocate pentru prima Gră în casa- 
ție. Cas, 11 242/95. Bul. pag. 137'. 

2) Un exemplar de pe publica: - 
țiunile de vindare trebue să se 
inmâneze și debitorului urmărit, 
și lipsa acestel formalităţi a- 
trage nulitatea adiudecaţiunel. 
Cas. I1 98|86. Bul. pag. 819. 
q) Contra hotăririlar date de pri- 

ma instanţă asupra cestiunel pro- 
prietățel cu ocasiunea une! con- - 
testațiuni la o urmărire imobi-/ 
liară, există calea ordinară a ape- 
lului după dreptul comun: Cas. 
131/97. «Dreptul» 49|97. .
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cu observarea fornelor le- 
giuite, și sumele consein- 
nate se vor restitui adju- 
decătorului. (Pr. 551. ur. 
562, 504.—L, C. Cas. 39. — 
L.Timbr. 46)(Pr.Gen. 622). 

564, Când cele 40 dile 
aii espirat, fără să se facă 
cerere în Casaţiune, sait 
când cererea acesta sa 
respins, ordonanta de ad- 
judecare se va esecuta și 
pretul adjudecărer se va 
distribui intre creditori. 

Spre constatarea nefor- 
mărel recursului, partea 
interesată va presenta tri- 
bunalului o cedulă, de la 
primul greiier al curțer de 
Casaţiune, doveditore des- 
pre acesta. (Pr. 559, ur. 
563,575.—L.Timbr,18,60).) 

Secţiunea 12. — Despre efectele 
adjudecaţiuneă, . 

565. Adjudecațiunea 

1) a) Etectele une! inscripţiuni 
ipotecare înceteză dacă ipoteca 
wa fost reînoită Ia timp şi cu 

„îndeplinirea formelor solemne 
cerute de lege, 

Regula find generală, credito- 
rul urmăritor. care voeşce a'aY 
conserva dreptul de preferenţă e 
ținut ași reînol inscripţiunea 
chiar în timpul urmărire gi în 
termenul fixat de lege. Cas. 1 
392190. Bul, pag. 1252, 

*) a) Disposiţtunile lege! de pro- 
cedură, dupe care adjudecatarul   

DESPRE ADJUDECAȚIUXI (Art. 364-566) 

transmite adjudecătorului 
numai drepturile ce avea 
şi urmăritul asupra lucru- 
luă vândut. (Pr. Fr.7 17, 16). 

- Cu tote astea, adjudecă- 
torul nu va putea fi tur- 
burat în. proprietatea sa 
prin nici o cerere de re- 
soluţiunea vândărel, fon- 
dată pe lipsa de plală a 
pretului înstrăinărilor an: 
teridre, afară nuinat dacă 
acestă cerere nu se va 
notificat tribunalului când 
s'a făcut vândarea, înain: 
tea adjudecațiunel. (Pr. Fr. 
717, 20).:) a 

Dacă cererea acâsta se 
va fi notificat înaintea ad: 
judecaţiunei, ea se va ju: 
deca conform art, 525 și 
următorii. (Pr. 419, 50%, 

180; 514,'ur. 539, ur.—Civ. 
1365) (Pr. Fr. 717, 3, %, 
30, 60). 
-566. In privinta con 

nu dobândeşca-de cât drepturile 
ce debitorul urmărit avea ast 
pra imobilului vîndut, se refer 
numai la casul unuY conflict ce 
drepturi, ivit în urma adjudecă- 
rel între cumpărător şi terţia 
personă. Cas. 1 254|5$. Bul. p3z. 
S51, . | 

2) Dreptul celor de al treiles 
asupra unul imobil urmărit nu 
se stinge prin accea că înainte 
de adjudecare nu s'a presentăi 
ia tribunal sprea 'şile valoric: 
EI pot încă pe cale principală s
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DESPRE ADJUDECAȚIUNI (Art: 567 —365) 

tractelor de închiriere sati” 
arendare asupra lucrului 
adjudecat, se va urma con- 
form disposiliunilor Codi- 
celui Civil. Iar în privinţa 
plăţilor făcute. cu antici- 
paliune de călre chiriaş 
sail arendaş se va urma 
conform art. 516, 20, Pr. 
516, 722, 794.— Civ. 1394, 
iţi, ur) (Pr. Gen. 626). 
„567. Ordonanţa de ad: 
judecatiune are puterea 

se prevaleze. de acele drepturi 
faţă cu adjudecatarul. ' Cas, 1 
9,%0. Bal. pag, 16. 

c) De şi este adevărat că după 
art, 955 din procedura civilă ad- 
Jadecaţiunca nu transferă adju- 
decatarula! de cât aceleași! drep- 
tură ce le avea și urmăritul asu- 
pra lucrului vindut, totuşi ter- 
țiul care pretinde un drept de 
proprietate asupra lucrului, nu 
se pâte ridica cu contestaţiune 
la executarea ordonanţei ducă 
acesta n'a făcut'o în. termenul 
prevădat de art. 506 din aceiaşi 
procedură; căci, îu acest cas, 
prin negligenţa sa l-a expus 
drepturile sale la o decădere 
Provisorie, drepturi pe care nu 
și le mal pot valorifica de cât 
pe calea unei acţiuni principale, 
lar nu.pe aceea a contestaţiunel 
la executarea ordonanţel de ad- 
judecare. Cas I 135|93. Bul. paz. 

d) Motăririle obţinute în contra 
Proprietarului anterior sunt opo- 
sabile, în timp de 39 ant, cum- 
părttorulnt posterior, fie vorba 
de o rindare de bună voe, fe 
vorba de o vîndare silită. Cas. L 
S1/94. Bal. pag. 223.   
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unul litlu eseculor, obser- 
vându-se insă dispositiu- 
nile art. 561. 

In privinţa transmisiue 
nel dreplului de proprie 
tate asupra personei ad- 
judecătorului, acestă or- 
donanţă are efect retroar- 
tiv din momentul chiar al 
adjudecațiunei. (Pr. 371, 
545, 559, ur. 508, 722, 793. 
Civ. 971, 1295, 1501).1) 

568. Odată ce actul ad: 

e) Adjudecatarul unul imolil 
este dator să deapăgubescă pe 
constructorul de bună credinţă 
de valdrea construcţiunilor făcute 
pe pământul debitorului urmă-: 
rit, dacă acele construcțiuni nu 
aii fost copririse în publicaţiu- 
nile de urmărire şi nici nu s'aii 
adjadecat asupra lul. Cas. 152,96, 
Bul. dag, 107, . 
* 1) a) Femeia măritată care a 
lăsat să se perimeze ipoteca sa, 
pâte lua o nouă inscripţiune, fie 
în timpul căsătoriet, fo după i- 
solvarea el, însă rangul acestei 
ipoteci va îi numar de la gata 
inscripţiunel. Cas. I 3929), Bul. 
paz. 1252. 

'5) Conform preseripţiunilor art, 
561 alin. IL din procedura civilă 
veniturile imobitulul adjudecat 
aparţin adjudecatarului din mo- 
mentul adjudecărel. Cas. I 189/95. 
Bul. pag. 510. , 

c) adjudecatarul devine pro- 
prietar, asupra imobilului adju- 

decat asupra sa, din momentul 
adjudecaţiunet, de când este in 
drept a percepe şi veniturile imo- 

bilulay. Ast-fel chiriile, find 

fructe civile, ce se percep Al cu 
di, adjudecatarul unor case este
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judecațiuner s'a dat nou- 
"lui proprietar, imobilele 

sunt libere de.orl-ce pri- 
vilegil saii ipoteci consim- 
tite de debitorul urmărit 
sui de autorii să. (Pr, 
506, 525, ur. 564, 567, 583, 
Civ. 1720, 1729, ur, 1746. 
ur. 1814, 1818. —L, Creq. 
Func. 70). (Pr.Gen. 697).) 

TITLUL V. 
Ordinea creditorilor si «distribuţiunei preţului 

imobilelor, 
Secţiunea 1. — Deschiderea ovdi-. nel și înfăţisarea titlurilor, 

569. Do-la cel ântâii 

- 

ORDINEA CREDITORILOR (Art. 569—570) 

act de urmărire asupra u- 
nui imobil, şi până în mo- 
mentul adjudecărei, orl-ce - 
eredilor care va avea un 
drept de privilegiii sau ipo- 
tecă asupra imobilului ur: 
mărit, va fi datorsă se arate 
la tribunal, în persână sai | 
prin procurator, și să în 
fătişeze titlurile creanțel 
sule. (Pr, 503, ur. 570, ur.) 
(Pr. Gen. 634).2) 

570. Grefierul va fi da- 
tor asemenea, de la sine, 
şi prin îngrijirea preşedin - 
telul, a căula în registrul 
ipotecilor şi a-i forma o 

    

în drept a încasa chiria acelor case din diua adjudecaţiuner. Cas, 1 357/93. Bul, pag. 1100. - 
1) a) Din preţul regulat al vin- 

dărel la un imobil urmărit, tre. bue să se despăgubescă may în- teiă creanța dotală, 
Imobilul urmărit trece Ia noul 

cumpărător liber de ori-ce îpo- 
tecă saii privilegii. Cas. II 57/86. Bul. pag 473. . 

2) In sistemul legislaţiuner nds- tre, vindaraa silită nu purgeză imobilul vîndut ]a licitaţiune de dreptul de proprietate Și servi- tute, dar îl purgâză de oră-ce pri- Veleziu şi ipotecă, chiar în casul 
când greferul a omisa trece ase- menea sarcine înscrise în publi- caţiunea făcută conform art. 1.0; 
din procedura civilă. Cas, 19 3/9. 
Dul. pag. 624. Ă 

c) Femela măritată care a lăsat să se perimeze ipoteca sa, pdte lua 6 nouă inscripţiune, de în timpul căsătoriel, fe după disol. 

  
  

varea el, îusă rangul acestel ipo- 
teci, va d numai la data ins- 
cripțiunel. Cas. I 192790. Bul. 
pag. 1233, 

d) Adjudecatarul unu imobil 
este dator ca să despăgubescă pe constructorul de bună credință 
de valdrea construcțiunilor fă- 
cute pe pămîntul debitorului ur- 
mărit, dacă acele construcțiuni 
nu ati fost coprinse. în publica- iunile de urmărire şi nici s'aă 
adjudecat asupra lui. Cas, I 32/95, 
Bul. pug. 107. . N 

2) a) Perderea rîndulur unet î- 
poteci, prin neinscrierea el în ter- 
menul prescris de lege, profită 
celor alţi creditori ipotecari. Cas. 
I. 133/86. Bul. pag. 379. 

» d) In materie de adjudecaţiuni 
silite, creanța nu pote A primită 
drept preţ al imobilului . vindut, de cât numa! după ce, formân- 
du-se tabloi de ordine, ea a fost 
colocată în rang util și necon- 
testat. Cas. II. 49/88, Bul, pag. 40.
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listă specială despre lole 
inseripţiunile de privilegiy 
sait ipoteci ce pot exista 
asupra imobilului urmărit. 
Pr. 369, 571, ur. 721, 725, 
ur, — Civ, 1780, ur. 1817, 
1818). DR . 
571. Dacă urmărirea se 

face înaintea. unui alt tri. 
bunal de cât acela al si- 
tuaţiuner imobilului, tri- 
bunalul de urmărire va 
cere acestă listă, prin o 
comisiune rogatorie de la 
tribunalul situaţiunei imo- 
bilului, (Pr, 495, 510, 572, 

572. Grefierul va îns- 
cri pe marginea acestei 
c)Inchierea are admite crean- 

ţa unui creditor drept preţ pote 
servi acestuia ca lucrul judecat 
contra contestaţiunilor ridicate 
de alţi creditori. Cas. I 232/y0, 

„Bal, pag, 749. 
„_d) Conform prescripţiunilor art, 
357 al. II din procedura civilă, 
veniturile imobilului adjudecat 

„ Aparține aajudecatarului din mo- 
mentul adjudecăret; Cas. 1 189/33, 

„ Bul, pag. 540, 
e) In materie de urmărire 

imobiliară, judecătorul : comisar 
trebue să facă două tablouri: 
unul de ordinea creditorilor, după 
patru săptămâni de la prima pu- 
Diicaţiune şi altul de distribui- 
rea preţului, care are loc” după 
depunerea preţului şi expirarea 
Celor 40 ile pentru recurs în ca- 
Saţie sai "după respingerea re- 
SQ snlul, Cas. IL 111/96. Bul. pag. 

6. 
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liste orl-co 'cereti sai re- 
clumatiuni sar face, pre- 
cum şi suma fie-cărol ere- 
anţe. (Pr.513, 571,573, ur.) 
"578. Un judecător co- 
misar, însărcinat de pre- 
şedinte, va forma tabloul. 
ordinei creditorilor, adică 
al rândului după care ei 
ai a se plăti, în confor- 
mitate cu titlurile lor de” 
preferință. Ia 

Acest tabloi se va for. 
ma patru săptămâni după 
cea dânteii publicațiune 
a urmărire). (Pr. 569, ur. 
574, ur.—L. Timbr. 90,310). 
(Pr. Gen. 635, 636).) 

574. Pentru ordinea 

-) a) Diferenţa de preţ la care 
se condamnă adjudecatarul care 
n'a depus prețul adjudecaţiunel, 
se împarte între treâitori dupe 
rândul înscrieri creanţel. Ast-fel 
creditorul ipotecar neachitat-este = 
în drept a trece înaintea creqi- 
torilor chirografari. Cas. 1 116/89. - 
Bul. pag. 304. . j 

d) O creanţă nu pste fi depusă 
drept prețul unei adjudecări de 
cât atunci când este în rang util 
si ne contestat, recunoscândui-se . 
accstă calitate prin tabloul de 
ordine al creditorilor, alcătuit 
conform art. 5173 din procedura 
civilă, Cas. II 50/89. Bul. pag. 3657. , 

c) Nu pâte fi admisă depune- 
rea creanţel drept preţ, de către 
un adjudecatar, de cât dacă s'a 
făcut un tabloii de ordinea cre-_ 
ditorilor în care acea creanţa să 
A fost trecută cu drept de pre- 
cădere asupra celor alţi creditor -
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după caro aii să se facă 
plățile, acest tabloit va co- 
prinde:. . , 

10 Diferitele cheltueli 

ORDINEA CREDITORILOR (Art, 574) 

ale urmărirei şi remune- 
vările asenţilor urmărito- 
ri. (Civ. 1797). 

„920 Creantele fie-căruia 

  

al debitorului urmărit. Cas. [1 
115/89. Ba!. pag. 718. 

* d) O creanţă se pote admite ca 
fiind în rang util şi necontestat 
numa! sub condiţiune ca, făcân- 
du-se cerere de colocare în timp 
util, judecătorul-comisar s'o fi în- 
seris în tabloul de orâine dupe 
rangul respectiv de privelegiu de 
ipotecă şi dupe ce termenul pen- 
tru contestarea . colocaţiunel a 
expirat. Prin urmare, se comite 
exces de putere şio violarea 
regulelor sus citate, când tribu- 
nalul admite drept preţul aâju- 
decaţiuni o creanţă care n'are un 
raug recunoscut de privelegiă saii 
ipotecă și nu se găseşce înscrisă 
întabloul de ordine. Cas I1 13/89. 
Bul. pag. 873. 

e) Inchierea care admite cre- 
anţa unui creditor drept preţ, nu 
pote servi acestuia ca lucru ju- 
decat contra contestaţiunilor ri- 
dicate de cel lalţi creditori, Cas, 
I 232/90. Bul. pag. 7419, 

[ Căna în tabloul de ordinea 
creditorilor, nu este trecut un 
alt creditor, Şi când contestaţin- 
nea ridicată în privinţa creauţer 
creditorulu! urmăritor a fost res- 
pinsă, dânsul ca adjuecatar al 
imobilului, pote depune creanța 
sa drept preţ. Cas. 111/90. Bul, 
pag. 1045. 

g) Nefacerea tabloului de orâi- 
nea creditorilor în termenile pre- 
scrise de leze nu pote flinvocată 
ca motiv de anularea urmărirer 
de către debitori, formarea ace- 
lor tablouri fiind cerute numar 
în interesul creditorilur şi pentru 
regularea creanţelor intre dânşir, 

Cas. 11171/90. Bul, pag.1309. 
h) Nefacarea tabloutut de ord: 

nea creditorilor în cele patru săp- 
tămâni dupe cea G'ânteiă pabli- 
cațiune nu pote A invocată de 
debitorul urmărit ca constituind 
o causă de anularea ordonanţei 
de adjudecaţiune. Cas, II 18/1, 
Bul, pag. 107. 

î) O ereanţă nu pote A admisă 
drept prețul adjudecaţiunel decit 
atunci când a fost recanoscată 
ca fiind în rang util şi necontes- 
tat prin tabloul de ordinea credi- 
torilor alcătuit conform art. 513 
din procedura codalul ciril; prin 
urmare admiterea ey, fără ca să 
fi tost făcut acel tabloi, atrage   casarea ordonanţei de adjudeca- 
“iune. Cas. 25/92. Bul. pag. 165 
Cas, IL 314/9£, Bul. pag. 612. 

j) O creanţă nu pote î depusă 
drept preţul adjudecărel de cit 
atunci ciud este recunoscută în 
rang util şi necontestat prin ta- 
bloui de ordinea creditorilor. al- 
cătuit conform art. 573 din proc. 
civilă, Admiterea une! creanţe 
ce nu însuşea aceste condițiuni 
atrage nulitatea şi casarea între- 
gel urmăriri, far nu numa! dela 
actul de depunerea creanţelr. Cas+ 
II 110/92 Bul. pag. 637. 

1) Formarea tabloului de or- 
dinea creditorilor prevăqut de. 
art. 573 Gin procedura civilă, 
find prescrisă de leguitor numat 
în interesul creditorilor, debito- 
rul urmărit nu pote cere anula: 
res ordonanţei de adjudecare 
pentru lipsa disuiul tabloii. Cas. 
11 1493. Bul, pag. 82, 

2) O creanţă nu pâte A admisă.
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„514, 576; 

DISTRIBUȚIA PREŢULUI (Art, D74-5770 25 
creditor privilegiat sati i- 

» Potecar, după rangul pri 
vilegiului sait ipotecei sale, 
(Civ. 1722, 1187). 

30 Creanţele simple saii 
chirografarit. (Pr. 450, 573, 
515,ur.) (Pr.Gen.637. 638).) 

575. Orl-eare din. cre- 
ditori, sai din personele 
interesate, va avea dreptul 
să ia cunoscință sai copie 
după acest tablou al or 
dinel până în momentul 
adjudecațiuner. (Pr. 452, 

ur.) (Pr. Gen. 
640). 2) i 

ŞI primită drept preţ decât dacă | s'a recunoscut în tabloul de or: 
dinea creditorilor că este în rang util şi necontestat și dacă acel 
tabloi a rămas definitiv. - 

Ast-fel când tribunalul admite 
Creanţaadjudecatarului drepf preţ 
fără ca tabloul de ordinea cre: 
ditorilor să A fost făcut, violdză legea, şi ordonanța este casabilă 
in totul, far nu numat de la ta- bloă, căci astfel nu sar sci cum 
trebue săse observe diferitele 
termene prescrise de art. 573 ai 
următorii din procedura cisilă. 
Cas. IL 111/9%. Bul. pag. 906. 

1) a) Diferenţa de preţ, la care 
sa condamnă adjudecatarul, care n'a depus prețul adjudecaţlunei, 
se imparte între creditori dupe xendul înscriere creantel, : Ast- fel creditorul ipotecar neachitat 
este în drept a trece inaintea 
oreditorilor chirografari, Cas. 1 
11689. Bal. pag. 33, 

V) Inchierile care aâmit cre» anţa unul creditor drept preţ, nu   
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ă76. Contestatiunea a- 

în tabloii se va face mai 
ântâiii înaintea judecăto- 
rului-comisar, i 

Acesla "va căuta a îm 
păca pe părți. Dacă nu va: 
putea, va trimite contăs- 

lui, spre ase judeca con- 
form celor prescrise la 
art. 525, şi următorii. (Pr. 
439, ur. 573, ur, SI. —L 
Timbr. 20, 931) (Pr. Gen. 
643). 3) E 
„577. Dacă din o con- 

pot servi acestuia ca lucru ju- 
decat contra contestațiunilor ri- dicate de alți creditori. Cas 1, 
231]9),. Bul. pag. 749: . 

  
c) Taxa de înregistrare pentru 

vindările silite imobiliare DU.Ca- 
de în sarcina adjudecatorului, aşa 
că dânsul nu pâte fi obligat a o 
depune deosebit de preţul adju- 
Gecaţiunel, ci cată să fie oprită 
din acest preţ. Cas. I 29:/92. Bul. 
pag. 175; Cas. 11 192/94. Bul. paz. 
319; Cas. IL 49/35.Bul. paz. 599. 

d) In materie de vindare st- 
Htă, taxa de transmitere trebue - 
să se rețină din preţul cu care. 
S'a adjudecat imobilul fără să fie 
obligat adjadecatarul de a o de- 
pune deosebit, Cas. II 81/96, Bul. 
pag. 721, 

2) 0 Incheierile care admit 
Creanţa unul creditor drept preţ, 
nu pot servi acestuia ca lucru 
judecat . contra contestaţiunilor 
ridicate de alţi creditori. Cas. IL 
232190. Bul. pag. 149. 

3) a) Contestaţiunile de orl-ce 

supra punelurilor coprinse - 

taţiunea înaintea tribuna:



"356 DESPRE PLATA CREANȚELOR (Art, 5%8 -5%9) 
testare - nefondală 'se va prețului adjudecațiunei, și aduce intârdiere în plata expirarea celor 40 dile unei creanţe, reclamantul | pentru recurs la casaţiune, 
care e cădut în cererea | sau după respingerea re- 
sa, va fi supus la plată de cursului, judecătorul eo: daune către creditorul a misar va încheia tabloul 
cărui plată s'a întârdiat. | si va regula efectuarea "(Pr. 138, 405, 533, 575, ur. | plăţilor. (Pr. 551, ur. 339, 531). (Pr. Gen. 646). ur, 564, 373, ur. 379, ur) 

„SECŢIUNEA 2. . Znehiderea or. | (Pr. Gen. 647).) , dinet şi plata creanţelor, . - 579. Spre acest sfirşit, 
578 După .depunerea | el va regula suma totală a 

   

   

   

  

    
   

    

   

   

     

    
     
  

mas necontestat, înscrierea chiar 
pe nedrept a aceleY creanţe nu 
pote servi ca motiv de casațiane 
contra une! ordonanţe de adjude- 
caţiune, chiar când acestă ereanţă 
a fost, conform art. 552 din pe 
cedura civilă admisă ca pret ! 
adjudecaţiunei, Cas. II 90|31. Bal. 
pag. 755. - t 

PD Instauţele judecătoreşel san 
în drept ca, pe cale de contesta: 
țiune sati oposiţiune Ia urmărire: 
să se pronunțe asupra vatidită- 
ţel actelor care formuză baza ur- 
mărirei sai ordinek la tabloul 
de ordinea creditorilor; de unde 
urmeză că omisiunea din partea 
lor de ase pronunţa asupra ale- 
gaţiunel. de ne competinţă ce li 
se ridică în accstă privinţă, „na 
constitue o omisiune esenţiali 
care să dea loc la casare. Cas. I 
300/94. Bul. pag. 933. - 
„ î) a) Perderea rîndulul unel i- 
poteci, prin nereînserterea el în 
termenul prescris de lege, pro- 
âtă telor-l'alţr creditori ipote- 
cari. Cas. I. Sent. No. 135/66. Bal. 
pag. 319. 

2) Contestaţiunile la tabloul de 
ordine din partea creditorilor în- 
teresați se pot ridica până în mo- 
mentul în care e închisă ordinea 

: natură Sar ridica de părți, con- 
tra formărel tabloului de ordinea 
creditorilor, se judecă cu dreptul de apel. Cas. I. Sent. No. 86|s86. 
Bul. pag, 180, : i 

2) Hotăririle date asupra ta- 
bloulul de ordine al creditorilor 
sunt susceptibile de a fi atacate 
pe calea apelului; Cas. 11, Sent. 
No. 52/56. Bul. pag. 461, . 

c) Incheierile care admit cre- 
anța unul creditor drept preț, 
nu pot servi acestuia ca lucru 
judecat contra contestaţiunilor 
ridicate de alți creditori. Cas,-I. 
232/90. Bul. pag. 749. 

«) Termenul de apel în mate- 
rie de contestaţiuni la tabloul 
format pentru distribuțiunea ba- 
nilor proveniţi din vîndarea unur 
imobil, este acela prevădut de 
art. 102 din procedura civilă jar 
nu de art. 315 din aceiaşi proca- 
dură. Cas. 1 90/91. Bul. pag. 291. 

e) Orl-ce contestaţiune în pri- 
vința colocaţiuner creanţelor nu 
pote Îl ridicată și nu se pote ju- 
deca decât cu ocasiunea formă- 
rel tabloului de ordine şi pe ca- 
lea indicată de art. 576 şi urmă- 
torii din procedura civilă; prin 
urmare, odată ce o creanţă este 
înscrisă în tabloii şi tabloul a ră  



DESPRE PLATA CREANȚELOR (Art. 579—530) 

heltuelilor-saii tâxelor ce 
„ala se opri cu preferință. Pr 

Va însenina plata ce se 
cuține fie-cărui creditor, 
sai parte din astă plată, 
daca prețul nu va acoperi 
lule ereanțele. (Pr, 578, 
550, ur. (Pr, Gen. 648)..). 
580. În cas de contes- 

taţiune, judecătorul comi- 
creditorilor, conform art. 518 din Procedura civilă. Cas. 232|99. Bul, Piz. 719, - ă 

£) O creanţă nu pote fi admisă drent prețul adjudecaţiunel, de „Cat atunci când.a fost 'recunos- cută ca fiind în rang util şi ne- 
contestat prin tabloul de ordinea creditorilor alcătuit conform art. 413 din procedura codului civil; 

RA urmare admiterea, el, fără Ca să f fost făcut acel tabloă, atrage casarea ordonanţet de ad- judecațiune. Cas. 11 25/92, Bul. 
Paz. 165; Cas. I[ 314/94. .Bul,. pag. 61, - 

- d)In mate rie de urmărire imobi- 
iară, judecătorui-comisar trebue 
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sar va însemna numai 
partea creanţelor ce sunt 
necontestate şi aii să se 
plătescă înaintea celor con 
testate. . 

Partea celor-alte crean: 
țe se va conserva şi se 
ra împărți-numa! după ce 
sa dat asupra contesta. 
țiuner o hotărire definitivă. 
(Pr. 451, 578, ur. 576, 579 
dulul civil; prin urmare, admi- 
terea el, fără ca să A fost făcut 
acel tabloii, atrage casarea ordo- 
nanţei de adjudecaţiune, Cas, II 
88/92.Bul, pag. 165; Cas. [1 314/9+. 
Bul. pag. 612, . 

V) Taxa de înregistrare pentru . “gingările silite imobiliare nu cade 
În sarcina adjudecatarului, aşa 
că dânsul nu pâte A obligat a - 
o depune deosebit de prețul adju, 
decaţiunei, ci cată să fie oprită 
din acest preţ, Cas. II 160]94. 
Bul. pag. 319; Cas, IL 49/93. But, 
pag. 509; Cas. 11 238|95. BuL 
pag. 1363, - - 

c) In materie de vendare silită,   Să facă două tablouri ; unul de ordinea creditorilor, după patru 
sEptămâni de la prima publica- 
țiune, ai altul de distribuţiunea 
preţului, care are loc după de- 
punerea preţului si expirarea ce- 
lor 40 qile pentru recurs în ca- 
sație, saă după respingerea re- 
carsului., Cas. 11 111/36. Bul. pag. 

1) a) O creanţă nu pâte A aa- 
misă drept preţul adjudecaţiu- 
nel de cât atunci când a fost re- 
cunoscută ca fiind în rang util 

1 necontestat prin tabloul de 
Îrdinea creditorilor alcătuit con- 
form art. 513 din procedura co. 

taxa de transmitere trebue să se 
reţină din preţul cu care s'a ad- 
judecat imobilul, fără să fie obli- | 
gat adjudecatarul dea o depune 
deosebit. Cas. 1 81/96; Bul, page 
121. : 

d) în materia de urmărire imo- 
biliară, jadecătorul-comisar, tre. * bue să facă două tablouri: unu! de ordinea creditorilor, după patru stptămâni de la prima pu- blicaţiune a! alta! de aistribut- buirea preţului, care are loo dupe depunerea preţului şi expirarea celor 40 dile pentru. recurs în casație, sau dupa respilogerea re- carsului, Cas. [1 111/9%6. Bul, pag. 906,
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554, ur.) (Pr. Gen. 649)..). 
5S1. Dobândile crean- 

țelor ce ai a se plăti'in- 
tegral nu vor mai fi. în 
sarcina debitorului din mo- 
mentul depunerei preţului 
adjudecațiunei la casa de 
consemnaţinni, 

Creditorii ait drept nu- 
mai la dobânda ce -plă- 
teşte casa de depuneri şi 
„consemnațiuni, eră pentru 
restul dobender ci 1 pot 
reclama dela cel ceaii con- 
testat, conform art. 577. 
(Pr. 551, ur, 580, 58, ue.) 
(Pr. Gen. 650.)), - 
582. Dacă după plata 

intulor cheltuelilor şi ere- 
„antelor a mai rămas o 

') a) Contestaţiunile de or! ce 
natură s'ar ridica de părți, con- 
tra formărel tabloului de orâi- 
dinea creditorilor, se judecă cu 
dreptul de apel. Cas. 1 36|s6. 
Bul, pag, 180. Ă . 

5) Hotăririle date asupra ta- 
_bloulul de ordine al creditorilor 
sunt susceptibile de a fi atacate 
pe calea apelului. Cas. II 52/56. 
Bul. pag. i6i,. 

c) Aseminat art. 580 din pro- 
cedura civilă contestaţiunile fă- 
cute la tabloul de ordinea credt-. 

"tarilor cată a A judecate in fond 
de către instanțele desemnate de 
lege pentru aceata, Aga dar, se 
violeză citatul articol când jude- 

. cătorul fondului refusă de a 
judeca o atare contestaţiune tră- 
uuţend pe părți pentru a'şI va- 
Md4 ereanțele şi rangul lor pe 

purte din: prețul adjude- 
caţiunei, acea parle se va 
da debitorului urmării. (Pr, - 
416, 578, ur.) (Pr. Gen. 651) 

5S3. După inchiderea 
tabloului de ordine, -jude- 
cătorul-comisar şi grefi- 
erul vor îngriji a se slerge 
din registrul inseripţiu- 
nilor privilegiile saii ipo- 
tecile ce . esistaii: asupra 
imobilelor adjudecate. (Pr. 
568, 578, ur.—Civ. 1188). 
(Pr. Gen. 63%). 

531. Titlurile creante: 
lor ce s'a plătit integral 
se vor depune la grefă,   spre a se da debitorului 
urmărit. (Pr. Gen. 653). 
„Dacă o creauţă se „va 

cale principală şi încuviinţâni 
ca, până la pronunțarea unei 
hotăriri definitive pe acea cale, 
sumele de bani ce făceaii obiec- 
tul contestaţiuner să - fie conser- 
vate la casa de depuneri. Cas.! 
168|95. Bul. pag; 329. 

?) a) Când într'un contract de în- 
Pramuts'astipulat ca piata să se 
facă in aur tar prețul resultat din 
Yindarea averel debitorului se află 
in altă monedă, ereditorul este 
in drept a cere ca în tabloul de 
distribuțiune, osebit de capital, 
să-I se aloce şi o sumă represen- 
tâna valrea agiului. Accsta are 
a se calcula, nu dupe cursul din 
dina efectuărer reale a „plăţel ci 
dupe cursul din qiua depunerei 
preţului la casa de consemnați» 
uni. Cas. 1 248/89, But. pag. 639. 

9 

 



DESPRE PLATA CREANȚELOR (Art. 585-588) 

"plăti numai în parle, ju- 
decătorul-eorhisar va în- 
semna pe dinsa partea ce 
se plătesce, și titlurile se 
înapoese tot 'creditorului, 
(Pr, 535, ur.) (Pr. Gen. 654). 
585. Tribunalul, pri- 

mind ordinea creantelor 
aşa precum definitiv sunt 
înscrise în tablou, va în- 
cheia proces-verbal despre 
creanțele ce ai ă se plati 
îndată, şi va da fie-cărer 
părti un mandat de plata 
cuvenită din prețul adju- 
decărei, asupra casei de 
depunerişi consemnaţiuni. 

Va mal trimete către 
acestă casă şi un estraet 
după tabloul ordinel, (Pr. 

„573, ur. 578, ur,.5S6, ur.) 
(Pr. Gen. 655). 
5S6. Acestă casă va 

plăti fie-căreia părti, după 
mandatul săi, | 

Fie-care parte va sub- 
serie de primirea plăter, 
atât pe mandatul de plată, 
cât şi pe marginea estrac- 
tului, din _tabloii, 
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-Indată co -tote plăţile 
S'uii efectuat, sati fondul 
Sa absorbit, casa de con- 
semnatiuni va înapoia tri- 
bunalulut estractul de tab- 
loit care coprinde chitan- . 
tele de efectuarea plăței.- 

Grefierul va aşeda acest 
estraet în dosarul adjude- 
cațiuner. (Pr. 585, 557) (Pr. 
Gen. 656). - 

ăS7. Odată ce ordinea 
s'a închis, prin încheierea 
procesului-verbal al tribu- 
malului și trimiterea es- 
tractului de tabloii la casa 
de consemnaţiuni, nietun 
creditor nu se mar pote 
primi a produce titluri de 
creanţe sai a contesta 
creanţe înserise în tabloul 
ordinet. | 

Se va putea însă primi 
contestațiuni asupra ero- 
rilor de calcul ce stati pu- 
tut comite în tabloul or- 
dinei. (Pr. 573, ur, 575, 518, 
ur. 585, ur. 588) (Pr. Gen. 
658).1). - 

588. Odată plata efec- 
  „1 a) Drept preţ al imobililor vindute la Ucitaţiune nu se pot depune da cit creanțele în rang 

util şi incontestat, adică cele pri- veleglate sai ipotecare, oOrl ace- leaconstatate printr'un tabloii de- Anitiv, Ast-fel creanțele Chirogra- 
fare, cari pot fi contestata până 
13 închiderea tabloului de ordine   

nu se pot primi drept preţ, al 
adjudecaţiunei. Cas. I, 33359. 
bul. pag, 903. - 

i) Inchierea care admite cre- 
anța unul credilor drept preţ, nu 
pote servi acestuia co lucru ju- 
decat contra contestaţiunilor ri- 
dicate de alţi creditori. Cas, 1, 
232190, Bul, pag: 749.



260 

tuată, creditorul plătit r&- | 
mâne: apărat în contra oră- 
căror contestaţiuni star 
mai putea ivi. (Pr, 576, 
ur. 580, 587).:). . 

Secţiunea 3. — Despre regularea 
unor creanţe speciale. 

5S9. Creantele condi- 
lionale se vor aşeda la 
rindul lor ca cum ar fi 
creante simple. (Pr. 590, 
ur—Civ, 1004) (Pr. Gen. 
639),. ! 

590. Daca condițiunea 
„va fi resolutorie nu se va 
putea libera creditorului 

"DESPRE PLATA CREANȚELOR (Art. 559-593) 

țional, se va da creditori- 
lor ce vin după dânsul sait 
cu densul, dacă însă aceş- 
tia vor da acelui creditor 
conditional o cauţiune saii 
ipotecă spre a“ întorco 
suma ce a primit în cas 

-] de împlinirea condiţiunei. 
(Pr. 392, ur. 590, 592, ur. 
Civ. 1017, ur. 1675), (Pr. 
Pen. 661). : | 

592. Daca, în casurile 
prevădute prin cele două 
articole precedente, eredi- 
torii nu vor, oră nu pota 
da o cauțiune ort ipoteră, 
suma va rămânea depusă 
în casa de consemnaţiuni   Suma cuvenită, de cât daca 

acel creditor - va da cau- 
țiune sait o ipotecă, către 
aceia cari ar trebui să se 
foloscseă de acea sumă, 
în cas de împlinirea eon- 
diliunei. (Pr. 392, ur. 589, 
591, ur. — Civ. 1019, ur, 
1675) (Pr. Gen. 660.) - 
591. Când condiţiunea 

va fi suspensivă, suma cu- 
venită creditoruluI condi- 

până la împlinirea condi- 
tiunel resolutorie sait sus- 
pensivă. (Pr, 590, ur, 599. 
Civ. 1016) (Pr. Gen. 662), 

593. Daca creanţa esle 
cu termen. se va înscrie 
la rîndul el, şi se va plăti 
îndată, de şi termenul nu 
e ajuns. “Daca însă acea 
creanţă e fără dobândă, 
plata prin anticipaţiune 

  

- c) Aseminat art. 587 din pro- 1) a) De şi după art. 11 şi 13   cedura civilă, dreptul creditorilor 
de a faca contestațiune la tabloul 
de ordine nu se închide de cât 
atunci când ordinea creditorilor 
s'a închis prin închierea unul 
proces-verbal al tribunalului și 
trimiterea extractului de tabloi 

al. II din legea urmărirel, Statul 
in calitatea sa de creditor, nu 
pote A obligat personal la plata 
onorariului de custode, totuşi din 
aceste articole resultă că credi- 
torul urmâză să sufere ca plata de custode să se reţină cu pre-   -la casa de consemnaţiuni. Cas, 

1 102194. Du). pag, 2th i Cas, 1 277/93, Bul. pag. 12. . 

cadere din preţul eşit la vindare.
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nu se va face de cât scom- 
ptându-se dobânda cuve. 
uită până la împlinirea 
termenului, Nevoind ere- 
ditorul a face -scomptul, 
partea . sa se va conserva 

“la casa de consemnaţiuni 
spre a i se libera la ter- 
men. (Pr. 590, ur. — Civ. 
1022, ur.) (Pr. Pen. 663). 

TITLUL VL. 
Despre predarea silită a“ 
mobitelor și imobilelor. 

594. Dacă partea con- 
-damnată a restitui nisce 
„lucruri mobile, nu . voesce 
a le da în termenul, pres- 
cris de judecată nici a do- 
ua di după somaţiunea ce 
i se va face prin un agent 

„ judecătoresc, va fi supusă 
la predarea acestor obiecte 

„către proprietarul lor, prin 
puterea şi autoritatea pu- 
blică. (Pr. 126, 595, ur, 
597, ur.). (Pr. Gen. 726).. 
595. Se vor observa 

peniru. predarea silită a 
„ acestor. obiecte formalită- 

tile prescrise pentru ur- 
mărirea mobilelor, de la 

„art. 411 până la art. 430, 
afară de cele ce se regu: 
leză de aceste articole în 
privinţa custodeluisatipu- 

- nerea peceţilor. (Pr. 594, 
596, ur.) (Pr. Gen. 797). 

PREDAREA SILITĂ (Art, 594-598); 264 

596. In josul procesu- 
lui-verbal ce agentul ju» 
decătoresc va încheia pen: 
tru luarea obiectului din 
mâna ' debitorului, el va 
“forma 'un alt proces-ver- 
bal, care va' cunstala că 
ele s'aii predat proprieta- 
rulul, 

Acesta va subserie d-. 
cest din urmă proces-ver- 
bal, care se va: depune la 
grefa tribunalului respec- 
tiv, (Pr. 497, 595, 597, ur, 
—L. Timbr. 18, 129) (Pr... 
Gen. 728), o -. 2 

597. Dacă partea con- 
damnată a eşi dintr'un i-   mobil saii a lăsa posesiu- 
nea unul imobil, sai ul 
preda proprietarului, ” nu - 
voesce a lăsa imobilul în 
termenul însemnat de ju- 
decată, nici opt dile după 
somaţiunea ce i se va face, 
va fi gonită cu puterea și 
autoritatea publică, şi iino-. 
bilul se va preda proprie- 
tarului său. (Pr.:59%, ur. 
598 ur.) (Pr. Gen. 729). 

598. Spre acest sfirşit, 
acela care va avea: titlu 
esecutoriii -de: punere” în 
posesiune, se va adresa la 
tribunalul locului: unde   este asedat imobilul, şi . 
tribunalul va însărcina pe 
un agent de urmărire ca
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singur sati. însoţit de un 
judecător, sămârgă în faţa 
locului spre a esecuta pre: 
durea imobilului. 

Agentul va putea lua cu 
sine şiagenţii polițienesc) 
după trebuință. (Pr. 372, 

-597, 599, ur. — L. Timbr. 
18, 150; 21, 17%) (Pr. Gen. 

-730).). d 
599. Agentul vu soma 

pe parte a eşi îndală din 
imobil, şi nevoind va în- 
cheia proces-verbal de o- 
punerea sa. . | 

Dacă partea lipsesce de 
a casă, saii nu voesce a 
deschide uşile, agentul ju- 
decătorese se va însoţi, în 
tote ceasurile, de un coini- 
sar de paliţie o: ajutor al 
săii, acolo unde sunt; sai 
de primarul, ajutorul săi 
ori judecătorul de "plasă, 
acolo unde. nu sunt comi- 
sat de: politie. (Pr. 412, 
597, ur. 600. ur.) (Pr. 
Gen. 731.) - a 

600. Dacă mobilele per- 
sonei condamnate nu sunt 

PREDAREA SILITĂ (Art..59S5—602) 

urmărite pentru datorii, a- 
gentul va proceda la sco- 
terea mobilelor. pe stradă 
sait pe calea publică, Și 
dacă partea condamnată 
lipsesce d'a casă, şi nu e 

va pune un custode la a- 
ceste mobile, cu plată de 
la proprietarul lor. (Pr. 
419, 599, 601, ur) (Pr. 
Gen. 732). - LN 
“601. In cas de resis- 

tență oxrviolenţă din pur- 
tea condemnatului, agentul 
va forma proces-verbal, 
sub-scris de toţi cel pre- 
sent), şi va proceda indată 
la arestarea lui, spre a se 
judeca după regulile Co- 
dicelui Penal. (Pr. 600, 602. 
—P. 170, ur. 182-185, ur.) 
(Pr. Gen. 733). 

602. Se va face un pro- 
ces-verbal despre tâle o- 
peraţiunile din fața locului, 
precum şi despre piedarea 
imobilului în posesiunea 
proprielurului săi. (Pr, 
Gen. 734), - 

  
  

  

1) a) Asistenţa -unul inginer se 
cere numa! atunci când se exe- 
cută hotărirea defnitivă dată a- 
supra hotărnicie!, jar nu şi la re- 
înoirea semnelor de hotare fă- 
cute cu ocaslunea menţinerei în 

" posesiune a părțel indreptăţite, 
care se face conform art, 598 
din procedura civilă, 

Pentru încălcările făcute în ur- 
mă peste hotarele uney moşii sta: 
bilite printr'o hotărire definitivă 
și deja executată, orl-ce preten- -ţiuni nu se pot face de cât pe 
cale de revendicare, iar nu prin 
rectificarea executărel defnitir 
şfectuată, Cas, 1 317/92, Bul. pag. 

4 ' a   

de nimeni representată, se .



OFERTE DE PLATĂ (Art, 603— —607) . 

"O copie după acest pro- 
ces-verbal seva lăsa atât 
la. partea isgonită din imo- 
bil cat şi la proprietarul 
pus în posesiune. (Pr. 
Gen. 735.) 
EL seva subserie de Lâte 

personele ce au luat parle 
la esecutare, precum $ și de 
părti. 

Daca acestea nu vor.voi 
sai nu vor putea să sul- 
serie se “va face mentiune 
in procesul-verbal. 
Originalul acestui pro- 

ces-verbal se va depune 
la grefa tribunalului prin |, 
care s'a acordat esecuta- 
rea. (Fr. 416, ui. 495, 427, 
597, ur. 603) (Pr. Gen. 136.) 
603. Tote cheltuelile de 

esecuture prev &dută în a- 
cest titlu, vor fi în sarcina 

. deposedatului. (Pr. 594, 
397, ur —Re. Port. 68 ur) 

CARTEA VI 
PROCEDURI DIVERSE 

TITLUL I 
Wespre oferte de plată și 

consemnaţiuni 

604. Când debitorul va 
voi să -plătescă acea cee 

” dator și creditorul nu va 
"voi să primâscă plata, de- 
bitorul e în drept a face 
oferte reale şi a consemna   

263 

aceia ce e dator. (Pr; 605, 
ur, — Civ. 1114, ur.) 
605. Spre acest sfirșit, 

el va face creditorului, prin 
mijlocirea unul . agent de 
lângă tribunalul domiciliu- 
lui acestuia, o somatiune 
ca să primescă valârea da- . 
torită, 

In aceasomaţiune se va - 
arăta dioa, oraşi locul când 
suma oferită are să fie de- 
pusă. (Pr. 604, 606, ur.— 
Civ. 1114, ur, 
Port, 47 Le “Fimb. 19, 6%) 
(Pr. Fr. 812. 

606. Dacă eredilorul 
refusă primirea sumei, a- 
gentul judecătoresc va în- 

1126. —Rg.. 

cheia proces-verbal de răs- . 
punsul săi; şi va mentiona 
dacă creditor ul asub- scris 
ori n'a putut, sai n'a voit. 
a -sub-serie. 

Debitorul în acest cas, 
va puleu, spre a se libera, 
să consemneze suma saii 
lucrul oferit, observindu-se 

“|eele preserise în art. 1116 - 
din Codicele Ciril, (Pr. 
604, 607, ur. — Civ. î1i4, 
ur. Re. Port. 18, 1%) (Pr. 
Fr, 813, 814.) 

607. Cererea ce sar 
putea intenta înaintea tri- 
bunalului, sai pentru ca 
să se întărescă, sai pen- 
tu ca să se anuleze a-
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ceste oferte şi consemna: 
țiuni, se va forma prin o- 
sebită petiţiune, după re» 
gulile stabilite pentru ce: 
rerea principală. (Pr, 66, 
ur. 608.—Civ. 1116, 1121) 

- (Pr. Fr. 815). 

7 

„608. Judecata care va 
recunâsce că'bine sai fă- 
cut ofertele, va ordona în 
cas când consemnarea nu 
S'ar fi făcut, că daca cre- 

"-ditorul nu voesce a primi 
suma sai lucrul oferit, să 
se consemneze: şi orl-ce 
dobândă va înceta de 
la dia realisărex acestei 
consemnări. (Pr. 604, ur.— 
Civ. 1114, 1116, ur.) (Pr 
Fr 816), 
609. Se voraplica cele- 

alte disposițiunt ale Codi- 
celui Civil relative la o- 
fertele de plată şi la con- 
semnaţiuni.(Civ.1114-1124) 
(Pr. Fr. 818) . _ 

TITLUL II 
Despre dreptul proprie- 
tarilor asupra anobile- 
„lor, efectelor si fruc- 
telorchiriaşilor si a. -* rendaşilor, şi: des- 

pre secuestrul 
 asigurător 

„._.010. Proprietarii, prin- 
1) a) Pentru înfiinţarea unur se- chestru, după art, 610 din pro- cedura civilă, se cere, să fie vorba de arendi sait chirii neplătite şi 

| 

  

SECHESTRU ASIGURĂTOR (Art. 60S—011). 

cipalil locatari saii aren- 
daşi, vor putea pentru a- 
rendile sai chiriile neplă- 
tite şi datorite, se secues- 
treze, printr'o simplă pe- 
tițiune dată către Judecă. 
toria “locală, lucrurile şi 
fructele cari se vor afla în 
casă, moşie sai pământul 
inchiriat ori arendat. 

“EI vor putea să secues- 
treze şi mobilele cari se 
aflaă în casă sai pe moşia 
lor, dar cari sai trans 
portat în alt loc fără con- 
simţimentul proprietaru- 
lu; şi proprietarul con- 
servă privilegiul săi pe 
aceste mobile, întru cât 
timp le-a revendicat, con- 
form'art. 1730 din Codi- 
cele Civil. (Pr. 467,477, 
611, ur. 617, ur.—Civ. 1499, 
ur. 1455, — L, Timbr. 1$, 
2; 21,175) (Pe. Fr. 819)).: 

GI1. Lucrurile subloca- 
tarilor şi. subarendaşilor, 
care se vor afla în locu: 
rile ocupate de denşii, și 
fructele pămentuluy 'ce |i 
s'a subarendat, se vor pu: 
tea secuestra pentru plata 
chiriei saii arendel ce da- 
toresce chiriașul sati aren: 

  

datorite, nu însă şi pentru nesi- 
guranţa arendaşuluy. Cas. 1 82/87. 
Bul. pag. 129, 

» d) Privilegial vînqătoruluY unor 

E
I



SECIIESTRU ASIGURĂTOR (Art. G12-—61 3] 

-daşul principal. Li se vor [617, ur.— Rg. Port. 73. — 
ține însă în semă chiriile 
sait arendile ce elaă plă-|. 
tit, de bună credinţa, pen- 
tru termenii trecuţi, nu 
însă și plăţile ce vor fi 
făcut cu anticipare. (Pr. 
610,. 619, ur. 617. — Civ. 
1730) Pr. F. 820). - 

012. Aceste secuestrări 
se vor face prin un agent 
al tribunalului unde este 
aşedat imobilul, cu ace- 
leaşi forme cu cari se fac 
şi urmăririle pentru vin- 
derea silită a 'mobilelor. 
(Pr. 441, ur. 469, 613, ur. 

(Pr. Fr. 851, 10).5),. 
613. Orr-ce alt credi- 

tor, a cărui creanţă esto 
constatată printr'o poliţă, 
bilet la ordine, saii zapis 
netăgăduit, şi este  exigi- 
bilă, va “putea, de odată 
cu intentarea acţiuneispre 
a ajunge la' plata erean- 
țel sale, să pună -un se- 
cuestru asigurător pe mo- 
bilele debitorului săi. (Pr. 
614, ur. 618, ur.—Co, 599, - 
ur.—L. Timbr, 18, 2, 21, 
170) (Pr. Fr. S22).2); 

614. Acest secuestru se“ 
  

lucruri, transportate în locuri în. 
chiriate de cumpărător, primeză 
pe acela al proprietarului loculul 
inchiriat, dacă el a făcut proprie- 
tarului, la transportarea lor, cu- 
noscut că preţul încă nu i sa 
plătit. O asemenea încunoşeiin- 
țare trebue făcută chiar locata- 
rulul principal, în vas când cum. 

„Părătoral! este un sub locatar. Nu 
este suficientă, în acest cas, nu- 
mal încunoşeiinţarea făcută pro- 
prietarului. Cas, I 181/89. BuL 
pag. 521. Ru 

V a) Pentru înființarea unul 
sechestru, după art, 610 din pro- 
cedura civilă, se cere să fie vorba 
de arenqi sai chiril neplătite gi 
Gatorite, nu însă gi pentru nest- 

" guranţa arendaşului. Cas. 1 82/57, 
Bul. pag. 129. 

2) a) Pentru înfiinţarea. unu! 
sechestru, dupe art. 610 din pro- 
cedura civilă, se cere să fie vor- 
ba de arende sai chiril neplătite 
și datorite, nu însă şi pentru ne- 

  Siguranţa  arendaşului. Cas. 1 
52/87. Bul, pag. 123. 

b) Separaţiunea avere! defunc- 
tului de a eredului se pote cere 
de creditorul săă în termen de. 
tre! ani, chiar dacă eredele a (ă- 
cut un act de instreinare, când - 
acestă iastreinare 'se constată că 
a fost simulată, Cas, I 371|90. 
Bul. pag, 1229, - 

263 

c) Asemănat art. 613 din pro- . 
cedura civilă, un sechestru asi- 
gurător sai poprire pe averea 
“oul-va, nu pote fi admisă, dacă - 
cel care o cere nu posedă untit-. 
lu care să consiste cel puţin din- 
tr'un act sub semnătură privată 
emanat de la debitor. Cas. 1 
4294. Bul, pag. 86. : 

d) Legiuitorul comercial, prin 
art. 899, permite creditorului ca, 
o-dată cu intentarea acţiunei, să 
ceară a se pune şi sechestru asi- 
gurător pe averea mobilă a de-   bitorului, conform art. Gl şi ur- 
mătorii din procedura civilă, fără 

,



256 , “SECHESTRU ASIGURĂTOR (Art. 611--015) 

a pune cu autorisarea tri- | 392, ur. 455, 613, 615. ur, 
bunalului debitorului, şi 
sub îndatorirea pentru ere- 
ditor a da cauţiune de 
daune interese (Pr. 199, 

—Co. 900)(Pr. Gen. 21).:) 
"015. Tribunalul va pu- 

tea asemenea să aulorise 
a se secuestra în mânile 

  

ca creditorul să fie obligat a a- 
vea şi-a produce un titlu în vir- 
tutea căruia cere înființarea se- 
chestrului în condiţiunile art. 613 

„din procedura civilă, destul nu- 
mal ca să dea o cauţiune, care 
se va determina de tribnnai, dacă 
nu ce vorba de o cambie saii un 
efect comercial la ordin sati la 
purtător protestat de neplată, 
Cas. Sect. Vacanţelor. 361|94. Bul. 
pag. 773. - ” 

- e) În materie . de sechestru a- 
sigurător judecătorul chemat a 
se pronunţa asupra cererel în- 
fințărel lu! nu pote pe acâstă 
cale să se pronunțe asupra ces- 
tiunel ridicate de debitor că e- 
xistă lucrul judecat între dânsul 
și creditor când o nouă acţiune 
este intentată de creditor, acţiu- 
ne ce se găseşce pendinte îna- 
intea instanțelor de fond, acestă 
cestiune urmând a fi reservată 
numai acestor instanțe cu oca- 
siunea noueracţiuni, Cas, 1. 51|95. 
Bal. pag. 181. - 

1) a) Un sechestru convenţio- 
nal pote î cerut de un copro- 
prietar în indivisiune., La aseme- 
nea sechestru nu se cere dare 
de cauţiune, Cas. 1 279/89. Bu. 
pag. 155... ă 

V) Creditorul ipotecar ' esta în 
drept să ia măsuri de conservare 
şi de urmărirea asupra averel. 
mobile a debitorului săă şi mal 
înainte de urmărirea ipotecer. 

Lipsa de cauțiune nu atrage 
nulitatea sechestruluy asigurător, 
judecătorul fiind în drept să apre-   

cieze solvabilitatea creâitorulu! 
sechestrant. Cas. II 63|90. Bul. 
pag. 833 Ă 

c) Prin aplicarea unul seches- 
tru judiciar asupra unor bunuri 
în litigiă, instanțele judecătoreşel 
nu prejudecă cestiunea de a sei 
căruia din litiganţi se cuvine a- 
cele bunuri, ci iati pur şi simplu 
0 măsură legală de conservarea 
averel în litigii. Cas, 1 257|%9. 
Bul. pag 730. Ă 

d) Legolitorul comercial, prin 
art. 899 permite creâitorulal ca, 
odată cu întentarea aoţiunel să 
ccră a se pune și sechestru a- 
sigurător asupra avere! mobilea 
debitorului, conform art. 614 și 
următorii din procedura cirilă, 
fără oa debitorul să fe obligata 
avea si produce un titlu în tir- 
tutea căruia cere înfiinţarea se- 
chestrulul în condiţiunile art. 613 
din proccedura civilă, destul nu- 
Inal ca să dea o cauţiune, care 
se va determina de tribunal, dacă 
nu e vorba de o cambie sail un 
efect comercial la orâin saii la 
purtător protestat de neplatăe 
Cas, Sec, Vacan. 361|84. Bul, pas: 

„_€) In materie de sechestru a- 
Sigurător judecătorul chemat a 
se pronunția asupra cereri infiin: 
ţărei lui nu pote pe accstă cale să 
se pronunţe asupra cestiunel ri- 
dicată de debitor că există lucru 
judecat între dânsul şi creditor 
când o nouă acțiune este inten: 
tată de creditor, acţiune ce-se 
găseşee pendinte înaintea instan-



SECHESTRU ASIGURĂTOR (Art, 616— 62 0) 26? 

orl- cârul detentor lucrurile gurare se va pune prin 
mişeătâre a. căror proprie- agenţii de urmărire, după 
tate ss revendică prin ose- 
bită actiune. (Pr. 617, ur. 
619.—Co, 899) Pr. Gen. 9), 
"616. EI va putea încă 

să ordone u se secuestra, 
în mânile debitorului, e- 
fectele .sale mobile, pen- 
iru. ereantele prertdute la 
art. G13, chiar când nu 
sunt esigibile, în ceasurile 
următâre : 

* Când debitorul a mic: 
sarat. prin fapta sa, asi- 

| gurările ce dedese, saii nu 
a dat asigurările: promise. 

2% Când o pericol ca de- 
bitorul să fugă Saii _să'şI 
ascundă oră să'şi risipescă 
averea sa. (Pr. 198, 352, 
615, 617 ur. 619. —Co, 599) 
(Pr. Gen. .10). 

G17. Dacă debitorul va 
da, în. tote casurile, ga- 
ranţie de ajuns, -judecă- 
“toria va putea ardica se- 
cuestrul de asigurare. (Pr. 
610, ur. 613, —co. 900) (Pr. 
Gen. 19).5. 

018, Şecuestrul de asi- 

  

aceleaşi forme ca şi cele 
cerute pentru urmărirea 
mobilelor, şi numa! pe 
mobilele ce se pot urmări. 
(Pr. 400, 411, ur.612,613, 
ur. 619, ur. —Rg. Port. 73) 
(Pr. Fr. 821). 

619. In tote. casurile 
prevedute prin acest litlu, 
tribunalul va putea, după 
trebuinie, şi în 'casurile 
urgente, să transmită au- 
toritatel locale ordin în- 
scris” că, chiar înaintea 
mergerei agentului, să se 
oprescă debitorul a seote 
Saii a da de o parte vre- 
un lueru din cele a căror: 
secuestrare se cere. (Pr. 
610, ur. 612, ur, 618). 

620. In tote ceasurile 
prevădute prin acest titlu, 
vinderea silită a inobi- 
lelor nu se va pulea face 
de cât după ce ereditorul . 
va fi dobândit un titlu 
esecutor, (Pr, 311, 378, 
610,:ur.) (Pr. Fr. S24, 1). 

  

ţelor de fonă, acestă cesiune ur- 
 mând a îi reservată numat aces- 

tor instanțe cu ocaslunea jude- 
cărei nouei acţiuni. Cas. 1 31495. 
Bul. pag, 781, 
1) a) Partea contra căreia se 

„ face o cerere de sechestru ju- 

deciar nu pote să se opună la 
admiterea lul prin oferirea une! 
cauțiuni. Dreptul acesta este a- 
cordat de lege numai în materie 
de sechestru asigurator. Cas. 1 
66]95. pul. pag. 814.  
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TITLUL III. 

„. Disposiţiuni relative la 
absenţi. 

621. In casul prevădut 
deart. 9Sa Codicelui Civil, 
se va presenta petițiunea 
de către partea interesată 
către preşedintele tribu- 
nalului. Asupra acesterpe- 
tițiuni, şi a actelor ce vor 
alătura, preşedintele va 
însărcina pe unul din ju- 
decători să facă raport, 
Tribunalul va hotări, după 
ce va asculta citirea aces: 

- „dul raport, şi eonelusiu- 
nile procurorului (Pr. 629. 
—Civ. 100) (Pr. Fr, 859), 

022. Aceleaşi formali- 
lăţi se vor urma şi când 
va fi vorba de declararea 
de absență de la Cartea I, 
Tit, 4, Cap. 9, al Codicelui 
Civil. (Pr. 621, 623. — Civ, 
101-105) Pr. Fr, S60).. 

0623. Tribunalul, după 
cererea părtei celei may 
deligente, va însărcina pe 
unul sai mai mulţi -cura. 
toi, după trebuință, pen- 
tru administrarea intere- 
selor celor presupuşi ah- + Sent. (Pr, 621, . ur, Ciy, 

“95, ur). 

    

DESPRE ABSENȚI (Art. 621—626) 

TITLUL IV, 
Despre autorisarea feri ce 

iei măritate de către : 
tribunal, 

| 
0624. In casurile când ! 

femeia măritată va trebui 
a. fi autorisată de justiţie, 
eu va face mar “întâi o 
somaţiune bărbatului săi, 
prin un agent al tribuna: 
lului, şi dacă bărbatul tot 
va refusa aulorisarea sa, 
femeia va forma cererea 
către preşedintele tribu- 
nalului, care va cita pe 
bărbat în camera. de con: 
sili, spre a arăta “moti- 
vele retusului său. Pr. 695, 
ur.— Civ. 197, ur. 200, ur. 
1951, 1985.—Reg. Port, 47. 
—L. Timbr, 19. 6%) 20, 14%) 
(Pr. Fr. 861). 
625. După ce se va as- 
culta bărbatul, sai. dacă 
el nu va veni la dioa în: 
semnată, tribunalul va ho- 
tări, asupra cererel feme: 
iel, după ce mai înlâiă va 
asculta conelusiunile mi: 
nisterului publie. Pr, 624, 
626, ur.— Civ, 201) (Pr, 
Fr. £69). | 
626. Dacă bărbatul va 

fi presupus saii declarat 
absinte, și femeia va voi 

| a dobâudi autorisarea jus- 
tițiey, ea va adresa cere: rea la preşedinte, care va :



SEPARAȚII DE PATRIMONIY (Art, 627—029) 

numi un judecător rapor- 
lor şi tribunalul vu hotări 
asupra .raportului său, as- 
cultând şi, conelusiunile 
minișterului public. (Pr. 
624, ur. 627.-—Civ. 98, 101 
204) Fr. Fr. 863). 

627. Femeia unui in- 
lerdis se va autorisa con- 
forim articolelor preceden- 
te; ea va-alătura pe lângă 
petițiunea sa copie lega: 
lisată. a hotărirei de in- 
terdictiune. (Pr. 624, ur. 
Civ. 904, 205, 435). (Pr. 
Fr. 864). 

TITLUL V. 
Despre separaţiunea pa- 
trimoniilor dintre bar. 

baţi şi femei. 

25. Cererea pentru se- 
parațiunea  patrimoniilor 
nu se va putea forma de 
cât după autorisarea ce 
preşedintele tribunalului 

1) a) Cu arepteuvânt curtea de 
apel declară că hotărirea care 
pronunţă separarea patrimonilor 
dintre soţi este oposabilă credi- 
torilor, când aceştia nu probeză 
alegațiunea lor că domiciliul so- 
ţilor, atunci când s'a obţinut sen- 
tinţa, nu era în judeţul tribuna- 
lului care a pronuaţat!o şi dînşti 
n'aii atacat'o în termen de un an. 
Numa! o omisiune: esenţială 

pâte să provâce casarea hotărirer. 
Cas, 1 2|89. Bul, pag. 508. , 

2) a) Acilunea în separaţinnea 
patrimontior pornită de femee 
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va da asupra unei peli- 
țiuni ce i se va presenta 
spre acest scop. ” 

Preşedintele, mat înain- 
te de a da autorisarea, va 
putea face părtei observa- 
ţiunile ce va crede de cu- 
viiață.- (Pr. 629, ur.—Civ. 
1256, 1958.—1L. Timbr, 20, 
20) (Pr. Fr. £65)..). - 

629. Indată ce cererea 
pentru separaliunea pa- 
trimoniilor. se va forma, 
grefierul va fi datora lipi 
în sala audienţelor un es- 
tract după cerere. Acel 
estract va coprinde: 
„1% Data cererei; 
2 Numele, pronumele, 

profesiunea şi locuinţa so- 
ților; : o] 

3% Cantitatea şi arăta- 
rea averel dotale după pe- 
lițiune şi conform foei do- 
tale. (Pr. 628, 630, -ur.— 
Civ, 1959) (Pr. Fr. 866).2), 

contra bărbatului este distinctă 
de aceea a lichidărel drepturilor 
sale dotale şi judecata asupra 
uneia dintr'insele nu pote - area 
autoritatea lucrului judecat asu- 
pra celel-alte; aşa dar, nedore-. 
direa de către - creditori a frau- 
del in cererea de. separație de 
patrimonii, nu pot să le ridice 
dreptul q'a stabili frauda, dove- 
dind inexistenţa creanţei femeei 
sai că adevăratul cuantum ale! 

A
 

nu este acela ceis'a recunoscut, 
Cas. 1 166/92, Bul. pag, 434.



»„ beză alegaţiunea lor că domiei- 

210 

630. Acest estract se| 
va afişa şi se va publica 
cu cheltuiala femeiei în 
unul din jurnalele locali- 
lălir, sai, dacă acea loca- 
litate. p'are jurnal, în unul 
din ale localităţer vecine. 
(Pr. 029, 631, ur) (Pr. Fr. 
S63), o 

G31. Afară de actele 
curat conservatore, tribu- 
nalul nu va putea pro: 
nunţa. hotărirea sa asupra 
cererel de separaţiune, de 
cât o lună cel putin după 
afigerea şi publicarea a- 
celei cererl.) (Pr. 62$, ur. 
632, ur.— Civ, 1964). (Pr. 
Fr, S69),. 

622. După hotărirea a- 
supra separațiunel bunu- 
rilor dintre soţi se va se6- 
le un estract, care se va 
alige în timp de un aniîn 
sala audienţelor tribuna. 
lului care a pronunţat'o şi 
la tribunalul  comereial, 

” precum şi în sala primă- 

SEPARAȚIUXI DE PAPRIMOSII (Art. 630-624) 

viei comunei unde bărba- 
tul își are domiciliul. (Pr. 
Fr. 872, 10). 

Femeia nu va.pulea să 
îneâpă esecutarea hotări- 
rel, de cât din dioa de 
când sa împlinit formali- 
tăţile sus-mentionate, fără 
însă să aibă trebuintă a 
ascepta espirarea terme: 
nului de un an -cât ţine 
publicarea. (Pr. 631, 633. 
—Civ, 1259, 1962, 1209); 
(Pr. Fr. 572, 9). - 

633. După espirarea 
termenului de un an al 
publicărilor, creditorir băr: 
batului nu vor-ma! putea 
interveni &pre a ataca ho- 
tărirea “asupra separațiu- . 
nel patrimoniilor, (Pr. 631 
ur.—Civ. 1261, 196%). Pr. 
Fr. 873).1)... - 

634. Separaţiunea de 
patrimonii între bărbat și 
femeie pote înceta, şi're- 
gimul creat. prin contrac- 
tul de căsătorie pote fi ia- 

  

1) a) Qu drept cuvint curtea de 
apel: declara că hotărîrea care 
pronunţă separarea patrimonie- 
lor dintre soți este. oposabilă 
creditorilor, când aceştia nu pro- 

lit soţilor, atunci câna s'a obţi- 
nut sentinţa, nu era în județul 
tribunalului care a pronunțat'o 
şi dânşii n'aă atacat'o în termen 
de un an. ”   Numal 0 omisiune esenţială 

pote să provâce casarea. hotări- 
rel. Cas. 1 2/89. Bal. pag. 508. 

- 2) Principiul stabilit de art, 633 
din procedura civilă are efect 
numai atunci când hotărirea de 
separaţiunea patrimonilor a fost 
supusă publicităţei, conform art: 
1299 din codul ciril. In lipsă de 
îndeplinirea acestei formalităţi o 
atare hotărire nu pote fi oposi- 
bilă terţilor persone. Cas. 1 
250|95. Bul. pag. 733.



CONSILIUL, DE FAMILIE (Art. 635—640) - 2 

.. vășă restabilit prin con- TITLUL VL. 
„. simţimentul ambilor soi. 
(Pe, 698, ur, 635, ur.— Civ, 
: 1210), (Civ. Fr. 1451,.10). . 
-- 685. Spre acest sfârşit,| '08S. In tote ceasurile 

bărbatul şi femeiă vor da | când s6 cere deliberarea 
o petiţiune la tribunalul | consiliului de familie, dacă 
care a pronunţat separa: | hotărirea nu este: dată în 
țiunea patrimoniilor, şi unanimitate, fie-care mem: 
vor cere unirea patrimo- | bru "ȘI - va arăta părerea 
niilor lor. (Pr. 634, 636,| sa in. procesul-verbal. . 
ur.—Civ, 1970). “ Tutorul, curatorul, sati 

636. Părţile se vor pre: | ori-care din membril con-": 
senta în persână la tribu. | siliului de familie, ai drep- 
nal, și declararea verbală | tul a ataca acestă hotărire 
a voinţel lor se va cons- la tribunal, care se va pLo- 
tata în procesul-verbal al | nunţa de urgenţă. (Pr, 639, 
audiente. ur.—Civ. 365, ur. 401) (Pr. 

Tribunalul va pronunta | Fr. 883, 884). 
apoi! hotărirea pentru uni-| 689. Când holărirea 
rea patrimoniilor, . consiliului de familie tre- 

Acestă hotărire se va |bue si fie supusă aprobă: 
publica în estract, conform | ref. tribunalului, . tutorul . 
cu art. 630, ca şi acea pen: | saii un altul însăreinat în 
tru separaţiunea pâtrimo- | locu'1 va presenta o copie 
niilor, (Pr. 634, ur. 635.— | după dânsa președintelui 

- Civ. 1270). | "tribunalului, care o va co- 
037. Unirea patrimo- | muniea procurorului, și va 

niilor nu va-vătăma întru | numi un judecător să facă 
. nimic drepturile dobândite | raport. (Pr. 638, 640, ur. 
de cei de al treilea, în|.—Civ.:402, 413, 418). (Pr. 
timpul separaţiunel patri- | Fr, 885). .. 

„ moniilor,conform art.1265,| 640. Dacă în timp de 
- 1206 şi 1267 din Codicele | 15 dile de la data sa, a- 
Civil. (Pr. 634, ur, — Civ. | acestă hotărire nu s'a pre- 
1970) (Civ. Fr, 1451, 30). |sentat tribunalului, ori- 

E jeare din membrii consi- - 
liulul de familieare drept 

Despre deliberările con= 

sitiului de tumilie 
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"a cere aprobarea cuveni- 
tă, Pr..639, G41, ur.) Pr. 
887). . 

G41. Orr-care din mem- 
bril consiliului de familie 
are dreptul a interveni la 
tribunal, şi a se opune prin 
motivele ce va espune în- 
seris, a nu se aproba ho- 
tărirea consiliului. (Pr. 639, 
ur. 642) (Pr. Fr. 888);1). 
_642, Hotăririle 'tribu- 

nalului, ce so vor încheia 
asupra deliberărilor con- 
siliulni de familie, vor fi 
supuse la apel. (Pr. 316 
ur. 639, ur.—Civ, 389.—L, 
Tim. 29, 8% (Pr. Fr. 889).2). 

TITLUL VII 
Despre interdicţiun e. 

643. In petiţiunea care 
se va da pentru punerea 
sub înterdicţiune a uney 

" persoane, se_va enunța 
imbecilitatea, sminteala, 
nebunia saii furia; se vor 
alătura actele justificative 

2 

7 

DESPRE INTERDICȚIUNE (Art. 611-616) 

şi se vor însemna martorii 
ce vor îi a se asculta: (Pr, 
644, ur.—Civ, 435-410—L, 
Timbr. 20, 9% (Pr. Fr. 890). 

644. Preşedintele va 
comunica petiţiunea şi tote . 
actele procurorului şi va 
numi un judecător sprea 
face raport pentru o di ho- 
tărită, El va cere părerea 
consiliului de familie şi 
opiniunea medicilor com: 
petinţi, conform art. 42 
din codicile civile. Pr, (64, 
645, ur.— Civ. 440, ur. 460) 
(Pr. Fr. 891, 892). . 

645. Copie după peti- 
țiune, după părerea con- 
siliului de familie şi aceia 
a medicilor, se va da în cu: 
noscinţa pârituluy mat în- 
ainte de a se -procede la 
interogatorul săii. (Pr, 644, 
646 Civ. 442, ur). (Pr. Fi. 
893,10) 

640. Dacă interogato- 
rul şi actele propuse nu 
sunt îndestulătore, şi dacă 

  

1) a) Numa! tutorul este în 
drept să atace cu apel hotăririle 
pronunțate coutra minoraulul. 
Prin armare, este neadmisibil 
apelul declarat de unul din mem- 
bril consiliului de familie. Cas.1 
151|90Bul!. pag. 455. ! 

?) a) Bunt supuse apelului tdta 
închierile tribunalului date asu- 
pra cererilor de distituire sati 
excludere din tutelă fără distina-   ţiune între acelea cari aii încu- 

viinţat saii cari aă refusat ase- 
menea cerere. Cas. Secţ. Unite 
1/93. Bul. pap, 1l. . ” 

2) Numaltutarele este în drept 
să atace cu apel hotăririle pro: 
nunţate contra minorului. Prin 
urmare, este neadmisibil apelul 
declarat de unul din membrii con- 
Siliulul de familie. Cas, 1 151/90. 
Bul, pag, 455, 

a. _ N



DESPRE CESIUNE (Art, 617-052) . 
faptele se pol justifica prin 
martori, tribunalul va or. 
dona şi ascultarea de mar- 
tori în forma ordinară. 

Martori! se vor asculta 
saii în presenţa pâritului, 
saii afară din presenta sa, 
după împrejurări ; în acest 
din urmă cas, consiliul pâ- 

„ritului îl va pulea repre- 
senla. (Pr. 645, 647.—.Civ. 
442, ur.) (Pr. Fr. 893, 20, 30). 
647. Se vor urma tâte 

cele-lalte reguli prescrise 
în' codicele civile Ia capi. 
tolul «Despre interdicţiu- 
ne». (Pr. 643, ur.) — Civ, 
435-457), 

TITLUL VIII, 
Despre cesiunea bunu- 

„rilor. 

G4$. Debitorir cari vor 
fi în pozițiune de a rec- 
ama cesiunea judiciară a- 
cordată de art. 1196 al Co- 
dicelul civil vor fi ținuți 
a depune la grefa 'tribu- 
nalului unde acestă corere 
va fi făcută, bilanţul lor, 
registrele lor, dacă aii, şi 
titlurile lor active. (Pr. 649, 
ur. — Civ. 1192, ur) (Pr, 
Fr. 898, 
049. Cererea debiloru- 

lut se va adresa la trihu- 
nalul domiciliuluy săi. Pr, 
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58, 04$, 650, ur.— Civ, 87) 
(Pr. Fr. 899). | 

650. Acistă cerere va 
ficomunicată ministerului 
public. Ea nu va suspenda 
efectul nici unei urmăriry 
afară numai dacă judecă: torii, chemând şi pe părtă, 
vor ordona ca sii se sus- 
pende actsiă eseculiune, 
provisoriii, (Pr, 645, ur, 
651, ur.) (Pr. Fr. 900). . 

651. Detbitorul admis 
la beneficiul de cesiune va 
fi dator să declare în per- 
sonă, chemându-se credi. 
torii, în audiența publică 
a tribunalului, “că voesce   a ceda bunurile sale. 

Tribunalul va încheia 
proces-verbal după ăcestă 
declarare. (Pr. Fr. 901). 

Dacă debitorul va fi în- 
chis, el va fi adus înaintea 
judecățer, spre a face a: - 
câstă declaraţiune. (Pr, 648 
ur. 652, ur. — Civ. 1127) 
(Pr. Fr. 902). " 

052, Hotărîrea care va 
admite cesiunea bunurilor 
dă. putere creditorilor a 
vinde bunurile mobile saii 
imobile ale debitorului, şi 
se va procede la acestă 
vindere în formele: pres- 
crise pentru moscenitorir 
sub beneficii de inventar,   (Pr. 684, ur. 653. — Civ.
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1126) (Pr. Fr. 909). 
653. Nu pot fi admiși 

la beneficiii de cesiune, 
„ stelionarii, baneruţii frau- 

duloşi, persânele condam- 
nate pentru furt sai înşe- 
leciune (escrocherie) ; nică 
comptabiliy, tutorii, admi- 
nistrarorii saii depositarii. 
(Pr. 645, ur. Civ. 890, 1195. 
Co. 695, ur.—P. 306, 332, 
ur.) (Pr. Fr. 905). 

TITLUL IX. 
Proceduri relative ln 

deschiderea unei sucee 
ijsiuni. - 

Secţiunea 1.— Despre punerea pe- 
ceţilor după morte, . 

054. In tâte casurile 
când legea .ordonă pune- 
rea de peceță după mortea 
unel persâne, aceste peceţi 
se vor pune de către unul 
din judecătorii tribunalu- 
lui de judet. Preşedintele 
tribunalului va putea însă 
delega accslă misiune 

„ judecătorului de plasă lo- 
cal. (Pr. 391, 655, ur, 659, 
ur, — Civ. 391, 681, 793, 
130, 731,916-919.—Co.'703, 
104, ur.—P, 195, ur,) (Pr. 
Fr. 907). 

635, Pecetea ce se va 
pune va fi aceia a tribu- 
nalului saii a judecătorier 
de plasă. (Pr, 654) (Pr. Fr. 
908), .   

DESCHIDEREA SUCCESIUNILOR (Art. 652-—65%) 

656. Punerea pecetilor 
pote fi cerulă: . 

io De toti acel cari pre- 
tind drepturi în suecesiune 
saii în comunitate. | 

20 De toti creditori cari 
aii un titlu esecutor asu- 
pra bunurilor ce trebuese 
puse sub peceţi. 

3 In cas de absentă a 
moscenitorilor ork a unuia 
din ei, de persânele cari 

"| şedeaii în casă cu Jefune: 
tul, de rudele. sait amicil 
lui. (Pr. 654, 657, ur, —Civ, 
730, 731. — Co. 703, 70, 
140-157) (Pr. Fr. 909), 
657. Peceţile se sor 

putea pune, chiar de oficii, 
după declaraţiunea procu 
rorului or primarului lo- 
cal către tribunal, când e 
vorba de minory ce nu ai 
încă tutor, ori de moste- 
nirl vacante, saii când de- 
functul a fost depositar 
public spre a se pecetlui 
lucrurile publice depuse 
la densul. (Pr Fr. 911). 

In comunele rurale, pen: - 
tru casurile prevădute de 
acest -arlicol, primarul co: ! 
munei va putea inchide și 
pecetlui lucrurile defunc: 
tului, ma! înainte chiar de 
a veni ordinea tribunalu 
luY şi de a sosi judecăto- 
rul ce are să pună peceţile 

Ă - E .



- (Pr. 654, ur. 659, ur.—Civ, 
"895,730. L. Timbr. 18, 410), 

"vor fi puse înaintea îngro- 

"cinat cu punerea peceţilor,; 

„ales de dânsa în aceu co- 

“parte; 

- la punerea peceților; 

PUNEREA PECEȚILOR. (Art, 65S—662) aa 

sale, vestind insă îndată biurourilor, lădilor, dula- 
pe lribunal despre acesta. | purilor. pe cari S'uii pus 

pecețile; ÎN 
70 O descriere pe scurt 

a obiectelor cari nu.sunt 
puse sul peceţi. (Pr. 654, 
ur. 657, ur. 660, ur. —L. 
Timbr. 18, 12%). (Pr, Fr. 
914, 10-80), — . 

660, Judecătorul, după 
trebuință, va putea aşeza 
și un cusiode pentru paza 
ucrurilor - de sub peceți. 

(Pr, 418-420, 659) (Pr. Fe, 
914, 100). 
„661. Tote cheile de la 

lădile, dulapurile şi locu- 
rile inchise cu peceţi, se 
vor lua de judecătorul care . 
a pus peceţile,! şi se vor 
depune la tribunal, - 
Menţiune despre luarea a- 
cestor chel: se va face în 
procesul verbul. (Pr. 659) 
(Pr. Fr. 915). 

662, Dacă la punerea - 
peceţilor se va găsi un 
testament saii alto hirtir 
pecetluite, judecătorul va 
constata forma extetrioră, 
pecetea şi subscriera de 
va fi, va parafa plicul atit 
el cit şi părţile presente, 
dacă scii sai: pot subscrie, 
şi va arata dioa şi ora când: 
pachetul va fi de dânsul. 
presentat preşedintelui tri- 
bunaluluy judeţian. Toto 

   

    

  

   

        

     

    

   

       

6535. Dacă peceţile nu 

părei, judecătorul va con- 
stata printr”un proces-ver- 
bal minutul când a fost 
chemat să le pună, şi ea: 
usele care ai întârdiat pu- 
nerea_peceţilor. (Pr. 659, 
ur.) (Pr. Fr. 913). 

- 659, Judecătorul însăr- 

va încheia la fața locului 
un proces-verbal care va 
cuprinde : 
"19 Anul, luna, dioa şi ora; 
-2 Motivul punerer pe- 

cetilor; 
332 Numele, pronumele, 

profesiunea, domiciliul per 
sânel ce a cerut punerea 
peceților, saii domiciliul 

mună dacă locuesce în altă 

4 Dacă nimeni n'a fă- 
cut asemenea cereri, pro- 
cesul-verbal va spune că 
peceţile sunt puse de ofi- 
ciii, după declararea pro- 
curorului oră a primaruluY; 

- 50 Arătările şi diseleper- 
sonelor, cari au fost fată 

Go. Arătarea locurilor,



276 " OPOSIȚII LA PUNEREA PECEȚILOR (Art 063-665) ; 
ucestea se vor menţiona 
în procesul lui verbal care 
va fi subseris de părti, saii 
se va face menţiune de 
refusul or nepulința dea 
subserie. (Pr. 659, ur. 664, 
ur, — Civ.. 959, S64, 899) 
(Pr. Fr. 916). 
663. Obiectele mobile, 

care nu se pot pune sub 
peccti, se vor încredința 
unui custode; custodele se 
va plăti, şi lucrurile se vor 
întreținecu cheltuiala moş- 
lenirei, (Pr. 418-420, 659. 

669). 
6641. Când testamentul 

se va fi depus la tribunal, 
preşedintele tribunalului, 
după ce va chema pe per: 
sonele ce ai figurat ea 
părță interesate la 'pune- 
rea peceţilor, îl va des- 
chide, va-constata starea 
sa materială, şi-l va con- 
serva în tribunal, consta. 
tând tote acestea printrun 
proces-verbal. (Pr. 662. — 
1. Timbr.20, 160) (Pr, Fr, 
918). , - 

6605. Dacă la punerea 
pecetţilor, portile şi uşile 
se allă închise, sai so i- 
vesce alt obstacol prin 
care se împedică punerea 

“ pecetilor, judecătorul le va 
deschide, ajutându-se la 
trebuință, şi cu agentii ad-   

„pă 
ministraţiunei loeale. (Pr. 
419, ur, 654, ur.) Pr. Fr. * 
924). i 

Secţiunea 2, — Despre oposiţiuut 
Ia punerea peceţilor, « 

666. Oposiţiunile la pu- 
nerea peceţilor pot fi fă- 
cute saii prin o declara: 
țiune în procesul verbal, 
Saii prin o petiţiune dată 
preşedintelui tribunalului - 
care a ordonat peceiluivea. 
(Pr. 654, 659, 667. — Civ. 
732.—L. Timbr. 90, 75) (Pr, 
Tr. 926). 

667. Judecătoria, apre- 
iuind, va judeca de ur- « 
gență, şi va. menţine saii 
va suspenda operaţiunea 
punereipeceților. (Pr. 666). 

Secţinnea 3. — Despre ridicarea 
“peceţilor şi încentariă, , 

66$.. Peceţile nu vor 
putea fi ridicate şi inven- : 
tariul făcut, de cât tre! 
dile după iugropare, de! 
vor Îi puse înainte, şi tre! 
dile după punere, de vor 
fi puse, de :la îngropare, 
afară numai de ceasuri ur- 
gente. (Pr. 654, ur, 655, 
669,ur.—L,. Timbr. 15, 11%) 
(Pr. Fr. 928). A 

669. Dacă moştenitorii 
Saii- câti-va din el, sunt 
minori neemaneipali, nu



DESPRE INVENTARIU (Art, 670-675 

"se vor ridica pecetile mal 
inainte da li se numi tu- 
tor, sati de a.fi. emanci- 
pată. (Pr. 667, — Civ. 335, 
394, 421, ur.) (Pr. Fr. 929). 

670. Toţi acel cari sunt 
în drept de a cere pune- 
rea pecelilor, pot cere ri: 
dicarea lor, afară numai 
de aceia cari aitcerut pu- 
perea peceţilor în virtutea 
art.656, 30.(Pr.656, 10, 9%, d, 
657. Co, 753: (Pr, Fr. 930). 

671, Ridicarea peceti- 
lor se va. face în urma 
unei ordini a tribunalului. 

Tot de o dată tribunalul 
va anunta, pentru ca să a- 
siste. la ridicarea pecetilor, 
pe soțul ce va fi în viată, 
pe moştenitorii cunoseuti 
saii presupuşi, pe -execu- 
torul testamentar, de va 
fi, pe legataril ce 'se vor 
cunosce, pe 'personele ce 

-aii făcut oposiţiune la pu- 
nerea pecetilor, saii pe 
ministerul public, dacă 
moştenirea e vacantă. 

- Tote aceste persone se 
pot presenla înşi-le sait 
prin mandatar. 

In dioa însemnată, se va 
procede la ridicarea pe- 
“ceţilor fată cu părțile che. 
mate, saii in lipsa lor. Se 
va fornia un proces-verbal 
despre ridicarea pecetilor.   

gi1 

(Pr. 654, ur. G66, 672, ur. 
—Civ, 393, 681,— 1. Timbr; 
15, 11%). 
672. Acest proces-ver- 

bal va coprinde: 19. dala; 
2 numele, profesiunea, lo- 
'cuința celor ce aii. cerut 
ridicarea peceţilor, dacă a 
fost asemenea cerere; 3% 
ordinul tribunalului pen- 
tru ridicarea pecetilor; 4 - 
numele, pronumele, pro- 
fesia personelor. chemate 
şi cari ai asistat; 5 di-: 
sele şi observărilo or; 
6 arătarea slărei în care 
Sai găsit peceţile. (Pr, 
659. 671, 673, ur.—P, 195, 
ur.) (Pr. Fr, 936), - 

673. Peceţile vor fi ri- 
dicate una după alta pe cât 
se va face şi inventariul, 
(Pr. 668, ur. 672, 674, ur.— 
Co. 753) (Pr. Fr. 931). 

674. Inventariul se -va 
face față cu personele ce 
asistă la seoterea peceti- 
lor. (Pr. 671,673, 675, ur.— 
Co. 754) (Pr. Fr. 949).. 

675. Acest inventariii 
va fi o descriere" fidelă a 
tutulor. obiectelor . aliate 
sub peceti- ! 

EI va coprinde pe lurg . 

cele menţionate în pro- 
cesul-verhal de ridicarea 
peceţilor, deserierea cu a- 
mănuntul a obicetelor a- .
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Hate, arătarea calităței şi 
a canlitățel lor, pe cât se 
va puteu. (Pr. 672 ur. 876. 
—Co. 754) (Pr. Fr. 943); 
"676. Tote pretenţiunile 
câle se vor ivi în timpul 
formărei inventariului se 
vor irece în procesul-ver- |, 
bal, spre a se apreţui și 
judeca de tribunal, (Pr. 674, 
ur.) (Pr. Fr, 936,8 în fine.) 
Secţiunea $. — Despre vîndarea 

mobilelor unei moşteniri, 

677. Cândvendarea mo- 
bilelor unei moşteniri se 
va face în virtutea art. 730, 
1, din Cod. Civ., acestă 
vindare se va executa, con- 
form regulilor -preserise 
pentru vindarea silită a 
mobilelor prin art, 437, 
438, 139, 440, 443. 444, 445, 
(Pr. 678, ur.—Civ.396,707, 
116,916.—L. Timbr. 33, 3%) 
(Pr. Fr. 945), 
678. Partea interesată 

se va adresa la preşedin- 
„tele tribunalului local, a- 
legând şi un domicilii în 
acel loc, dacă locuesca în 
altă parte. -(Pr.: 677, 679, 
ur.) (Pr. Fr. 946), 

679. Se va procede la 
1) a) O impărțeală nevalabilă nu 

pote fi opusă de coeeredil credi- torului ipotecar urmăritor, carl 
pot combate natura Şi legalita-,   

DESPRE. MOŞTENINI (Art. 670—651) 

facerea  invenlariului o- 
biectelor de vândut, după 
ce se va chema atât cel 
ce a făcut cererea, câl şi 
alte persone interesate cu- 
noseule. (Pr. 670, 650) (Pr, 
Fr. 947), : 

080. Vândarea publică 
se va face la locul însem- 
nat de tribunal, conform 
art. 430. (Pr. 432, 677,ur, 
—Rg. Port. 77) (Pr. Fr. 

Secţiunea 5.-— Despre rendarea * 
bunurilor imobile ale minorilor, 

OSI. Vendarea imobi- 
lelor minorilor nu va pu- 
tea fi ordonată de câl după 
un avis al rudelor, arătă. 
tor de natura bunurilor şi 
de valvrea lor aproxima: 
tivă, _ - 

Acest avis nu va fi ne- 
cesar, dacă bunurile vor 
fi tot de odată şi ale ma- 
jorilor, şi -dacă vendarea 
este cerută de dânşii. Se 
va urma -atunci conform 
cu regulile din secțiunea 
următore. (Pr. 682, ur.69], 
ur.— Civ, 355, ur, 401-304, 
+09, 717, '198, 136.—L. Tim. 
33, 2, 3%) (Pr. Fr. 953). 

tea actelor cef'i se opun spreai 
impedica de a împărţi imobilu 
ipotecat chiar dacă a probat veri-2 
fraudă din partea coceredilore 

“ 
i
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082. Când tribunalul va 
iintări acest avis, va de- 
clara tot în hotărirea sa, 
că vinderea se va face în 
liinţa  tutorului, înaintea 
tribunalului : saii dacă vin- 
derea nu se pâle face îna- 
intea tribunalului, el va 
orândui pe un judecător, 
saii pe subprefectul res- 
pectiv cu jJudectorul de 
plasă, spre a o săvârşi la 
fata locului, conform art. 
4103 din Codicele civile. 
(Pr. 6831, 683, ur.) (Pr. Fr. 
954). | 

GS3. Incheierea care va 
ordona vinderea va însem- 
na şi prețul cu care are 
a se începe şi condiţiunile 
el. (Pr. 692, 684, ur.—Civ. 

DESPRE MOȘTENIRI (Art, 052-084) 279 

401) (Pr. Fr. 955, .109.),- 
6S4. Astă preţuire va 

fi regulată sai după avi- 
sul rudelor, saii după lit- 
lurile proprietătei, saii du- 
pă conlractele autentice 
saii iscălite cu dată certă, - 
şi de nu sunt contracte, 
după rolul contribuţiunei 
fonciare. '- Da 

Cu tote astea, tribuna: 
lul va putea, după îmmpro- 
jurără, să procedă la esti- 
marea totală sai parţială 
a imobilelor. 

Estimarea acesta se face 
după importanţași natura 
bunurilor, prin unul saii 
irei esperti, numiti de tri- 
bunal spre acest sfirşit. 
(Pr. 213, 683, 685, ur.— 

  

Cas. 1 389/90. Bul. pag, 1248. 
d) Art. 631, 683 şi 684 din pro- 

cedara civilă se referă numai la 
vindErile voluntari! pentru eşirea 
din indivisiune, când sunt minori 
în causă, iar nu şila vindările şi- 
lite cerute de creditori; aşa dar,   in acest din urmă cas, nu e ne- 
voe facerea une! expertise de la 
care să se începă licitaţtanea ca 
urmând a începe dela prețul ce, 
conform art. 540 proc. civilă, cre- 
ditorul urmăritor este ţinut să'l 
fixeze, Cas.IL 101/91. Bal. pag. 
320. 

1) a) Dacă la ziua hotărită pen: 
tru licitaţiune nu se oferă un preţ 
mal mare de cât cel fixat detri- 
bunal pentru vindarea unul imo- 
bil al falitului, tribunalul e în   

drept a aproba preţul oferit, chiar 
când ar fi mal mic. 

Regulile relative la constituirea 
tribunalului cu asistenţa ministe- 
rulul public, nu sunt aplicabile la 
vînqările de imobile ale falitului. 
Cas. II 93/90. Bul, pag. 908. 

d) Art. 081, 683 şi 634 pr. clv. 
se referă numai la vindările vo- 
luntari! pentru eşirea din indivi- 
siune, când sunt minori în causă, 
iar nu şila vîinqările silite cerute 
de creditori; aga dar, în acest din 
urmă cas,nu e nevoe de facerea 
une -expertise de la care să se 
înecpă licitaţiunea, ca urmând a 
începe de la preţul ce, conform 
art. 5410 pr. civilă, creditorul ur- 
moritor este ţinut să'l fixeze. Cas. 
IL 101/91, Bul, pag. 820.



280 - DESPRE MOȘTENIRE (Art. 085-658) 
Civ. 401, 1174, 1176, 1182) | 
(Pr. Fr. 955, 90, 30, 401). 
„685. Dacă estimarea a 
fost ordonaiă, espertul sati 

"esperţii, după ce vor jura, 
„sat înaintea preşedintelui 
tribunalului sai înaintea 
judecătorului numit de 
dânsul, vor face raportul 
lor, care va arăta în scurt 
basele estimărei, fără de 
a intra în amănunte de 
descriere a bunurilor de 
vândare, Ă 

Acest raport se va de- 
pune la grefa tribunalului, 
şi se va da copie după 
densul la cei ce o vor 
cere. (Pr. 218, ur. 684, 686, 
ur.—Civ, 784.—L. Timbr. 
18, 20; 21, 189): (Pr. “Fr. 
956). - 

0S6. Se va forma apoi 
un act: de publicațiune, 
care va coprinde: 

1 Arătarea. hotărirer 
care autorisâză vândarea ; 
2 Numele, pronumele 
ÎI 

1) a) Art.681, 683 Ri 684 pr, ct- vilă se referă numar la vînqările voluntarii pentru eşirea din in- divisiune, câna sunt Minori în causă, iar nu şi la vinqările si- lite de creditori; aşa dar, în a- cest din urmă cas, nu e nevoe de facerea uneY expertise de la câre să se înccpă licitaţiunea, ea urmând a începe dela prețul ce,   conform art, 540 Pr. civilă, cre- 

minorului şi al tutorulul 
Săil ș 

8 Arătarea imobilelor 
ce se vând, şi un cstraei 
din condiţiunile vendărel, 
coprinse mal pe larg în 
hotărirea vândărei; 
„4 Preţul cu care are 

să se îneâpă licitaţiuuea; 
50 Zioa, locul şi ora 

când are să se facă ven- 
darea. (Pr. 683. ur. 67, 
ur.— Civ. 403) (Pr. Fr. 958). 

087. Acest act se ra 
afige, în timp de 30 dile 
cel puțin, atât la uşa tri: 
bunalului, sau Jalocui unde 
are să se facă vândarea, 
cât şi la uşa primărie 
unde se află aședat imo 
bilul.— Tot de "odată, un 
estract se va publica într 
un jurnal al localitătel, 
sai în lipsă, în unul din 
ale localitățey vecine. (Pr. 
507, 508, 686, 688, ur) 
(Pr. Fr. 9592, 

6S8$. Dacă în dioa în- 

  

ditorul urmăritor este ţinut sii 
Axeze. Cas.I1 101/91. Bal. pag. pă : 

2) a) Formalitatea public 
cerută de art. 687 din proceduri 
civilă este substanţială şi Lipsa, 
atrage nulitatea ordonanţei 
adjudecare, Cas. 11 32. 
ag. 57. 

» 5 Afişarea la uşa tribanalală 
Sail la aceea a primăriei în? 
de mal puţin ae 30 qile, âă



semnată pentru adjudeca- 
țiune, nu ese. un prei nică 
măcar egal cu pretul în- 

- semnat de tribunal şi pu- 
blicat, Tribunalul va pu- 
tea,, după împrejurări, sau 
să aprobe prețul eşit, sait 
să amâne vândarea pen- 
tru alt termen care se va 
publica tot cu modul pre- 
vădut în articolul prece- 
dent. (Pr. 6087, 689, ur.) 
(Pr. Fr. 963)..). . 
689. Sunt devlarate co- 

DESPRE MOȘTENITORI (Art, 055-690) . 21 

mune,,acestui titlu arti. 
colele 537, 538, 512, 543, 
544, 10; 515, 540,551,552, 
553, 656, 557. (Pr. Fe. 
964, 10.2. . - 

690. In cele 'opt dile . . 
cară, vor urma după adju- 
decaţiune, ori cine va pu- 
tea să supraliciteze cu o 
a'zecea parte mal. mult 
peste prețul eşit, confor. 
mându-se şi cu cele co- 
prinse la art. 545, 549. (Pr. 
350, 658,ur.) Pr. Fr.965, 19); 

  

telor şi publicaţiunilor, .prevă- 
qute de art. 697 din pr. civilă, 
atrage nulitatea vindărel. Cas: I 
171]93. Bal, pag. 184, : 

1) a) Dacă la qiua hotărită pen-, 
* tra licitaţiune nu se oferă un 

- preţ mal mare de cât cel firat 
de tribunal pentru vindarea unny 
imobil al falitului, tribunalul e 
în drept a aproba preţul oferit, 
chiar când ar fi mai mic. 

Regulele relative la constituirea 
tribunatula! cu asistenţa minis- 
teruluY publionu sunt aplicabile 
la viîndtrile de imobile ale fali- 
tului. Cas. II 93|90. Bul. pag. 908. 

2) a) In materie de licitaţiune 
„publică, pentru eşirea din-indi- 
visiune, recursul în casaţiune, 
contra ordonanțer de adjudecare 
este neadmisibil ; cererea de nu- 

„litatea actelor de procedură, nu 
se pote face de cât pa cale de 
sacţiune principală. Cas. 11 61/88. 
Bul. pag. 605; 130(89. Bul. pag. 
573; Cas. II 99/95, Bul. pag. 439, 

d) Ordonanţele de adjudecara 
date de tribunal în materie “de 
vindare voluntariă nu sunt susg 
„ceptibile de apel şi. recurs, Cas. 

  
Secţ. Unite No. 18/90. Bul. pag. 
12117. 

c) În materie de vîndare pen- 
tru egirea dia indivisiune, ordo- 
nanţa de adjudecare nu este 
susceptibilă de recurs” în casa- 
țiune; numat calea acțiune! prin- 
cipale e acordată contra el. Cas. 
Il 13/91. Bul. pag. 90; Cas. [1 
82/33. Bul. pag.511. Cas. II 101/93 . 
Bul. pag. 628. - 

d) Ordonanţele de adjudeca- 
țiune, date în materie de vinqări . 
de bună voe, prin licitaţiune pu- 
blică, a averilor nemişcătâre de 
Minori, nu sunt susceptibile de 
recurs in casaţiune ca în materie 
de vinqări silite. Cas. II 106]92 
Bal, pag. 413. 

e) In materie da adjudecaţiune, 
vîndarea se pâte desființa pentru 
nerespunderea preţuluişi pe căile 
ordinare acordate de art, 102) şi 
1365 din codul civil. Ă 

Aprecierile de fapt scapă de 
controlul curţel de casaţiune. Cas. 
1 3741|9 Bul pag. 989, 

[) Ordonanța de adjudecaţiu- 
nea unuf imobil al falitului, efec-   tuată după cererea sindicului, pen-



282 DESPRE PARTAGILU (Art, 691—095) 
Secţiunea 6.— Despre împărțiri 

şi licitaţiuui, .. 

691. Impărțirea de suce- 
cosiuni între mai multe 
persone se va face prin 
tribunal, dacă ele nuo 
pol face prin bună înţe- 
lesere. (Pr. 63, 692, ur.— 
Civ. 728-750.— LL. Timbr, 
33, 20, 80),1), , 

692. In casurile prevă- 
dute de art. 733 şi 7471, 
din Codicele Civil, împăr= 
lireu se va face după ce- 
rerea părței celei mat di- 
liginte. (Pr. 691, 693, ur. 
—Civ, 95, 409, 728, 185, 
1358, ur. 1530, 1895. 1, 
Timbr, 21, 130) (Pr. Fr, 
966). AR 

693. Numirea de tutori 
pentru minori, cari, într'o 
împărtelă, ai interese con- 
ivarii, se va faco de către 
tribunal, după avisul con= 
siliului de familie. (Pr, 
"63$, 691.—Civ. 99, 356, ur, 
a II 

“tru lichidarea activului, nu este susceptibil de recurs în Casaţiune. Cas, I 173193 Bal, pag. 925. . 9) Ordonanţa de adjudecaţiune pentru vindarea voluntară a unul imobil, făcută prin licitațiune pu- blică, nu este susceptibilă de re- curs în casaţiune. Calea ce par- tea vătămată ar putea avea con- tra unorasemenea ordonanţe este „Numa! aceea a acțiune! princi- pale. Cas. [1 122;95 Bul. pag, 974,   

409, 747) (Pr. Fr. 968). 
694. Asupra raportului 

judecătorului numit pen: 
tru operaţiunile impărţelei 
conform. art, 733 din co- 
dicele civil, tribunalul va 
hotări a se face împăr- 
tela în natură, şi de va 
Îi trebuinţă, va hotări vin- 
derea unora saii mat mul- 
tor imobile, 

Acâstă vindere se va 
face prin licitaţiune, sai - 
înaintea judecătorului sait 
înaintea tribunalului unde 
se află așezat imobilul, cu 
espertiză sai fară esper- 
tiză, după împrejurări, (Pr, 
691, 694.—Civ. 734, 1358) 
(Pr. Fr. 970). 

695. Daca tribunalul va 
hotări a se face espertiză, 
el va putea numi unul saii 
trei esperți cari, după ce 
vor jura, vor face la faţa 
locului raportul lor după 
basele. estimărei, fără să 
——————— 

') a) Până Ja terminarea parta” 
giulul unui imobil ce aparţine 
mal multor coproprietară în în: divisiune, justiţiea este în drept 
să încuviinţeze, după cererea w 
nuia dintr'Enşiă, încheerea lul prin 
Heitaţinne publică, dacă nu se 
Învoeso asupra modului cura tre- 
bue să" administreze, fără ca a- 
câstă decisiune să cadă sub con: 
tralul curței de casaţiune, Cas.l 
319(91 Bul.'pag. 923, 

  

  
v
—
—



„ DESPRE PÂRTAGIU (Art. 696—700) 

intre în. am&nunte de des- 
criere 'a obiectelor de îm- 
părțit. (Pr. 212, ur. 69, 
696, ur.—Civ. 734, ur.— 
IL. Timbr, 18, 200,21, 180) 
(Pr. Fr, 971, 10, 30). 

6960. Vendarea obiec- 
telor se va face conforin 
cu cele ce s'a dis pentru 
vândarea bunurilor imo- 
bile ale minorilor. (Pr. 633- 
690. 695, 697, ur.— Civ. 
148) (Pr. Fr. 9719). 
- 697. Dacă în dioa în- 
semnată pentru adjude- 
caliune pretul eşit nu va 
fi egal cu pretul pus de 
lribunal, se va proceda 
cum s'a dis în art, 6S6. 
(Pr. 1696, 698) (Pr. Fr. 
973, 50). - 

698. In cele opt dile 
după adjudeeaţiune, orl- 
cine va putea să suprali- 
citeze cu o a decea parle 
mal mnlt peste preţul ad: 
judecaţiunri, conform cu 
cele dise la art. 690. (Pr. 
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546, ur. 696, ur) (Pr. Fr. 
973, 60). -: 

699. Când siluatiuuea 
imobilului va cere nai 
multe -esperlise deosebite . 
și se va constata că lie- 
care imobil nu se: pole 
impărtți, vinderea prin li- 
citațiune nu se mui face, 
daca, din apropierea ra 
porturilor, resultă că lo- 
talitatea imobilelor pote 
a se împărţi în natură. 
(Pr. 691, 700, ur.— Civ. 741, 
149, 748). Pr, Pr. 914). 

700. Dacă cererea este, 
câ imobilul sait imobilelo 
să se împartă în mal multe 
părţi, în- natură, espertii, 
după ce vor face estima- 
rea, vor însemna cum lre- 
bue să se compună îic- 
care lot saii parte a se di. 

Raportul espertilor, find 
aprobat de tribunal, lotu- 
rila sati părticelele vor îi 
trase lu sorti, fală cu 

părțile, inaintea tribuna: 

  

1) a) Ordonanţele pe adjude- 
care date de tribunal in materie 
de vinqare ,voluntariă nu sunt 
susceptibile de apel şi recurs, 
Asemenea ordonanţă având ca- 

racterul une! convenţiuni inche- 
iate de părți sub  prevesherea 
justiţiei, nu pot atacate, în lipsă 
veri-unel dispoziţiuni exprese a 
legeY,de cat priutr'o acţiune prin-   

cipală în nulitatea vinqErel. Cas, 

Sec.-Unite 18|90 Bul. pag. 1217. 

V) In materie de adjudecaţianc, 

vindarea se pote destinița pentru 

nerespunderea preţuluisi pe căile 

ordinare acordate de art. 1020 şt 

1365 din codul civil, - 

Aprecierile de .fapt scapă de 

controlul curţer de casaţiune.. 

Cas. 1 374]92 Dul, pag. 9,



  

449, 444 și 445, 

251 BENEFICIUL DE INVENTARIU (Art. '701—706) 

luluY saii a unui judecă- 
tor-comisar numit de tri- 

“bunal. (Pr. 212, ur. 691, 
699, 701.—Civ.737, ur. 743, 
ur.) (Pr. Fr. 995). 

701. In celealte casury 
se va urma conform cu 
art. 797 până-la art. 750 
din Codicele Civil, (Pr. 700). E 
Secţiunea 7.— Despre beneficiul 

de întentariii 

102. Dacă moștenitorul 
beneficiar Yoiesce, înainte 
Ma se deelura moștenitor, 
ca, conform cu Codicele ci. 
vile; să se autorizeze a vin- 
de bunurile mişcătâre ale 
moştenirei, el va presenta, 
spre acest sfârşit, o'peti. țiune la preşedintele tri. 
bunalului locului, unde s'a deschis moştenirea. 

Vinderea se va face îna- 
intea unul agent judecă- 
torese, conform art, 432, 137, 498, 439, 440, 448, 

(Pr. 677, 
703, ur.—Civ, 95, 405, 704. 
ur. 713, ur. 716) (Pr, Fu. 
9S - 

103. Daca cererea este 
de a se vinde imobile de 
ale Succesiune, moşteni- lorul beneliciar va pre- senta preşedinteluy tribhu- naluluY locului unde e des-   

chisă succesiunea, o pe- 
tițiune în care se! arată 
necesitatea - acester. vân: “ 
dări şi imobilele de vândut, 

Preşedintele. tribunalu- 
lu! va comunica cererea 
ministerului public, şi va 
hotărâ de trebue a se face 
vendarea, şi: de trebue 
Saii nu a se face apreţui: - 
rea. de experţi, (Pr. .702, 
704, ur.—Civ. 95, 704,747) 
(Pr. Fr. 987). 
„104. Se va procede la 
vindere, după formalită- 
tile prescrise peniru vin- 
derea imobilelor unui mi- 
nor. (Pr. 681-690, 702, ur. 
705, ur.) (Pr. Fr, 988, 10). 

705. Moştenitorui be- 
neficiar se va socoti Moş 
tenitor pur şi simplu, dacă 
a vândut imobile firă a 
se conforma regulilor pre. 
scrise mai sus, (Pr. 702, 
ur.—Civ. 689, 711, ur, 717) 
(Pr. Fr. 988, 30). 

706. Acţiunile ce MOş- 
lenitorul beneficiar are a 
intenta în: contra moşte- 
nirel, le va intentia - în 
contra celor alţi moşteni- 
tori, dacă sunt; în casul 
contrarii, el le va intenta 
în contra unul curator ce 
se va numi după formele . 
cum se numesc curatorii 
la moştenirile vacante. Civ. 

—
.
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1713, 725, 1882, 1883) (Pr. 
Pr. 996). . 
-707. Moştenitorul be- 

neficiar va îi obligat a da 

socotâlă despre adminis- 

trarea sa, și va [i respon- 
sabil de actele gestiunei 

sale. (Civ. 713, 114%,. ur.) 
(Pr. Pr. 995). 

- TITLUL X. 
Despre convenţ lunile ma: 

trimoniale. 

708. Tote convenţiu- 

1) a) Regimul dotal nu se pre- 

supune, ci trebue stabilitcu acte 

făcute conform lege. . - 

De aceea orl-cari ar fi decla- 

rațianite schimbate . între o fe- 

mee măritată şi unaltreilea pen: 

tru a stabilidotalitarea unorbani 

„datoriţi femeel, creditorii acestea 
pot popri sumele datorite Şi cere 

plata lor la terţia! deţinător, Cas. 
1 27]89 Bul. pag. 39. , 

3) Contractul de căsătorie este 
solemn şi, ca atare, trebue făcut 

în formă autentică. Neindepliai- 
rea formalităţilor solemne atrage 

după sine neexistența contractu- 

lui, Cas. 1 33|89 Bul. pag. 12. 

c) Schimbul dotal, autorizat, 

în condiţiunile prevăzute de art. 

1254 din Codul Civil, este supus 

la formalitătile transcripționel 
stabilite pentra conveanţiunile ma- 

trimoniale. Naumat sub acâstă con- 
diţiune, imobilul pus în loo de- 

xine dotal şi numai ast-fel esteva- 

abilă iastrăinarea imobilului do- 

tal, înloculcăruta s'a făcut schim- 

bul. Cas, 1 354|59 Bul. pag. 932. 
d) Lipsa -de trauscripțiuni nu 

- vtdică unul act dotal caracterul 

  

nile matrimoniale, saii con- 
tractele de căsătorie şi 
foile dotale, se var trece “ 

din cuvânt în cuvânt în- 

tun registru special ce 

se va ţine la grefa fie- 

cărui tribunal de judet.(Pr.. - 

709, ur.— Civ. 1228, ur.)5), 

209. Contractul de că-" 

sătorie, se va subscrie 

atât de bărbat cât şi de 
femeie, precum și de pă- 
rinţii lor, şi de cel ce con- 

stitue dota, daca dotă exis- 
P 

săă între părți, dacă ela fost de- 

pus ls tribunal ma! înainte de 

celebrarea căsătorie. Un aseme- 

nea, efect nu sa produce de” cât 

numay față cu cel d'al treilea. 
Cas. I 174|90 Bul. pag. 554. 

e) Nu se pâte invoca pentru 

prima 6ră în casaţiune ua motiv 

de casare asupra unui punct ne- 

propus la instanţele de fond. - 

Un act dotal transcris în re- 

gistrele de acte autentice este o- 

posabil terţilor pers6ne cândin- 

stanţa de fond constată în fapt 

că îa acel timp nu se ţinea la 

tribuna! registrele speciale pen: 

tru asemenea acte. Cas, 1 235/00 

Bal. pag. 155. : . . 

[) Este valabilă convențiunea 

matrimonială depusă la tribunal 

spre legalisare, înaintea celebră- 

rel căsătoriei, şi transcrisă în re- 

gistre în urma căsătoriei, din 

causa întârdlerei ce ea trebue să 

provâce diteritele cercetări ce 

cată să se facă în privinţa pose: 

siunel inzestrătoralui asupra imo- 

bilulai constituit: dotă şi sarei- 

nilor ce ar fi existat asupra lul.   Cas. 1 1241/91 Bul, pag. 300,
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tă. (Pr. 70$, 710, ur.—Civ. 
1333, ur. 1955, ur. 1235, 
ur,—L. Timbr. 21, 80).1). 
10. Mai înainte de ce- 

lebrarea căsătoriei ambir 
soti, împreună. cu cel ce 
ait constituit dota, se vor 
presenla, în personă saii 
prin procuratori specială 

| 
înaintea tribunalului do- 
miciliului . bărbatului. cu 
petiţiune  sub-serisă de 
dânșil spre a cere: tran- 
seripţiunea contractului în 
registrul tribunalului. (Pr. 
709, 711, ur.— Civ. 192%, 
ur.—Co. 19 2), ). 

î11. Preşedintele va 
  

4) Convenţiunile matrimoniale 
fiina acte solemne, ca atare tre- 
buesc făcute în formă autentică 
înainte de celebrarea căsătoriei 
şi trecute întrun registru spe- 
cial la tribunalul domiciliului băr- 
batulul. Cas.1 213]93 Bul. pag. I41. 

* h) Un act gdotal transcris, nu 
în registrul special prevăqut de 
lege pentru asemenea acte, ci în 
registrai general al tribunalului 
în care se trece și cele-alte acte, 
este valabil şi oposabil terţiilor 
persâne, Cas.1218/95 Bul.pag.604. 

5 a) Mandatul dat uner per- 
sone pentrn a consimţi la un act 
pentru care forma autentică este 
prescrisă de lege sub pedcpsă de nulitate trebue să fe dat tot în 
formă autentică, Cas; 1 215/88 
Bu, pag, 721, - 

d) Contractul de căsătorie este 
solemn şi, ca atare, trebue făcut 
îa formă autentică, Neîndeplini- 
formalităţilor solemne atrage ne- 
existenţa contractului, 

Autentificarea unul act nu se 
pute face de alți judecători de 
cât de aceea cari aii luat con. 
simţimîntul părţilor. 

Constatarea curţei de fond că 
n'a existat un act dotal ci numat 
un simpla proect, scapă de con-|. trolul curţei de casaţiuue, Cas. 
I 38/39 Bul, pag. 121. i 

c) Este valabilă convenţiunea 
matrimonială depusă la tribuna!   

spre legalisare, înaintea celebrărei 
căsătoriei, gitranserisă în registru 
în urma căsătoriei, din causa în- 
tirzierelce a trebuit să provoce i: 
feritelor cercetări ce cată să se 
facă în privinţa posesiune! înzes- 
trătorului asupra imobilului con- 
Stituit dotă gi sarcinile ce ar fi 
existat asupra lui. Cas, I 124]91 
Bul. pag. 300, , 

*) a) Mandatul dat une! persd- 
ne spre a consimţi ja un act pen- 
tru care forma autentică este 
prescrisă de lege sub pedepsă de 
nulitate trebue să fie aat tot în 
formă autentică. Qas, 1 2'5/83. 
Bul. pag, 721, - 

5) Contractul de căsătorie este 
solemn şi ca atare,trebue făcut 
în formă autentică. Ne indepli- . 
nirea, formalităţilor solemne a- 
trage dupe sine neezistența con- 
tractului, 2 - 

Autentificarea unui act nu se 
p$te face de alți judecitoni de 
cât de aceea car! aii luat consim= * 
țământal părţilor, - ” 

Constatarea curței de fond că 
n'a existat un actdotalei numai 
un simplu proiect, scapă de con: 
trolul curţei de casaţinne.(Cas, 1 
38/39. Bul, pag. 121. . 

c) Femeia pote să se presinte 
Cu creanța sa dotală la masa fa- 
limentului şi 1a deliberaţianile 
relative la concordatul. barbatu- 
lui săă, cână acea creanţă nu e:
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opri originalul contraetu- 
luă, şi dacă dota constă 
numai în mişcătore, el va 
da ordin grefierului ca, 
în termen de trei dile de 
la primirea petițiunei, să 
facă transeripţiunea. (Pr. 
110, 712, ur,):). - 

712. Dacă dota coprinde 
imobile, se va face cer. 
cetare prin tribunalul lo. 
cului unde ele sunt așe. 

257. 

zate, despre posesiunea 
înzestrătorului, si ipote- 
cile saii alte drepturi reale 
ce pot fi puse asupra lor. 
Menţiune despre acestă 

cercetare se va face în 
procesul-verbal, înseris pe 
marginea ori în josul re- 
gistrului de transeripliune, 
Pr. 711,719, ur.—Civ. 1935 
ur. 1940).2.. - 

413. Dacă din tote aceste 
  

garantată -printr'o ipotecă le- 
gală, fără ca prin aceptarea diri- 
dentului să piardă în contra bar- 
batului gi a bunurilor cel vor a- 
deveni în urma drepturilor şi ac- 
ţiunile sale personale şi ipotecare 
pentru acoperirea integrală a do- 
tel sale. Cas, II 278|90. Bul. pag. 
743, - 
d) Este valabilă convenţiunea ma- 

trimonială depusă la tribunal spre 
legalinare inaintea celebrărel că- 
sătoriel şi transcrisă în registre 
în urma căsătoriei, din causa în- 
tărziere! ce a trebuit să provoce 
diferitele cercetări ce cată să se 
facă în privința posesiune înzes- 
trătorului asupra imobilului con- 
stituit dotă şi sarcinilor ce ar fi 
existat asupra lul. Cas. I 124/91. 
Bul. pag. 300, 

1) a) Contractul de căsătorie 
este solemn şi, ca atare, trebue 
făcut în formă autentică. Nein- 
deplinirea formalităţilor solemne 
atrage după sine neexistenţa con- 
tractului. 

Autentificarea unul act nu se 
pote face de alți judecători de 
cât da aceia cari ati luat consim- 
țimântul părţilor. - . 

Constatarea curței de fond că 
n'a existat un act dotal ci numak 

un simplu proiect, scapă de con- 
trolul curtel de casaţiune. Cas.I 
38/83. But. pag. 121. 

2) Este valabilă convenţiunea 
matrimonială depusă la tribuna! 
spre legalisare înaintea celebrărer 
căsătorie!, şi transcrisă în regis- 
tre în urma căsătorier, din causa 
întârdierei ce a trebuir să pro- 
v6ca diferitele cercetări ce cată 
să se facă în privinţa posesiune!   
înzestrătorului asupra imobilului 
constituit dotă şi sarcinilor ce ar 
A existat asupra luY.-Cas.I 124]91. 
Bul. pag. 300. - 

3) a) Contractul de căsătoria 
este solemn și, ca atare, trebue 
făcut în formă autentică. Neînde- 
plinirea formalităţilor solemne a- 
trage dupe sine neezistenţa con» 
tractului. 

Autentificarea unul act nu-ss 
pote face de alţi judecători de 
cât de aceea cari aîi luat consim- 
ţământul părţilor. . 

Constatarea curţel de fond că 
n'a existat un act dotalci numai 
un simplu proiect, scapă de con: 
trolul curţei de casaţiune. Cas.1 
38/89, Bul. pag. 121. - 

d) Este valabilă convenţiunea! 
matrimonială depusă Ia tribunal   spre legalisare înaintea celebră-
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cercelări va resulta întâr: 
diere, şi căsătoria va tre- 
bui să fie celebrată îndată, 
preşedintele tribunalului 
va da bărbatului un ex- 
tract legalisat, după con. 
tractul săi: de căsătorie, 
care va servi de dovadă 
pentru aşedarea definitivă 
a convenţiunilor matrimo- 
niale. (Pr. 711,. ur. 714, 
ur.—Civ. 61, 62).:). 
714, Procesul-verbal du- 

pă încheierea transerip- 
ţiuner se va trece în josul. 
contractului de căsătorie, 
Și în registrul transerip- 
tiunel. Pr. 710, ur. 715, ur,)- 

715. Luarea înapot a 
contractului legalisat se 
va. face de bărbat, în pre: 
zența înzestrătorului, de 
va îi, cari amândour vor 
sub-seri în registru de 
primire. (Pr. 714.— Civ. 
1937, ur.)2). 

    rel căsătoriey, și transcrisă în re- 
gistre în urma căsătoriel; din causa întiirdierii ce a trebuit să provâce diferitele cercetări ce cată să se facă în privinţa pose- Siunel înzestrătorului asupra |- 
mobilului constituit dotă gi sar- 
cintlor ce ar fi putut exista asu. 
pra luY. Cas. 1-124/91, Bul. pag. 

- 390, 
1) a) Contractul de căsătorie este solemn şi ca atare, trebue făcut în forma autentică. Neîn- 

deplinirea formalităţilor solemne 
atrage dupe sine neexistenţa con- 
tractalur. E 

Autentificarea unul act nu se pâte face de alți judecători de 
cât de aceea cari ai luat con- 
Simţământul părților, 

Constatarea curţel de fona că 
n'a existat un act dotal cinumay un simpla proiect. scapă decon- trolul curţer' de casaţiune. Oas, 
1 38/89. Bul. pag, Bi, . 

2) Este valabilă convenţiunea matrimonială depusă la tribunal 
spre legalisare înaintea celebră- rel căsătoriei, şi transorisă în re- Bistre în urma căsătoriei, din causa întârdiere! ce a trebuit să Provdce diteritele cercetări ce   

cată să se facă în privinţa pose- 
slunei înzestratorului asupra t- 
mobilului constituit dotă şi sar- 
cinilor ce ar fi existat asupra lul, 
Cas. 1 124/91. Bul, pag. 300. 

c) Trecerea convențiuiilor ma- 
trimoniale în registra destinat 
pentru acestea se pote face şi 
dupe celebrarea căsătoriei des- 
tul numai că autenticitatea ace-" 
lor convenţiuni să precddă acea 
celebrare. Cas. 1 2:3/93. Bul.pag. 
TI. 

*) a) Pentru autentificarea unul 
act de donaţiune nu se care în- 
deplinirea unor formalităţă, prin 
urmare este indestulător ca pro- 
cesul-verbal de autentificare în- 
cheiat de tribunal să constate că 
părțile s'aă presentat în persână 
şi a declarat voința lor. Cas.1 
91/87. Bul. pag. 178, 

3) Contractul de căsătorie este 
solemn şi, ca atare, trebue tăcut 
in formă autentică. Neindeplini: 
rea formalităţilor solemne atrage 
dupe sine neexistenţa contractu- 

Autentificarea unur act nu se 
pote face de alţi jndecători. de 
cât de aceea cari aii luat con- 
simţământul părţilor. 

Y
o
 
—
—
—
 

  —
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716. Schimbările ces'ar 
face la convenţiunile ma: 
trimoniale, mal inainte de 
celebrarea căsătoriei, sunt 
supuse la aceleaşi forma- 
lităţi, ca şi convenţiunile 
matrimoniale. 

Ele vor trebui a fi tre- 
cute în josul eontractului 
de căsătorie; conform art. 
1230 din Codicele civil. 
(Pr. 708, ur.—Civ, 1229, 
1936)... 
17. Când dota se res- 

„litue în casurile prevădule 
de art. 1271 din Codicele 
civil, restituirea . se : va 
rece în registrul tran- 
„seriptiunei pe marginea 
foei unde este trecut con- 
tractul de căsătorie, după 
cererea părţei interesate. 
(Pr. 715.— Civ. 1272, ur.— 
co. 19, 20). . - 

71$. Locuitorii aşedaţi 
în comunele rurale vor 
înregistra contraelele ce 

vor face la a lor căsăto- 
rie, saii la tribunalul local, 
sai la judecătoria de plasă 
a domiciliului bărbatului, 
Ja care so va: ţinea ase- 
menea un registru special. 
pentru transcrierea con- 
tractelur de căsătorie. (Pr. 
705, 719). „o 

719. -Transcrierea la 
judecătoria de plasă se 
va face după formele ce- 
vutela tribunalele de județ. 

Un extract după aceste 
registre se va trimite, la 
fie-care şese luni, la tri-! 
bunalul local, care îl va: 
trece în registrul special . 
de transeripţiuni. (Pr. 709. 
ur, 718.—Civ, 1228.) 

120. Bărbatul al cărui 
contract de căsătorie este   format în slrăinătate, va 
fi dator, tre! luni după în- 
toarcere sa în ară, să 
transcrie acest cotract în 
registrul tribunalului do- 

  
Constatarea curţer de fond că 

„n'a existat un act dotal ci numa! 
un simplu proiect, scapă de con- 
trolul curţei de casaţiune. Cas. 1 
38/89. Bul. pag. 121. 

1) a) Femeia este în dreplLa 
cere restituirea imobilului dotal, 
instreinat afară din condiţiunile 
legel. Acţiunea el nu se pâte res- 
pinge chiar dacă i s'ar putea im- 
puta negligența sait rcua credinţă, 

- Cas. 1 354/89. Bul. pag. 92. | 
») Femeia pote să se presinte 

cu creanţa sa dotală la masa fa- 
limentului şi la deltberaţiunile re- 
Jative la concordatul barbatului 
stii, când acea creanță nu e ga- 
rantată printr'o ipotecă legală, 
fără ca prin acceptarea dividentu- 
lui să piardă în contra bărbatului 
ŞI a bunurilor ce'l vor adeveni în 
urmă drepturile şi acţiunile sale- 
personale şi ipotecare pentru a- - 
coperirea intregală a dotef sale. 
Cas. II 218/90. Bul. pag. 73.  , 

19
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mieiliulux săi. (Pr.. 711.— 
Civ, 1928.—Co.—19, 20). 

TITLUL XI. 

Despre iranseripţiunea 

actelor de strămuta- 
rea proprictăţei, și 
despre iuseripțiu- 
nea privilegiilor 

și ipoteeilor. . 

I21. Se vor ţine la fic- 
care tribuna] de judeţ un 
registru do transeripțiunea 
actelor 'de mutaţiunea sai 

- Strămutarea proprietăţilor 
şi un alt registru de in- 
seripţiunea privilegiilor și 
ipotecilor. (Pr, 722, ur, 725, 
ur.—Civ. 1780, ur. 1801, 
1$21).), 
722. Se va irauserie în 

“registrul de transeripţiune 
"al tribunalului unde 'esle 
aşezat imobilul: (Art. 1, 

IL. Fr. 26 Mar. 1853). | 
19 Tote actele de în- 

străinare a proprietățilar 
imobile, saii a drepturilor 
reale ce se pot. ipoteca; 
(Art, 1, 10, L.Fr.96. Mart. 
1855). - 

2 Tote actele prin care 
se renunță Ja aceste drep- 
turi; (Art. 1 20, L. Fr.96 
Mart, 1855). 

30 'Tote actele prin care 
se constitue b antichresă, 
o servitute, .un drept de 
usufiuct, de us sai de 
abitatiune; (Civ, 517, ur, 
565, ur. 1699, 1801, 1*32) 
(Art, 2, 10, L. Fr, 26 Mart, 
18553). 
"40 Tote actele prin care 

se renunţă la aceste drep- 
tură. (Pr, 724,'793, ur. 736) 
(Art. 2, 2, L. Fr.26 Mart. 
1535)... 

723. Până la transerip- 
  1) a) Femeia pâte cere revocarea 
Vîntărer imobilulut dotal, câna imobilul dat în szhimb n'a fost 
-transeris în registrele Yrespective, 
tără ca cumpărătorul, căruia îf 
incumba sarcina de a veghia cu 
acestă transcriere să se facă se 
pâtă opune ferneel înzestrate reua 
credință a el sa negligenţă. Oas. 
I 422;9). Bal, paz. 1311. ' 

%) a) Formalităţile inscripţianex 
nu se cere decât pentra înstrăi- nările ce sa fae prin conrenţiuni; câni însă devoluțiunea bunurilor se produce in puterea lege!, nu este neroe de nic o transorip-   

țiune. Ast-fel dreptul copiilor a- 
Supra unor jumătăți din averea 
părinților divorțaţi prin cousim- 
țământ mutual! este oposabil 
celor dz al treilea, fără să Ac nevoe 
de veri o transcripțiune. Oas. I 
30/90. Bul. pag. 40. 

2) Femeia pote cere revocarea 
vîndărer imobilului dotal, când 
imobilul dat în schimb n'a fos: 
transoris în registrele respective, 
fără ca cumpărătorul, căruia “I 
incumba sarcina de a vephia că 
acâstă transcriere să se facă, se 
POtă opune femee! înzestrate rtua 
el credință sai negligenţă. Case 

=
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DESPRE TRANSCRIPȚIUNI (Art, 323—%24) 
tiune, drepturile resultând 
din- actele menţionate la 
art. precedent nu se pot 
"opune celor de al treilea 
cari ai. drepturi asupra 
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imobilului, (Pr, 722, 734. 
—Civ 1295, 1802) (ârt.3, 
10 L Fr.26 Mart. 1835).1). 
724. Contractele de a- 

rende saii închiriere, .pe 
  

I 122/90. Bul pag. 1371, 
*c) Chiar dacă S'ar admite ca 

chrisisul femee!, recunoscut de 
legea Caragea, e un drept real şi 
că acest arept curge de 1a lege, 
w'ar A supus transcripțiune! ce- 
rută de art. 722 procedura civilă, 
pentru conservarea lul, totuşi 
consecința recunâşcerei unul a- 
semenea drept n'ar putea fi âlta 
de cât aceea deva face să trâcă 
imobilul succestunel în mână or 
căru! achisitor cu sarcina respec- 
tărel din parte"! a acestui drept 
numa! pentru viitor, iar nu şi 

pentru veniturile pervepute în 
trecut şi insuşite în' întregul lor 
de fostul proprietar, din care n'a 
plătit consufructuarului (chrisis- 
tului) partea cuvenită lut. Cas, 1. 
414/91. Dul. pag. 1313, 

„€) Tote drepturile carf aă o in- 
fluență asupra unor bunuri şi 
care decurg dintr'o hotărire ju: 
decătorescă subsistă şi pot A o- 
puse celor de al treilea, fără ca 
acele hotăriri să A fost transcrise 
în registrele de transcripţiini, de 
Gre-ce art, 122 din procedura ci- 
vilă nu prevede transcrierea unor 
asemenea hotăriri. Aşa dar,o ipo- 
tecă nu pote fi oposabilă cul-va 
dacă între acesta și cel carea 
constituit ipoteca intervenise deja 
anterior facerel ipotecel o hotă- 
rire judecătorâscă, prin care con- 
stată judecătoreşce că dânsul, lar 
nu constituitorul ipotecer, avea 
dreptul de propritate asupra 
imobilului ipotecat, cu tâte că 
acea hotărire n'a fost transorisă 
în registrele” de transcripțiuni, 

  

Cas. I 285/94. Bul. pag, 1030. 
e) Actul prin care se constitue . 

un drept de usafruct asupra unul 
nemişcător, nu pote fi opozabil 
terţiului detentor al acestur ne- 
mişcător, dacă n'a fost transoris 
in registrele respective, Cas. 1 
39/04. Bo!. pag. 1900. 

1) a) Viîndarea spre tăiere a unei 
păduri făcută cu scopul de ex- 
ploatare a moșiei pe care ea este 
sădită, nu pâte A oposabilă cum- 
părătorului ' moşiei, cu act au- 
tentic şi transcris în regulă, chiar 
dacă acea vindare ar fl anteriră 
şiconstatată printr'un act cu dată 
certă netransoris. Cas. I G1J91, 
Bul. pag, 148, - 

d) De şi este adevărat că drep- 
turile care resultă din vindarea 
perfectă între părţi nu se pot o- 
pune celor de al treilea când e 
vorba de un lucru nemişcător de 
cât prin transcrierea actului de 
vindare, de unde resultă conse- , 
cinţa că dacă imobilul s'ar vinde 
de proprietar la mal multe per- 
s6ne, mai ântâiă prin act ne- 
transcris şi în urmă prin act în 
regulă transcris, cumpărătorul 
din urmă care a transcris actul 
săii, "1 pâte opune cu succes celor 
alţii; acest principii însă nu'gi 
are aplicaţiunea şi în casul în 
care se stabileşce că o a doua 
vîndare a fost resultatul unel si- 
raulaţiunY saă al unei fraude con- 
certată între vînzătot şi cumpă- 
retorul ulterior contra primului 
"achisitor.. Cas. I 200]93. Bul. pag. 
514, :
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un timp mai lung de trei 
ani, nu se pot opune celor 
de al treilea, de cât atunci 
când ele se trec prin ex- 
tract în regisirul de iran- 
scripțiune. (Pr. 723.—Civ. 
1394) (Art. 3,9%, L. Fr. 
96 Mart, 1855)..). , 

725. Inscripţiunea pri- 
vilegiilor şi ipotecilor. se 
va face în registrul tribu- 

1) a) Un act de renunțare la 
dreptul co ar putea cine-va, din 
causa unor nulități ce afectă în privinţă'I o ordonanță de adju- 
decațiune, ca să ccră anularea 
acelef ordonanțe şi revendicarea 
imobilului, nu este prevăgut de 
art. 721 proe, civilă între 'actele 
ca aă a fi transcrise. De almintre- 
lea, fiind vorba de un act nul, ratificarea n'are trebuință a A 
transcrisă, - - 
Omisiunea nu pâte da loc la 

casare de cât când este esen- 
iată, a. 

Când punctele omisiuner n'ar 
A putut avea nicio infuenţă a- 
supra judecărei causel, nu este omisiune esenţială, Cas. 1 107/89 
Bul. pag. 294. 

v) Omisiunea de a se pronunţa 
asupra unul punct cerut nu con- 
stitue un motiv de casare, dacă 
nu este esenţială. Ast-fel ar A 
essul când s'ar invoca ratificarea 
unul contract da către o parte 
Care n'a participat la el. Cas. 1 
112/39 Bul, paz. 30), 

c) Contractele de locaţiune fă- 
cute pe un termen may lung de trei ani, dar netrecute în regis- trele de transcripţiuni, conform art. 724 din procedura civilă, nu sunt nule în ce priveşce pe cel   

DESPRE TRANSCRIPȚIUNI (Art. 724—726) 

nalului unde se allă si- 
tuat imobilul, conform re- 
gulilor prevădute prin Co- 
dicele civil. (Pr. 796, ur. 
—Civ. 1780, ur. 1823).2). 

726. Spre a se ordona 
inscripţiunea actului de 
privilegiii saii ipotecă, se 
va face cercetare în re- 
gistrul de _inscripţiuni: și 
transeripţiuni, de un jude- 

al treilea pentru întreg terme. - nul locaţiunei, ci numai reduc- 
tibile la trei ant. Cas. 1 27)]9+ 
Bul. pag. 839. . 

d) Tâte drepturile cari ai o 
influenţă asupra unor bunuri ŞI 
Cari decnrg din hotărîri judecă- 
toreşci subsistă şi pot A opuse 
celor de al treilea, fără ca acele 
hotăriri să A fost transcrise în 
registrele de transcripţiuni, de 
oare-ce art. 722 din procedura 
civilă nu prevede Şi transcrierea 
unor asemenea hotăriri. Aşadar, 
O ipotecă nu pâte fi oposabilă 
cui-va, dacă între acesta şi cel 
care a constituit ipoteca inter- 
venise deja anterior facere! iîpo- 
tecel o hotărire judecătorescă, 
Prin care se constata judecăto- 
resce că dânsul, jar nu constitui- 
torul ipotecel, avea dreptul de 
proprietate asupra imobiluluripo- tecat, cu tâte că' acea hotărire 
n'a fost transcrisă în registrele de transcripțiuni. Cas, 1 335/9î. 
Bul, pag. 1030. _ 

?) a) Imprejararea -că ordo- 
nanța de înscripţiune a unei ipo- 
teci a fost sub-scrisă nu numar 
de preşedinte, ci de întreg com- 
plectul tribunalului nu anuldză 
inscripțiunea: Cas. 11 72/90 But, 
pag. 848, i



- DESPRE TERMENE (Art. 727-729). 

cător comisar asistat. de 
grefier, spre a se vedea 
dacă esistă diferite alte 
sayeini sai drepturi asu- 
pra acelui imobil. 
"Se va presinta tot d'o- 

" dată şi titlurile, dacă esistă, 
despre proprietatea obiec- 
tulut supus la privilegii 

„sati ipotecă. 
Menţiune despre aceste 

-cercelări şi aceste titluri, 
„Sati despre constatarea li- 

niştitey posesiuni, seva face 
în actul de îinseripțiunea 
ipotece! sau privilegiuluri, 
(Pr. 712, 795, 727, ur.— 
Civ. 1780, ur.) 

1727. Pe actul original, 
pe lângă cestificarea datei 
şi numărului: de ordine, 
cerută de art. 1782 din 
Codicele civil, se va tran- 
serie şi actul de inscrip- 
tiune, aşa cum s'a trecut 
în registrul de inserip- 

1) a) Pentru autentificarea unu! 
act de donaţiune nu se cere în- 
deplioirea unor anume formali 
tău, prin urmara este îndesta- 
lător ca procesul-verbal de au: 
tentificare încheiat de tribunal 
să constate că părţile sati pre- 
sintat în persână si aă declarat 
voința lor. Cas. L 9i/87 Bul. pag. 
178, 

„ *) a) In materie de expropieri, 
termenul de recurs fiind de opt 
dile din qiuapronunţărel juriului, 
ele trebuesc calculate pe dile li- 
bere. - 
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tiune. (Pr, 725, ur, 138, 
Civ. 1780 ur) 3). o 

728. Aceleaşi formali- 
tăți de inseripţiune se vor 
urma, când în virtutea 
art. 1814 din Codicele ci- 
vile, o ipotecă se va muta: 
de pe un imobil pe altul. 
Menţiunea despre acestă. 

mutare se va face pe mar- 
ginea_primirel inseripțiu- 
nei. (Pr. 795, ur.) - 

CÂRTEA VII 

TITLUL IX. 
Disposiţiuni generale. 

$ 1.— Despre termene 

29. Termenele (soro- 
cele) icoprinse în. proce- 
dură se. înţeleg pe dile 
libere, adică nu se soco: 
tesce nici dioa când s'a 
început, nici dioa când se 
implinesce termenul. (Pr. 
730, ur.) (Pr. Gen. 737).2). 

Sab-directorul căilor ferate, pote 
face recurs în casaţiune în limitele 
puterei ce "£ sunt acordate de 
către directorul-general, Cas. II 
S0|86. Bul. pag. 619. : 

i) Este în termen legal supra- 
Jlicitarea, când este pasă ina s$ 
Qi liberă din ziua Iicitaref provi- 
sorie. Cas. II 113187. Bul. pag. SOT! 

c) Termenul de dece dile pre- 
vădut de art. 20 din. legea de 
urmărire în care trebue să se 
facă contestațiunile la urmărire, 
cată să fie calculate pe dile li- 
bere, conform art. 729 din pro-
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730. Termenii însem- 
-nati cu lunile sai: săptă- 
mânile, se împlinesc în 
dioa lunel saii a săptemâ- 
nel, corespundătore cu dioa 
punctului -de plecare. 

Termenul care, plecând 
de la 29, 30 sai 31 ale 
Doe 

cedura codului civil. Cas. I 57|90, 
Bal. pag, 154 : 

d) Termenul de o di prevădut 
de art. 338, din procedura civilă, 
pentru somaţiunea ce trebue să 
precedă executarea, cată să fie 
calculat, conform art. 129 din a- 
ceiaşi procedură, pe dile libere; 
adică, să nu se socotescă nici 
Mlua când s'a început nici ziua 
vând se împlinesce. Cas. 1 69/92. 
Cas. 169,9, Bal. pag. 136. 

+) Dupe art. 896 al. Iv din co- 
dul de comerciă, termenul de a: pel in contra sentințelor date în 
materie de faliment este âe 15 gile, care asemănat art, 729 din 
procedura civilă, cată a se cal- 
cula pe dilo iibere, adică fără a se socoti nici Qiua de când a în- 
ceput a curge termenul, nici a- 
ceea în care el se îimplinesce. 
Cas. II 424/94. Bal. pag. LR. 

7) Termenul de 30 dile al apelu- 
la! contra hotăririlor date contra- dietoril, prevădut de art. 89 din 
codul de comerciă, cată a se calcula, în virtutea art. 881 din 
acelaşi cod, conform prescripţiu- 

“nilor art. 729 din procedura ci. vilă, întru cât codul de comer. 
ciă nu conţine nicio disposiţiu- 
ne specială în acestă privinţă, 
"Aşa dar, asemănat art. 729, la calcularea acelor 3) qile nu tre- bue a se computa nicr diua ân- tenă de la începerea termenului,   

DESPRE TERMENE (Art. 730 -721) 

lunei, se împlinesce într'o 
lună care nu are acea di' 
corespundătâre, se va so- 
coti implinit în. dioa, cea 
din urmă a lunei. (Pr. 729, 
731.—Co. 307). (Pr. Gen. 
738).1). 

- 784. Orl-ce ternien care 

  

nici cea din urmă. Cas, 11 253/93. 
Bul. pag, 1t05. 

9) Dupe art, 57 din legea timbru- 
lul, termenul de apel contra pro- 
ceselor-verbale închieate de că- 
tre agenţi fiscali, prin care con- 
stată contravenţiunile la accstă 
lege şi se pronunţă condamna: 
țiunea, este .de qece ile, şiel 
“trebue, asemănat art. 729 din | 
procedara civilă, a î calculat pe 
ile libere, nesocotindu-se adică 
nică (ina de câna a început, nici 
aceea în care se împlineşze ter- 
menul.  Cas. 1 162]95. Bal. pag. 
676. ” : 

1) a) Termenile iusemnaţi cu 
lunile se îndeplineso în qiua con: 
respunqătra cu punctul de ple- 
care. In cas când se împlineşce, 
într'o Daminică, qi de sărbătăre 
saii vacanţă, se va prelungi pen: 
tru cea înteiă qi de lucra. Cas. 
1 31/36. Bul. pag. 31. 

0) 'Termenile cu lunile, dupe 
procedura civilă, se înplinese 
în qiua corespunqătâre cu punc- 
tul de.plecare, disposiţiuuea le- |. 
gel speciale a curței de casaţiu- 
ne, că nu se ţine în seamă, Qlua 
ia care începe şi în care se sfâr- 
șesce, fiind abrogată. Cas. 1 218;36. 
Bul. pag. 520, _ 

c) Termenul de recurs în: ca- 
sațiune în materit civile este de 
trei luni, socotite de la coniuni- 
carea hotărirei,  înplinindu-se



DESPRE TERMENE (Art, 73 - 330) 

se va împiizi într'o du- 
minică, di de vacanţă sai 
altă di de s&rbătâre legala, 

“se va prelungi pentru cea 
diîntâiu qi de lucru urmă: 
tere. (Pr. 730, 7132, ur.— 
L. Vac. 1) (Pr. Gen. 739).) 

în diua conrespundităre cu pun: 
„ctul ae plecare. Cas. 1 10187. 

Bul. pag. 190, 30:88. Bul. pag. 
919. - - 

d) Este în termenul legal su- 
pra-licitarea, câcd este pusă în 
a'8 qi liberă din dqiua licitărei 
provisorie. Cus. II 113,87. Bul. 
pag. S97. 

e) Termenele însemnate cu lu- 
nile saii cu săptămânele în pro- 
cedură să împlinesc în ziua, luna 
sai săptimâna cofespunditâre 
cu diua punctului de plecare. 
Este, prin urmare, tardiv recur- 
sul făcut a doua Qi dacă diua in 
care trebuia fâcut nu este nici 
Duminică nici strbătdre legală. 
Cas. 1 324/92. Bal. pag. 875. 
7) Termenul de apel Ia tribu- 
nal contra cărţilor de judecată 
date de judecătoriile ae pace in 
materie civilă este de o lună, 
care, asemănat art. 730 din pro- 
cedura civilă, se înplinesce în 
Qiua lunel corespundătâre cu 
punctul de plecare. Cas. 1 458/%5, 
Bal. pag. 1421. 

') a) Grefa curțel de casaţiune 
nefiind obligată, prin lege, să 
lucreze în timpul vacanţelor mică, 
părţile nu sant datâre să depună 
recursurile lor la grefă de câtin 
cea d'intâiii qi de lucru urmă- 
tore, când ele s'ar înplini intruna 
din dilele acestor vacanțe. Cas. 
1. 4/56. Bul, Pag. 523. , 

"+ d) Termenele care se împlinesc 
intr'o vacanţă mare nu se pre: 
lungesc până la expirarea el, 

ii 
7 a 

25 

732: Termenii regulaţi 
de legiuitor nu se pol 
scurta nici. prelungi de 
cât în casurile când legea 
le dă acestă facultate. (Pr. 
133, ur.) (Pr. Gen. 741).2). 
733. Expirarea unui ter- 

Leguitorul prin art. 731 din gpro- 
cedura codului civil, înţelege va- 
canţele de scurtă durată. Cas. 
IL 1:5/89. Bul. pag. 1054, 

€) Termenele cari so împlinesc 
într'o qi de Duminică, vacanță 
sai de orice altă di de strbă- 
târe legală, se prelungese pen- 
tru cea d'âutăl qi de lucru ur- 
mătâre. Cas. 1 81/92. Bul. pag. 
198. . i 

d) Termenel» insemnate cu lu- 
nile sat stptăminile în procedură 
se implinesc, în diua lunei sai   săptămânei corespundătore cu 
Qiua punctului de plecare. 

Este, prin urmare, tardiv re- 
cursul făcut a doua qi dacă diva 
în care trebuea făcut nu este 
nici Daminică nici sărbătâre le- 
gală, Cas. 1 324|92.Bal. pag. 86. 

e) Asemănat art, 731 din pro-:- 
cedura civilă, combinat cu art. 
1 din legea asupra vacanţelor, 
termenele care se implinesc în 
timpul vacanţelor misi cată să 
fie prelungite până la prima gi 
dupe expirarea lor. Aga dar, cu 
drept curent a fost fixată supra- 
licitarea unul imobil a căruia 
vindare provisorie a avut loo la 
17 Decembre, pe dina de 2 Ia- 
nuarie viilor, acâsta fiind prima 
QI de lucru dupe vacanţa Cră- 
ciunulul. Cas, 1i 196|45. Bul, pag. 
1229; Cas. II 159/95. Bal. pag. 
1122,. - 

2)a) Termenele care se implinesc 
într'o qi de Duminică, vacanţă   sai orl-ce altă qi de sărbătâre



29% . 

menacordat de lege pentru 
exerciţiul unui drept, atra- 
ge cu sine căderea drep- 
tului. (Pr, 320, 739, 734.) 
(Pr. Gen. 749).). . 

7344. Cu tite acestea, 
termenul se va suspenda 
prin mortea părței. 

Elnu îşiva începe cursul, 
în contra moscenitorilor 
săl, de cât dela expirarea 
termenului pentru a face 

"inventar şi a delibera. (Pr, 
321, 733. — Civ, 706). (Pr, 
"Gen 1743). 

$ 2,— Despre nulită pă, 

"7805. Se va declara nul Lă 

„DESPRE NULITĂȚI (Art. 733—736) 

sub condiţiunile prescrise 
la vale, orl-ce act depro-. 
codură . făcul cu .călearea 
acestei legi: - 
19, Dacă actul este făcut 

de un magistrat sati oficer 
judecătoresc necompetinte 

99 Dacă călearea forme: 
lor a causat părţei care o 
invocă d vătămare, pe care 
nu o pote repara de cât 
anulând actul. 

30 Dacă nulitatea actu 
lui este formal pronunțată 
de lege. (Pr. 736, ur.) (Pr. 
Gen. 745),2).- . " 

736." Nulitatea se ra 
pronunţa numai după ce- 

  

legală, se prelungeso pentru cea 
dânteiă qi de lucru următâre, 
Cas. 1 84/42. Bul, pag. 193. 

d) Când o urmărire imobiliară 
a fost redeschisă după ce ea fu. 
sese închisă pentru nepresintarea 
părților, nu e: nevoie ca nouile 
apte şi publicaţiuui să conţină 

„ termenul de 3 luni prevtdut de 
art, 510 din procedura civilă. Cas, 
IL 212705. Bul. pag, 1220... 

c) Instanţa de trimitere neavâna 
alte drepturi şi atribuţiuni de 
cât acelea cu care e învestită prin 
decisiunea de casare, urmâză că, 
ordonanța de adjudecare casată 
cu efect de ia. data depunerer 
preţului, pune causa și părţile în 
aceiaşi stare în care se aflai când s'a eliberat ordonanța, în câtad- 

„judecatoral, depune în urmă va. lSrea ereanţei care a dat loo la casarea ordonanţei, înainte ea tri- bunalui de trimitere să f fost sesizat cu judecarea din notă a   
diferendului, o asemenea dep: 
nere este făcută în termen util 
și tribunalul,. liberând o nouă 
ordonanţă de adjudecare, nu se 
pâte pretinde că a prelungit de 
la sine termenul prevădut de lege 
şi că a violat art. 372 din proce- 
dura civilă. Cas. II 10/97 «Drep- 
tul» 18/97 

1) a) Excepţiunea de nulitatea 
unei oposiţiuni contra une! deci- 
siuni dată în lipsă, basată pe mo- 
tivul că ea este făcută de o per- 
s6nă streină, care nu avea man" 
dat din partea celui în drept 
constitue o cestiune peremptorie 
de fond, ear nu o excepţiune 
de nulitatea actelor de procedură 
şi ca atare ea pote îi ridicată 
Chiar dupe ce procesul s'a ple- 
dat în fond. Cas. II 198/92. Bal. 
pag. 1062. 

*)a) Nulitatea unul act de pro- 
cedură făcut cu călcarea forme- 
lor. prescrise de lege cu ocasiu- 

z
h
 z

i. 
—
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DESPRE NULITĂȚI (Art. 736) 

rerea părţel în favorea că. 
ria legea: a admis'o, saii 
„care va avea un interesa 
o opune. 
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Ministerul public va pu: 
tea dela sine invoca o nu: 
litate, în tote casurile când 
este obligat de lege a lua 

  

nea judecăţer urmatela instanţa 
de apel se pâte invoca fie pe cale 
de recurs în casaţiune îie pe cale 
de contestaţiune ia executare. 

" O-dată însă ce partea a usat de 
„una din aceste căr, nu'ă ma! este 
permis a se folosi și de cea d'a 
doua, chiar Gacă a renunţat la 
cea d'ântâiă, Cas, 1 34189 Bul. 
pag. 53. - 

v) Citaţiunea ulteridră nu pâte 
A nulă când este constatat că 
tote citațiunile anteridre ai fost 
adresate părțel la domiciliul ales 
şi dânsa în tot-d'a-una a răspuns 
la ele prin presintarea sa fără să 
ridice veri-o obiecţiune. Cas. II 
6189 Bul. pag. 93. 

c) Termenul de 40 Qile, prevă- 
dat pentru citaţiuni de art. 78 
din procedura civilă, nu se cere 
de cât pentru prima înfăţişare, 
Aşa dar, citaţiunile scâse în urma 
unel cereri de oposiţiune pot î 
făcute cu un termen mal scurt, 
Cas. I 356/91 DBul. pag. 91. 

d Este admisibilă contestaţiu- 
nea având de obiect anularea 
executărey une! hotăriri pe mo- 
tiv că citaţiunea făcută părţel 
pentru diua în care s'a pronun- 
țat nu i s'a predat în conformi- 
tate cu legea de procedură cl- 
vilă, din care causă dânsa nu s'a 
presentat la înfăţişare, Cas. 1 
221[92 Bal. pag, 569. 

e) Cererea făcută de cine-va sub 
formă de contestaţiune, tiadend 

„„a-denega orf-ce valoare juridică 
une! hotăriri pronunţată în lip- 

__să-I, pe motiv că ea a fost dată 
în ucma unei citaţiuni nule, nu 
constitue o cerere proprii disă 
de contestaţiune la executare, ci 

0 cerere de a se declara nul un _ 
act de procedură făcut cu căl- 
carea legeY, declarațiune care a- 
traga ca consecinţă şi anularea 
hotărirei, De aci urmeză că o a- 
tare cerere exercitată inaintea 
instanţei de la care emană acel 
act nu pote fi respinsă pe motiv 
că ea constituind o contestațiune 
la executare, nu e admisibilă de 
cât dupe ce hotărirea s'ar pune 
în curs deexecutare. Cas. I 10/93 
Bul. pag. 377. . 

[) De și, în adevăr prescripţiu- 
nile art. 195 din procedura ci- 
vilă în ce privesce ascultarea 
martârilor, sunt. cerute de le- 
giuitor ca garanţie pentru gra- - 
dul de încredere ca trebue să 
se dea declaraţiunilor lor, întru 
cât însă conform art. 735, al II   din același Procedură, partea 
care invocă neobservarea lor.nu 
probâză că a fost lezată în ceva, 
și că leziunea ce i saă causat 
nu se pote repara de cât prin a-- 
nularea  procedurei  ascultărel 
martorilor, hotărirea întemeiată |, 
pe asemenea disposițiuni nu se 
pote casa. Cas. I 231|93 Bul. pag. 
594. - ” , 

9) De şi după art. 8 din regu- 
lamentul hotărniciilor se prevede 
că termenul însemnat pentru 
venirea la faţa locului să nu fe 
mal mic de trei luni, întru cât 
acestă disposiţiune nu are nici o 
sancțiune şi partea nu dove- 
deşee că i s'ar fi causat veri un 
prejudicii inreparabil, prin faptul 
că a fost eitat intr'un termen mai 
scurt, nu pote să invâce nulita- 
tea citaţiunel. Cas. 1 297[9t Dul.   paz. 914,
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conclusiuni, precum şi în 
materii de ordine publică. 
(Pr. 80, 735, 737). (Pr. Gen. 

06) 
737.. O procedură nu 

DESPRE NULITĂȚI, (Art. 736-—727) 

se va anula de cât de la 
aclul care a dat nascere 
la acea nulitate. (Pr. 733, 
ur.) (Pr. Gen. 748) 2). 

  

h) De şi, art. 80 din legea cre- 
_ ditului funciar prescrie ca hotări. 
vile arbitrilor pronunţatu asupra 
contestaţiunilor ce se ivesc între 
societate şi debitori! săi nu sunt 
supuse la veri o acţiune în nuli- 

„tate, accsta însă ars loc.numay 
atunci când o asemenea hotărire 
a fost dată de arbitri constituiți 
in conformitata cu regulile sta- 
Vilite de zisa lege, iar nu Si în 
casul în care dânşii aă fost nu- 
miţI prin n:observarea și calea 
rea acelor regule, Cas 1 33 3/95. 
Bul. pag. y12. - Ă 

î) In lipsa unor disposițiuni 
„speciale în codul d3 procedură 

penală, în ce privesce notifioarea 
citaţiunilor ce ss fac părților în 
in matarie corecțională, cată să 
se aplice formalitățile pressrisa 
de dreptul comun, adică “proce- 
dura civilă. Cas. 11 22456. Bol, 
pag. 737. . 

j) Sulitatea prevădată de art. 723 
Codul comercial nu se pote în- 
voca do cât de către creâitorir 
falitalui. Cas.IL 135]96 “Dreptal 
61,93, 

1) a) Pentru înmânarea citaţia- 
nel, dacă pers6na lipsesce de la 
domiciliă, agentul judecătoreso 
trebue să constate într'un moâ clar şi neiadoios că s'a îndeplinit 
cerințele legel şi s'a păstraţ gra- 
dațiunea prescrisă de art, 14 din 
procedura civilă; prin urmare, cână cltațiunea sa 9ă unui ser. vitor, fără să se constate prin 
proces verbal în mod expres şt precis că, în lipsa adresantului, 
wa găsit nici o rudă la domiei-   

liul acestuia, citaţiunea este nulă, 
Cas, I 221192 Bul. pag, 5%. 

d) Cererea făcută de cine-va sub 
formă de contestaţiune, tindând 
a denega orl-ce valdre juridică 
unei hotărâri pronunțată în lip- 
să-i pe motiv că ea a fost dată 
în urma unet citațiuni nule, nu 
constitue o. cerere proprii gisă 
de contestaţiune la executare, ci 
0 cerere de a se declara nul un 
act de procedură făcut cu căl: 
carea legel, declaraţiune care a- 
trage ca consecință și anularea 
hotărârel. De aci urmeză că o a: 
tare cerere exercitată inaintea în- 
stanței de la care emană acel act 
nu pote fi respinsă pe motiv că 
ea constituind o contestaţiune la 
executare nu e admisibilă de cât 
după ce hotărârea s'ar pune în 
curs de executare. Cas. 1 10,9% 
Bul. pag. 577, 

c) Toate actele făcute de falit 
în Qiaa pronunțărel sentinţei de- 
claratire de faliment sunt nale; 
iasă accstănaulitate nu este creată 
in favârea falitulay, ci în favârea 
creditorilor săi, şi, deci, numal 
dânşii o pot iaroca. Cas, 11 1354; 
Bal. pag. 1057. . 

2) a) Câna se casdză o ordo- 
nanţă de adjadecare, competinţa 
tribunalului de trimitere este LI: 
mita de a iîncepa dela actele de 
procedură anulate. 

Este suficient ca afiptele să fie 
comunicate parchetului, pentru 
ca ori care procuror Să pâtă lua , 
cunoscință de ele, parchetul f- 
ind indivisibil. , 

Oposiţianea. la urmărire, înte-
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DISPOSIŢIUNI TRANSITORII (Art. 238 - 710) 

TITLUL II. 
pisposăţiuni transitorii. 

7395. Acest codice de 
procedură se va aplica de 
odată cu punerea în lu- 
crare a Codicelui civil. (Civ, 
1913). 
739. Procesele cari, la 

promulgarea acestei legi, 
se vor aflzjudecându-se 
în drit, la tribunalele şi 
curţile de peste Milcov, 
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„sati la curtea de Casaţiune, 
după legea din 1847, se 
vor reîncepe la tribunalele 
de judeţe competinii, pen- 
iru “a se judeca din noii 
după acest codice.!). 

740. Tote legile, de: 
cretele, regulamentele, in: 
strucţiunile sait deslegă- 
rile ministeriale, relative 
la procedură, sunt şi r&- 
mân desființate de la apli- 
carea acester legi, afară 

  

meliată pe indivislunea imobilului 
“este tardivă, când se face chiar 

în ziua adjadecărei. : 
„Din abpte se constată că titlu 
excoutoriii era menţionat în ele, 

aşa că mijlocul este nexact. 
Erorile neînsemnate care pri- 

ves3 la descrierea; imobilului, 
supt neadmisibile, neavând nici 
un interes pentru parte. Cas. II 
140,86. Bul. pag. 983. 

d) Când procedura în- materie 
de vindare silită va  casată, se 

„wa începe de Ia lucrarea recunos- 
cută ca abătută de la forme. Cas. 
II 139/87. Bui. pag. 1030. 

c) Când 'proozdura este casală 
ea se va reîncepe de la lucrarea 
recunoscută ca abătută. Ast-fel 
când într'un recurs contra unei 
ordonanţe de adjudecaţiune pro- 
"cedura declarată nulă şi care a 
atras casarea, este acea urmată 
în causă cu ocasia depunerel pre- 
ului de către adjudecatar, de la 
acest act urmeză să se reinecpă 
lucrarea. Cas, 1] 134/$9. Bul. pag. 
349. : - 

d) Termenul de 10 dile prevă- 
dut pentru citaţiuni de art. 78 
din procedura civilă, nu se cere 

de cât pentru prima înfăţişare. 
Aş dar, citațtunile scâse în urma 
unel cereză de oposiţiuna pot î 
făcute cu un termen mai scurt, 
Gas. I 336|91. Bal. pag. 981. 

e) Câna asupra depunereY unei 
creanţe drept preţ al adjudeca- 
țiunei se ridică contestaţiuni, a-. 
cesta contestaţiunl eată a fi jude- 
cate in pres2nţa părţilor şi după 
chemarea lor formală ; judecarea 
lor fără citarea părţilor şi în ca- 
mera de consilii atrag2 casarea 
ordonanţei de adjudecaţiune, însă 
numa! de la actul declarat nul 
care, în acest cas, esta procenul- 
verbal prin care s'a admis cre- 
anța drept preţ. Cas. It 13291. 
Bal. pag. 1041. - 

1) a) O lege nouă de competinţă 
may nefavorabilă de cât cea ve- 
che nu are putere retroactiră. 
Ast-fel fiind, curtea cu juraţi este 
competinte a Jadeca crimele pre- 
vădute de art. 124 Codul penal, 
chiar în urma legel din 29 Maiti 
1893 care ati deferit aveste cause 
tribunalelor corecţionale, când le- 
gea nouă de compstință le-a gă- 
sit pendinte înaintea juriului. Cas.     II 215197 «Dreptul» 13/97.
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de_disposiţiunile de. pro- 
cedură coprinse în Codi- 
cele comereial.:). : 
TAN. Disposiţiunile le- 

goi Curler de. (asatiune, 
contrarii disposiţiunilor a- 
cestui codice, rămân abro- 
gate. *). - 

DISPOSIȚIUNI TRANSITORII (Art. 7740—742) 

742, Tote procesele ș 
actele 'judecătoresci, cât 
se vor afla pendinte k 
curţi şi tribunale, în me 
mentul 'aplicărel acestă 
legi, se vor regula şi jr 
deca după formele preser: 
se de acâstă procedură. *), 

  

1) a) Noua lege de procedură 
civilă se aplică în ce priveşce 
condiţiunile şi formalităţile as- 
cultărel martorilor, chiar pentru 
fapte petrecute sub viechile le- 

"guiri, fără ca prin acâsta să se 
atace principiul neretrâctivitățer - legi. Ast-fel femeile cari eraă în- capabile dupe vechea leguirea 
Caragea a fi ascultate ca mare 
tore, pot fi primite astădI în acea 
calitate de ore ce capacitatea 
martorului se regultză dupe noua 
lege de procedură civilă, Cas..1 
130 93. Bul. pag. 318. - - _ 2) a) 'Permenele cu lunile, după 
procedura civilă, se împlinesc în diua corespundătâra cu punctul de plecare, disposiţiunea lege! specială a curțer de casaţiune, că 
nu se ţine în scmă, diua în care începe şi în care se Sfirsesce, fiind 
abrogată.Cas. 1 218/86 Bal. pag.:5909 

d) In materie de contestaţiuni 
la executăzi silite, hotărârile date în lipsă chiar şi de înalta curte 
de casaţiune, nu sunt suscepti- 
bile de oposițiune Cas. 1 144|88 „Bul. pag. 472; 81|88 But. pag. 231. 

c) Xu este admisibilă oposiţiu- nea chiar înaintea curţel de ta- saţie în contra hotărârilor date 
de ea, în lipsă. în materie de 
contestaţiuni la executare, Cas. I 180,90 Bul. pag. 589; Cas. 1 
270/9%u Bul. pag. Sit. 

d) Este mneadimisibil recursul 
format contra unci decisiuni care   

suspendă judecarea unul delit 
silvio până la resolvarea prea 
bilă a unel cestiani de proprie 
tate. Can. II 05/90 Bul. pag. 10% 

€) In materie de contestaţia! 
la executare silită nu există dreșt 
de oposiţiune înaintea curțel de 
casaţiune, ca şi înaintea instan 
țelor de fond, şi acestă soluțicat 
nu pâte A schimbată chiarints 
sul când partea 'șI motiviză e 
rerea pe împregiurarea că dorii 
de primirea citaţiunei pentru e 
menul când s'a pronunţat bo: 
rârea în lipsă-l era falsă şi “i 
dânsa a şi atacat acestă dosi-i 
în falş înaintea instanţelor car 
petinte, Cas. I 401/9t Bul. E 
1106; Cas. 1 454|91 Bal. pag. It 

[) Recursul în casație na e 
deschis în contra hotărârilor E 
finitive date asupra fonăului pr? 
cesulur; aşa dar, hotărârea pre 
care curtea de apel amână jac! 
carea -aoţiunel ce-l este aie 
până la resolvarea definitiv: ză 
unui proces pendinte inaite e 
altul tribunal, nefiina o bot: ini 
definitivă dată asapra fonda e! 
procesului chiar, ea nu este în 
ceptibilă de recurs în casațizie 
de cât o dată cu hotărârea 5 
va pronunţa în fond, Cas. 119," 
Bul. pag. t7, 
Si Contestaţianile făcute JA 

o urmărire imobiliară, in nu 
tea hotărâre! curţei de spe . 
pote fi judecate de cât tot |
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,. TĂB, Procesele pendinte 
la consistorii saii la mitro- 
polie ori episcopii în mo- 
mentul punerei în lucrare 

„a acetsul codice şi codice- 
ul civil, vor trece, cele 
de la consistoril la tribu- 
nalele de întâia instantă, 
și cele de la mitropolie saii 
episcopi! la curțile apela-. 
tive respective. !) 
„744, Publicaţiunile fă- 

“eute. pentru vendarea si- 
lită a imobilelor, conform 
legiuirilor vechi, nu se vor 
may înnoi, ci adjudecaţiu- 
nea numai, la termenul 

“publicat, se va urma con- 
"form acestei proceduri. (Pr. 
336). 
745. Regulile privitore 

la facerea şi esecutarea ho- 
lărniciilor se vor determi- 
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na printi”un regulament de 
administrațiune publică : 
până atunci vor rămânea. 
în fiinţă regulile speciale 
aslă-di în vigore. (Rg. Hot. 
din 6 Martie 1868). 2) 
746, Se vor regula, sub 

forma regulamentelor de 
administrațiune publică : 

a) Formulare pentru ac- 
tele de procedură celo mal 
usuale ; i 

D). Diferitele - tarife de 
plăti și cheltueli judecăto-: 
rescl pentru espertisă,mar- 
tori, copii de acte, citațiuni, 
somatiuni, esecutiunt si- 
lite, urinăriri şi licitaţiuni 
transcripțiuni de mutaţiuni 
inseriptiunideipotece, sial- 
tele. (eg. 31 Martie 1506. 
Reg, 95 Marte 1868).     

tre accstă instanță care a pro- 
nanţat hotărirea investită cu for- 
mula executorie. Cas. I Sent No, 
313/56. Bui. pag. 781. 

'1) a) O lege nouă de competin- 
ță ma! nefavorabilă de cit cea 
veche nu are.putere retrâctivă, 

 Ast-fel fiind curtea cu juraţi este 
competentă ajadeca crimele pre- 

: văzutede art. 124 Codul pen.chiar 
"în urma legei din 29Maiii 133 care 
ai deferit aceste cause tribuna- 
lelor corecțianale,când legea nouă 

, de competinţă, le-a găsit pendinte 
inaintea jurului. Cas. 11 275|97. 

«Dreptul» 13/97. a 
2)a) Executarea hotărirei dată a- 

supra une! hotărnicii se face fă- 
ră nici o somaţiune prealabilă. 

O hotărire care a remas defi- 
nitivă, prin nefacerea de Gposi- 
ţie, apel şi recurs în casuţie,sin- 
gurile căi de retractarea el, nu 
mal pote A revocată pe cale de 
contestaţiune la executarea ei 
pentru că p'ar Â fost citată par- 
tea, căci prin acesta s'ar ataca 
principiul autorităţerlucrului ja* 
decat: Cas, I-386/39. Bul. pap., 
1023. ” 

. FINELE PROCEDUREL CODULUI CIVIL
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„REGULAMENT ') 
de 

Cheltuoli pontra experți, martoră şi cercetări la, faţa 

locului, prin judecători misionați. de Tr ibnuale 

şi Curți în materii civile, 

Prom. şi Publ. în M. Of. No. 78 din % Martie 1808. 

CAPITOLUL 1. 

Justiţia de pace. 

“Tarifa martorilor si eaperţilor. 

Art. 1. Se va taxa mar- 
toruluy, ce are o profesiune 
ore care şi care va fi as: 
cultat de către judecătorul 
de pace, o sumă echiva- 
lentă “cu o di de muncă, 
şi dacă martorul a fost si. 
it pentru a veni să măr 
lurisescă, să se înlocuescă 
în profesiunea sa prin un 
altul, rămâne la înţelep- 
ciunea judecătorului a ho- 

1) Acest Regulament este de- 
cretat în basa art. 146 din pro-   

tări sporul ce sar pulea 
acorda martorului, peste : 
taxa”legală. - | 

Se va taxa martorului 
fără de profesiune un lei. 

Nu se vor da. eheltueli 
de călătorie dăcă martorul 
e domiciliat în plasa în 
care este ascultat. 

Dacă martorul e domi- 
ciliat afară din plasă şi la 
o depărtare de jumălate 
miriametru' ('/, de poştă) 
de locul unde va face de- 
posițiunea i se va acorda 
pretul unei dile de muncă : 

dea cuprinsul acestularticol, pre- 
cum şi Regulamentul Judecâto- 

cedura Codulu) Civil, — A se ve- | rielor de pace. , _
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de lie-care miriametru de- 
părtare, ce va cădea între 
domiciliul săii şi locul unde 
a mers a face deposiţi- 
unea ?). , : 

2. Taxa esperților în jus- 
tiţia de pace va îi aceiaşi 
care e şi a marlorilor și 
nu îi se va acorda chel- 
tuelr: de călătorie de câ 
în acelâşi cazuri 2). . 

CAPITOLUL II. 
Tribunalele de prima în- 

stanţă şi curţile, . 

Esperpl.. Ă 

33. Se va taxa experţi. 
„lor de ori-ce natură pen: 

tru fie-care vacaţiune de 
irc! ore când vor opera 
în locul în care domici- 
liază sai în depărtare de 
dou miriametre şi anume 
în Bucuresci, Iaşi, Galati, 
Craiova, Focşani, Brăila; 
Severin, Ploiescă şi Boto- 
„Şană. 

Pentru meseriaşi sai 
muncitori, 2 lei. 

Pentru arehitecii şi ori- 
ce fel de artiști, pentru 
verificatori descripturisati 
Omeni de sciinţă de ori-ce 
fel, 4 ler. 

CHELTUELI ÎN MATERIE CIVILĂ (Art. 2—6) 

In cele alte județe: 
Meseriașilor şi muneito- 

rilor, 1 leii şi 50 bani. 
- 4. Deosebit de actsla, 

când vor merge peste ju: 
mă&tate miriametru se vor 
acorda de fie-care miria- 
metru pentru cheltueli de, 
călătorie atât la dus cât și 
la întors, şi pentru nutri- 
mentul architecţilor şi al- 
tor artişti sati Omeni de 
sciință de tot felul: 

Acelor din Bucuresti, 
Iaşi, Galati, Craiova, Foc- 
şani, Botoşaoi, Brăila, Se- 
verin şi Ploesci, le! nout $. 

Celor de. prin cele-alie 
județe, lei 2 D. 50. 

5, De va cere trebuinia 
a se lransporla un mun- 
citor peste o depărtare de 
jumătate miriamelru i se 
va acorda. 1'leii, 50 bani 
de miriametru, atât pen- 
tru mergere. cât şi pentru 
înloreere, 

Martori. 

: 0, Se va laxa martorul 
după trepta şi profesiunea 
sa, o di pentru deposiţiunea 
sa, şi dacă nu va îi fost 
ascultat în cea dinlâiă di, 
pentru care va fi fost ci- 

  

1) A se vedea art. 14—18 din; 
Regulamentul Judecătorielor de 
pâce din 23 Zalie 1894,   2) A sa vedea art. 10—14 din 

acelaşi regulament.
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CHEÎ/IUELI IN MATERIE CIVILĂ (Art. 1-9) 

lat, i-se vor socoti pe di- 
lele ce va sta fată, afară 
de cheltuelile «le călătorie, 
dacă martorul va domici- 
lia la o depărtare mail mare 
de jumttate miriametru de | 
la locul în care se face 
cercetarea. Ă , 
Maximum taxel imarto- 

rilor pe fie-care di va fi 
de 5 ler .şi minimum de 
2 lei. Ă : 

Cheltuelile de călătorie 
sunt fixate la 3 le! de mi: 
riametru, "pentru dus şi 
întors. 

CAPITOLUL III. 

. Cercetări în faţa locului 
prin judecători misio- 

naţi de tribunale şi 
„curţi, 

7. Veri de câte ori va 
urma a se face o cerce- 
tare sau anchetă în fața 
locului (afară de oraşul de 
reşedinţă al tribunalului 
saii 'curie!), cheltuelile de 
transport vor privi în 
comptul părtel care a pro- |. 

elama cheltueli de trans- . | vocat saii cerut facerea u- 
nel asemenea cercelări, 
sati in lipsă de o aseme.- 
nea provocare sait cerere, 
cheltuelile de transport se 
vor purta de către partea 
reclamată saii acea parte 
care urmăresce esecutarea 
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| resoluliunei ce ordonă cer. 
celarea în fața locului. 

Aceste cheltueli, asemă. .. 
nate după depărtare Şi loc, 
atât pentru dus cât şi pen- 
tru întorsul judecătorului, 
vor fi depuse la grefă de 
către partea interesată mal 
înainte de'a se procede 
la cercetare. Da 

$. Când cercetarea 1o- 
cală va fi ordonată din o- 
ficii şi nici una din părti 
nu se va interesa a înlesni 
transportarea în faţa lo- 
cului şi întârcerea îndărăt 

cheltuelile vor privi pe 
partea ce a perdut jude. 
cata. E 
Echivalentul esact şi pre- . 

cis al cheltuelei de tran- 
sport pentru dus şi întors 
în casul articolului prece- 
dent, rămâne în facultatea 
judecătorului a-l fixa, de-l 
“va cere, bine înteles fiind 
că el în totul va observa 
cea mar strictă economie. 

9. In cas dea se re- 

  

port neefectuate încă, de 
către foştii judecători saii 
herezii lor, aceste cheltu- - 
el! nu vor putea fi soco- 
tite de cât pe suma de: 
dece lei pe di, dacă sa -   transportat la o depărtare 

20 

a judecătorului misionat, - -
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mat mare de cât cinci ehi- 
“lometri, de la reşedinţa 
lor, şi de 15 lei pe di, dacă 
sait dus la o depărtare 
mal mare de două rmiria- 
metri. 

Veni de câte ori statul 
atanscză de la sine 'chel- 
tuelile de iransport, are 
preferința de îndestulare 
înaintea_orl cul, din ave- 
rea perdătorului judecăței, 

CHELIVELĂ ÎN MATERIE CIVILĂ (Art. 10—1). 

in cas conlrariii, se indes- 
luldză de lu câștigătorul 
judecăţei. “ 

10. Implinirea banilor 
avansați în casul arlico- 
lului precedent se va-ur- 
mări prin tâte mijlâcele. 
de drept. | 

“11. [dle ofisele, ordi- 
nele şi instrucțiunile câte 
vor fi date de mul "naiute 
în accstă materie, sunt și 

„când acesta are avere, şi | remân abrogate.



- REGULAMENT 
pentru , 

Taxele publicaţianilor jadecătorâsci în Monitorul 
o Oficial. | 

Prom. şi publ. în M. Of. No. 4 din 5 Ianuarie 1580, - 

pa 

Art. 1. Pentru însera-! ciar, administrativ sait par- 
rea aeclelor judecătoresci, 
co legile prevăd a se pu: 
blica în Monitorul Oficial, 
se va plăli, de partea în 
favorea căreia se face. în- 
serarea, urmiătorele taxe: 

Lex cinei pentru o publi- 
caliune, care nu va trece 
peste 50 linii; - 

Lei dece pentru o pu: 
blicaţiune, care va trece 
peste 50 linil. , 
„Orr-ce alt act, fie jude- 

licular, earo s'ar întroduce 
în publicaţiunile judecăto- 
resci, s'aii s'ar alălura pe 
lângă densele, precum acte 
de ipotecă, sentinte, es- 
tracte de sentințe, coman- 
damente, petiţiuni, intero- 
gatdre, jurăminle, înscrise 
şi alte asemenea, se. va 
considera o publieatiune * 
separată, “ plălindu-se lei 
cinci pentru fie-care act, 
când el war trece . peste
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50 linii, şi lex dece când ;saii interliniile, se consi- - 
ar trece peste 50 linit. [deră link întregi. . 

Linia rait randul se va| 2, Disposiţiunile con- 
calcula de 30 litere. - trarii acestui regulament 
Fracțiunile unei -linii, Ise abrogă. 

 



  

PROCEDURA CIVILĂ 

  

CONVENȚIUNI 

Declaraţiunea Ministru 
lui nfacerilor străine 

al Nomănici în pri- 
vința reciproci- 
tăţii execută» 

reci sentin- 
țelor. 

Sub-semnatul, Ministru secre- | 
tar de Stat la Departamentul a- 

facerilor străine al Romăniei, de- 
clară, în urma unel: <ințelegeri 

stabilită cu gavernul Xajestăţii 
Sale Imperiale şi Regale Aposto- 
Mce, că s'a constatat că conform 
legilor în vigore în ţirile respec: 
tive, sentințele şi decisiunile pro- 
nunțate în materie cicilă, comer 

„cială, maritimă şi de schimb, de 

către autor ităţile judiciar € compe- 
tinte ale uneia din aceste ăi, și 

"cart ah trecut în [ov ță de lucru 

judecat, sunt executorii în cea-altă,   sub conrdițiunea recipr ocită ir. 

DIPLOMATICE 

Presenta, declaraţiune va fi 
schimbată contra une declara- 
țiani analoge a Eso, Cancelaralui 
Imperiului Austro-Ungar, Minise 

tru al Casei Imperiale şi al afa- 
cerilor streine şi coprinderea sa 
va fi comunicată fără întărgiere 
autorităţilor judiciare respective, 
pentru capriacipiul reciprocităţii 
mai sus enunciat, să-şi găscscă 

aplicaţiunea în tota cazurile cînd 
sentinţe sati decisiuul de acestă 
natură vor parveni diselor auto- 
rităt prin calea diplomatică a a- - 

gentulul romin din Viena. . 
Spre încredințare sub-semnatul 

a investit.presenta declaraţiune 

cu semnătura sa şi f-a pus Sigi- - 
liai Ministerului Princiar al afa- 

cerilor străine. 

- Bucur esci 1 Septemdre 157 J. 

Cu reserva în cte: ce privesce
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titlul intrebuinţat în declaraţiu- 
nea schimbată contra . presentei, 
pontru desemnarea ţărik. 
i Semnat: G. Costa-Foru. 

La aceasta urmează respunsul 
Ministrului afacerilor străine al 
Austro-Ungariei care confirmă 
prezenta declaraţiune. . . 

  

Din Negalamentul consu. 
lar prom. lan 20 Iunie 

1880. 

(Fragment) 

“Art. 78. Consulii generali, 
consulii saii vice-consulil din în- 
tâia categorie, indeplinesc fane- 
țiunea de ofceri ar stării civile, 
în circumseripţiunea lor, pentru 
actele de nascere, de: mârte și 
de căsătorie. Pentru a exereita, 
aceste atribuţiuny, fie-care dina- 
ceştia are facultatea d'a delega 
când lipseşce pe un alt oficer al 
consulatului. 

S%. Pe basa art. 38, 39 şi +0 
din legea pentru Organisarea Ml- 
nisteruluY afacerilor străine, și a 
art. 20 din legea suplimentară 
din Februarie 1879, relativ la le- 
gaţiunile şi consulatele române 
din streinătate, se specifică în 
modul urmttor jurilieţiunea ci- 
vită şi criminală a consulilor: 

A. Juridicținnea cicală 

90. Consulit generali, consuli 
Şi vice-consulil din întâia catego- 

  
  

CONVENȚIUNI DIPLOMATICE * * 

rie, aii drept de a exereita, în 

circumsceripțiunea lor, tote atri- 
buţiunile câte le aă tribunalele 
de notariat din ţară. : 

Atribuţiunile agenţilor 
„ diplomatici şi con . 

sulari, 

- Pragment) 

Art. 283, Afară de atribuţiu- 
nile lor politice și administrative, 
agenţii diplomatici şi consulari 
aă calitatea de oficeri ay stării 

ciile, observând dispotiţiunile 
Codulul civil de la cartea I-a 
(despre persâne). EYezercită fune-. 
ţiunile de judecători în materie 
cirilă şi comercială pentru nein-: 

țelegerile ce se ivesc între ro-. 
mâni și fancţiunile de noterY şi 
depositari,.. conform disposiţiu- 
nilor legilor ţărei. Indeplinesc în 
limitele usurilor şi convenţiuni: 
lor Giplomatice, tâte actele con- 

servatoril, în cas de deces sai: 
de absenţă a unni român în străi- 
nătate.  Legaliseză, percepând 

taxele legale, actele și documen- - 
tele destinate a A produse în Ro- 
mânia. Libercză pasporturi, con . 
formându-s6 regulamentelor a-. 
supra materiei, patente de sănă- ' 

tate, acte de vicţă, protege şia-: 
sistă pe naţionalil lor pentru afa- : 

ceri de interes privat. . . : 
Agenţii consulari români, ata- » 

biliţi în posturile streine, aii- 

dreptul de poliţie şi de inspec:: 
țiune asupra navelor şi &menir 
de echipaziă şi execută, în ceea- 

sa
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a
 
a
 

a
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ce privesce  disposiţiunile. din 
Codul: de comerciu maritim şi 
despre navigaţiune (cartea: I1), 

Jurisdicţiunea civilă şi crimi- 
nală a consulilor se exercită con: 
form drepturilor resultând din 
dreptul ginţilor, din stipulaţiu- 
nile convenţionale saă din usul 
consacrat. 

In materie cicilă şi comercială, 
consulul, asistat de dont aserorY 
aleşi dintre conaţionaliy notabili 
judecă tite  contestaţiuntile între 
ronânY. Apelurile contra sentin- 

țelor consulare sunt făcute înain- 

tea Cur ţii de apel din Bucuresci, 
:1n materie de simplă . contra- 

venţiune, consulul judecă singur 
şi fără apel; în materie de delict 
consulul judecă asistat de doui 
asesori cu reserva' dreptului de 
apel ia curtea din Bucuresei. In 

materie de crimă, consulul este 
însărcinat cu instrucţiunea și pre- 
venitul este trimis, cu procedura 
şi piesele de convicţiune, la par: 

chetul procurorului general pe 
lângă curtea din Bucuresci. 

-Apelui contra tutulor acestor 
acte se va face în termenul pre- 

vădut de legile ţării. 
Aceste termene vor fi sporite 

cu două luni când actele emană 
de la consulate aşedate în țările 
limitrofe, şi cu şese luni când e- 
mană de la consulate aşedate în 
tote cele-alte țări. 

21. Secretarii, ataşaţii şi can 
celarii pot exercita, prin delegaţi 

une, tot saii parte din atribuţiu- 
nile prevăgute în art. precedent. 

295. Agenţii consulari de cate- 

goria a 2-a, cari, conform art. 19 

Il 

ar recrutați printre străini, nu 
pot avea de cât atribuţiunY ad: 
ministrative gi comerciale. ? 

i "Traetatul Cousular cu 
„Italia 

Tucheiat za Sf dugust 259 | 

„ (Fragment) i 

21. Consulii general, consulii 
sati agenţi! consulatri al celor două 
țări, sati cancelarii lor, vor avea 
dreptul de a priimi în cancela- 
viile lor, la domiziliul părţilor şi 
pe bordul navelor naţiune! lor, 
declaraţiunile ce vor avea să le 
facă căpitanii, 6menil echipagiu- 

lui şi pasagerii, neguţătorii şi ory 
ce alţi supuși af țării lor. 

Ei vor fi asemenea autorisaţi 
a face şi primi ca notari, dispo- 
siţiunile testamentarii ale naţio- 
nalilor lor şi orY-ce alte acte nv- 

tariate, chiar când aceste acte vor 
avea de obiect de'a conferi ipo- 
tecă, în care cas li se vor aplica 

disposiţianile speciale în vigâre   în cele două ţări. Numiţii agenţi 
vor mal avea Greptul dea priimi- 

în cancelaria lor orl-ce acte con- 
venţionale făcute între unul saă 
mai mulţi naţionali at lor si alte 
persone din țara unde? sai reşe- 

dinţa, şi chiar orl-ce act conven- 

țlonal privitor numai la cetăţenii 
acestei din urmă ţări, cu condi- 

țiune însă bine înţeles ca aceste 
acte să se refere la bunuri situ- 

ate, sati la afaceri ce sunt a se   trata pe teritorin! naţiunel din
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care face parte consulul sai a- 
gentul dinaintea căruia se vor 
face. Copiele sai extractele de 
pe aceste acte legalisate în re- 
gulă de numiții agenţi, şi sigilate 

"cu sigiliul oficial al Consutatelor, 
vice-consulatelor sai agenţiilor 
consulare, vor îi crequte, atât în 
justiţie, cât şi afară âin justiție, 
fe în Italia fie în România, cu 
acelaşi titlu ca şi originalele, şt 
Vor avea aceeaşi putere şi valdre, 
ca și când ar fi fost făcute d'ina- 

- întea unui notar sali a unui ofi- 
ţer public dintr'o țară sai din 
alta, numat ca aceste. acte să fie 

” vedigiate în formele cerute de le- 
gile StatuluY din care fac pârte 
cousulit și vice-cousulit sa agenţit 

. consultari, și ca să fi fus!, în urnă, 
aiepuse timbrulut” şi înregistrăviă 
şi tutulor celor-alte formalită zi ce- 
rute în țara uude actul cra trebui 
sX'ST primescă execuţiunea,   

CONVENȚIUNI DIPLOMATICE 

In cas cînd s'ar nasce o indo 
ială asupra autenticităţii expedi- 
ţiunei unui act public inregistrat 
la cancelaria uruia din consula- 
tele respective, confruntarea cu 
origtualul nu se va putea refusa 
celul interesat, care va face ce- 
rerca şi care va putea să asiste 
la acestă colaţiune, dacă ra găst 
de cuviinţă, - - 

" Consulil ' generalf, consuli și 

Vice-consulii sai agenţir consu- 
lar respectivi vor putea să tra: 
ducă şi să legaliseze orl-ce fel de 
documente emanate de la aato- 
rităţde sai de 1a funcţionarii ţi 
xiă lor, şi aceste traducţiani vor 
avea în ţara unde-'şI ai reşedinţa 
aceeași putere șivaldre, ca şi cind 

ar Î fost făcute de către inter: 
preţii juraţi al ţărer, 

p
m
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_ TABELA MATERIILOR 

PROCEDUREI COD. CIVIL 

CARTEA 1 

 Abrogată prin legea din 9 Martie 1879, şi înlocuită 

-.. . prin legoa de la 1 Iulie 1896, asupra ju- 

! decătorielor de pace, 

"CARTEA II . 

i “ ' Despre tribunalele de judeţe, - 
sirticolul 

Wit 1.—Despre competinţă . . . . oc o... Si Ga 
Tit. XI.-—Despre cereri și citâţiunr +. e. . +. 66—79. 
Tit.  III.--Despre comunicarea făcută ministeruluYy 

: publio > + . . . . . . . . . 8)— 85 

Tit.  IV.—Deszr audienţe şi poliţia lore + + - S6— 90 
Tit.  V.—Despr  introducţiunea şi instrucţiunea , 

causelor * o. . . . . . . e: YL—10 

Tit. VI.-—Despre escepţiunile ce se propun înain- 

, tea apărărel fondului = » . e. . +.106—11ă 
Secţ, 1.—Despre cauţiunea ce sunt datori a da 

Streinit e e o. . . . . . . e e 105—107 

Secţ. 2.—Despre strămutări sai escepţiuni decli- 
natâro s . . . . . . . . _ 103—110 

„ Secţ. 3. -Despre nulităţre e. . .c. . . ML 
„„Secţ. . 4.—Despre chemarea garanţilor în causă saii 

- "despre escepţiuni dilatorii e +. + (t2—1i
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Tit. -VII.—Despre sentințe -- « . . . . e 
Tit. VIXI.-—Despre desădaunăry şt cheltueli, :. -. + 
Kit.  IX.—Despre hotăririle date în lipsă şi despre 

| oposițiuni e - o. -. . . .. 1. 
Tit,  X.—Despre procedurile preparatore şi proba- 

târe în general = - . .... . . . 
Secţ. 1.—Despre verificarea scripturilor e «:e 
Secţ, - 2.—Despre cercetarea prin martori .... 
Secţ, 3,-—Despre experţie e... . . . . 
Sec, 4.—Despre cercetări în fața locului « s e. 
Secţ.,  5.—Despre interogatoriul părţilor, e - . - 
Secţ. 6.— Despre jurămîntul judiciar deterit uner părți» * . . . . . . ... o... 

Tit. _NI.—Despre întervențiune » . . » [. . 
Tit. XII. —Despre suspensiunea, perempţiunea (în- 

, chiderea) gi începerea judecăților «- e Kit. XIII.—Despre regulare de competinţă =» + «+ « Tit. NIV.—Despre trimiterea la un alt 'Trib. pentru 
causă de rudenie saă afinitate e. + 

Tit.  XYV.— Despre Yecusaţiune. - - .:. . 
Tit. XYVI.—Despre revisuirea judecăților + . . 

Secţ, 1.—Casurile în care se pâte cere revisuirea « 
Secţ. 2.—Formele şi termenii cererilor de revi- 

siune. « . e. . . . |. |. d... 
Tit. XVII.— Despre acţiunea recursorie civilă în cou- 

, tra judecătorilore = e. . . . . . 
e 

“CARTEA III 
Despre carțile do apel, 

Tir. I.—Despre dreptul de apel. .:. . .. 
Tir, II.—Yormele şi efectele apeluluț e e e. e 

. | 

CARTEA IV 

Despre arbitri. 

Tit. I.—Despre numirea de arbitri e + . . Tit. II.— Despre instrucţiunea înaintea arbitrilor + 

Articolul 

115—137 
133—147 

143—133 

159—161 
162—184 
185-210 
211-901 
922—225 
227 —236 

266 —213 

274—237 
253—dvi 
253-—292 

293 —3904 

305—315 

316—325 

325—338 

339— 311 
313—351  
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Secţ. 

„Seci, 
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Secţ. 
Secţ, 

Secţ, 

Secţ. 
Secţ. 

Secţ. 
Secţ, 
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“ I1I.— Aotărirea arbitrilor e » 
„XI V.—Despre “mijlâcele de a ataca hotărîrea ar- 

bitrilor « o. . . 

.X.—'Terminarea arbitragiulul «. + 

CARTEA V 

Despre esecuţiunea, silită.. 

1-—Disposiţiuut generale. + « 
—'Titlurile cerute pentru executarea silită « 

a —Persânele gi bunurile supuse esecutăre! 
“silite, « . . . . 

3.— Când se pâte esercita esecutiunea silită e 
+.—Pentru primirea cauţiunel 
5.— Esecuţiunea în contra moscenitorilor = « 
6.—Contestatţiuni asupra esecuţiunel silite e 

I1.—Despre execuţiunea silită asupra bunuri: 
"lor mobile. e . e. 

: 1.— Bunurile mobile cari nu se pot'urmări e 
2.—Despre urmărirea bunurilor mobile ce se 

află în posesiunea” “debitorului « 

3. Despre vândarea saă licitaţiunea obiecte- 
lor mobile urmărite 

3 

3 

. 

„— Despre distribuțiunea preţului 

„— Despre urmărirea şi poprirea obiectelor 

. 
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Asticolul 

352—360 

361 — 307 

-358—310 

311—403 

311—31$ 

319—381 
331—39t 
392—39 
397—393 

399 —403 

106— 166 

406 —$10 

+11—130 

431—459 
150— 154 

mobile ale debitorului, cari sunt în - 
mâna celor de ai treilea + 

LII. Despre execuţiunea siliti asupra venitu- 
rilor imobilelor « + « 

1.— Urmărirea fructelor prinse de rădăcini e 
3.— Despre urmărirea veniturilor unu! imobil, 

lelor, «. o. .. -. .. 

1.—Imobilele cari pot îi urmărite + 
— Comandamentul prealabil. e 

3.—Urmărirea imobiliară, * e 
' 4.—Despre efectele urmărire! imobiliare. 
5.— Conservarea imobilelor urmărite « 
6.— Concursul may maultor urmăriri imobiliare 

î.- Despre opoziţiuni şi cereri: incidente la - 
„o urmărire imobiliară » 

XV.-Despre executarea silită asupra imobi- 

453 —466 

467 —191 

407-476 
477—491 

492—565 
492 —195 
196—502 
503 —513 
514—516 
311—3520, 
503—524
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Soeţ, "- 8. —Despre amânarea adjudecaţiunei . e... Secţ. Y.—Licitaţiunea gi adjudecaţiunea imobilelor - urmărite « e cc... Secţ.  10.—Despre consemnarea preţului adjudecaţi-: . unei şi vindarea objectului adjudecat + „Secţi 11.-—Despre actele de adjudecare şi recursul . „În contra lor: . . Secţ. - 12.— Despre efectele” adjndecaţiuner. . Tit. . V.—Ordinea creditorilor şi distelbuţinnei. preţului imobilelor. .-. . Secţ. 1.—Deschiderea orâiner şi înfăţişarea titlu- Flor, ee 
Secţ.  2.—Iuchiderea ordinel si plata Creanțelor + Secţ, 3.— Despre regularea unor creanţe speciale - Tie, YI.—Despre' predarea silită a mobilelor ȘI imo- bilelor. ., . [n |. . .. 

“CARTEA VI 
Proceduri diverse 
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Secţ,  1..—Despre punerea peceţilor după morte » Secţ.  2.—Despre Oposiţiuni la punerea peceţilor. Secţ. 3.--Despre ridicarea peceţilor şi inventariii, Secţ.  4.--Despre vindarea mobilelor unei moşteniri. Secţ.  5.--Despre Yindarea bunurilor imobile ale: MR Minorilor ea... 

> 

Articolul 

530—535 

536 —550 

55-51 

598—564 
565—563 

309—594 

569-517 

578—588 
539—593 
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610—620 
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Secţ, î+— Despre beneficiu! de inventariii pe 0. 102—107 
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=. CARTEA VII 
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JUDECĂTORIILE DE PACE* 

  

  

Disposiţiuni generale: 

"Arte Ie Judecătoriile 
de pace sunt de duoă 
trepte: judecătoriile _ eo- 
munale şi jndecătoriile de 
ocol. _ . 

Cele dântâiit se consli- 
iese şi funeționeză sub 
controlul și supraveghia- 
rea judecătorilor de ocol 
-vespeelivI ; cele de al duoi. 

.. lea-îşI exersită atribuțiu- 

nile lor sub. controlul şi 
supraveghiarea : preşedin- 
ilor tribunalelor de judet. 

CARTEA 1 | 
JUDECĂTORIILE COMUNAT,E 

TITLUL 1 
„Intoecmiren judecăto- 

riilor comunale 

2. In fie-care comună 
  

») Această lege a fost votată 
Ia 6 Aprilie 1895, aecretată ŞI po- 
mulgată la 3t Mai, publicată în 
<JMonitorul Oficiale No. 47 din 1 
lanie şi pusă în aplicare la 1 [u- 
lie 1856, .Prin ea s'a reînhințat 
din noă judecătoriile comunele 

- desființate prin lepea precedentă 

a judecătoriilor de pace. Jegile 
anterioare actualei legi a jude- 
cătorielor de pace sunt:legeu pen-- 
tru judecătoriele comunala si de 
ocoale din 6 Martie 1879, şi legea 
pentru judecăloriitar de pace, din 
1 Martie 1894, Pai



429 

rurală sai urbană,, care 
nu va îi reședință de ju» 
decătorie de ocol, se în- 

" ființeză- câte” o  judecă- 
lorie comunală, compusă 
din primarul: acelei co- 
munc, ca preşedinte, şi 
din duoi juraţi aleşi, cari, 
împreună cu primarul, 
vor. avea a .împăca si a 
judeca tite prigonirile în- 

- template intre locuitorii 
acelei comune, dupe re- 
gulele arătate mai jos. - 

Notarul sui secretarul 
comunel, va servi de gre- 
fier şi scriitor al aceloy 
judecătorii şi va îngriji să 

JUDECĂTORIILE COMUNALE (Art. 2—2) 

se îndeplinescă tote for- 
mele prescrise de acdstă 
lege, pentru judecarea u- 
facerilor de competinta a: 
“celei judecătorii. (Art. 1. 
Leg. Jud. Oe. 1879) )). 

3. In fie-care sat saii 
călun, având 'o popula: 
liune de 50 - familii cel 
putin, se va alege la în- 
ceputul fie-cărui an, prin 
îngrijirea sub-prefectului 
si a auloritățer adminis- 
trative superiore, câle un 
jurat dintre locuitorii cel : 
mal de frunte și cu cunos: 
cinţă de carte a! acelul 
sat. 

  

1) a) Judecătoricl> comunale des: 
finţate prin precedenta lege a 
judecătorielor de pace in 4 Mar- 
tie 1524, funcţionase în mod re- 
eulat de la 1579 data promulgă- 
rel vechel legi a judecătorielor 

„ comunale şi de ocoale, şi pănă 
la 1894, cînd ai fost destiinţate 
şi înlocuite prin judecătoriile de 
pace, al căror numtr s2 mărise 

'“pria legea de la 1 Alartie 1894. 
De alt-fel ele nu sunt o institu. 
une nouă în ţara noastră; încă 
de sub regulamentul organic, fie- 
care sat "ŞI avea juraţii sti aleşi 
cari împreună cu preotul cerce- 
taii prizonirile dintre săteny, Iată 
ce zice în această privinţă fegu- 
Tamentul organic în art. 264; «Spre 
«a nu fi siliţi locuitori! satelor, 
“a se duce pe la oraşele scaune- 

+ «lor ocirmairilor de prin județe, 
“pentru jeluiri de prea puţin preţ   “care mal multe or se întimplă 
“intre dinşii, şi spra a nu se chel. 

«tut pentru acest fel de lucruri, 
«se va aşeza în fie-care sat o ja- 
«decătorie de impăciuire întoc- 
«mită de preotul şi e trei juraţice 
«se voralege ce locuitoriisatulul. 
Această instituţiune a juraţilor 

săteni a. fost in vigoare pănă lA 
1563, anul când sa promulgat 
noua organizare jmdecătorească 

sub domnia lui Cuza-Yodă. Toe- 
mal in 1879, prin legea judecă- 
torielor comunale şi de .ocale, 
ele aă fost reînfiinţate pentru 2 
Ai desfiinţate în 1894 şi din noă 
reiuființate astă-zI prin actuala 
«ge a judecătoriilor de pace. 

„ Pănă la promulgarea lege! pen- 
tru judecătoriile comunale şi de 
ocoale din 1879, a fost în vigdre 
Cartea I din Codul de procedură 
din 1565, caro de atunci a fost 
abrogată şi înlocuită prin legile 
judecătorielor de: pace ce s'aă 
succedat. Ă  



„JUDECĂTORIILE COMUNALE (Art. 4-6). 

Satele saii cătunele cari 
Mai o populaţiune. de 50 
familir cel puţin vor aleg 
pe juratul lor împreună 
cu satul sai călunul cel 

“mai apropiat din aceu co: 
mună cu. care impreună 
ar însuşi acestă condi: 
ţiune, (art. 2. Leg. Jud: 

-0e, 1879). o 
«4. In satul de reşedinţă 

al primăriei şi în celc- 
.alie sate dependinte. de 
acea comună, având o po- 
pulațiune de 100 familii 
cel putin, se vor alege câte 
duol juraţă şi. câte unul 
suplimenlar, care, la cas 
de lipsă saii bolă a vre. 

"unuia din cei d'ântâiu, să 
"1 polă înlocui. “ 
"Dacă comuna este com- 
pusă dintr'un singur sat 
sai târg, se va alege pa- 
iru jurat, din cari duoi 
suplimentari, . * 

Listă de numele jurați- 
lor aleşi în fie-care sal se 
va comunica, îndală după 
alegere, judecătoriel de o- 
col prin organul sub-pre- 
feclului respectiv. art, 3 
Leg. Jud. Oc. 1879), . 

5. Juraţii se vor ulege 
în cele d'ântâiă S dile alo” 
lunei lui Iunuarie,"pe rând 
în fio-eare sal - sui cătun, 
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începând cu satul de re- 
şedinţă al comunei. 

Alegerea se va face de 
obștea satului cu vot-uni- 
nominal, prin stăruinla 
primarului, însoţit de no- 
lar, şi sub alui presedin- 
ie, | . 

Un proces-verbal va con- 
stata, pentru fie-care sat 
sanii cătun, diua când.sa 
făcut “alegerea, numărul 
locuitorilor cari ati luat 
parle la vot, voința ob- 
şei şi numele juraţilor 
aleși.. Acest proces-verbal 
va Îi subscris de primar 
impreună cu notarul, de 
preotul saii parochul - sa- 
lului și de locuitorii :cu. | 
stiință de carte cari vor 
fi luat parte la alegere. 
El-se va comunica de ur. 
genţă în copie sub-prefec. 
turel respeclive. (Art, 4 
şi 6 Leg. Jud. Oc. 1519). 

6. Ca să pâlă [i alesei- 
ns-va jurat trebue să fie 
român de nascere saii îm- 
pământenit, domiciliat şi 
ședălor în acea - comună, 
să scie citi şi scrie. şi să 
aibă elatea de 30 ant îm- 
plinită. 
“Dacă în verl-un sat saă 

cătun. nu se găsesc locui- 
tori cu eunoscinţă de carte, 
vrednici do a (| juraţi, a-
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luncă obstea acelui sal va | la data lor, la judecăloria 
putea alege pe jurată şi 
dintre locuitorii de frunte 
eari m'ar însuşi acestă con- 
dijiune, dar cari “ar avea 
încrederea ei. ” 

Preoţii şi învățătorir sa- 
tului pot îi aleși jurati. 

Faptul că un' locuitor 
este deja ales consilier co- 
munal nu.este o pedică 
ca să [ie ales și jurat, ducă 
îndeplinesce  condiliunile 
acestei legi. (Ant. 5 Les. 
„Jud. Oe. 1879). . 
«7. Nu pot fi aleşi juraly: 

Î) Arendaşii, intenden- 
lil sai îngrijitorii de moșii 
sub orl-ce tillu sâui denu- 
mire ar [i ei, debitanţii de 
băuturi spirluose şi servi. 
torif; - 

2) Sunt ineapabilr de a 
li aleşi: Faliţii nereabili- 
laţi, eet osânditr pentru 
erime saii pentru verr-unul 
din delielele următâre: 
furt, înşelăciune, abus de 
încredere, miluire, fals, de- 
lapidare, atentat la bunele 
moravuri, mărturie minei: 
n6să și sustragore de acte, 
(Art, 5 al. şi 2 Leg. Jud. 
0e,.1879). - 

S. Orr-ce contestaţie con- 
Iva alegerei sait a proce- 
sulur-verbal se va îndrepla 

„în lermen de einer dile de   

de ocol respeelivă, care o 
a judeca de urgentă, ce: 
rend actele de la primar, 
Alegerea se_ socolesce 

definitivă dacă, până la 13 
Ianuarie. inclusiv, judele 
de ocol .nu a primit.nici 
o contestaţie impotriva ei, 
sati dacă judecând conte: 
tația, o va fi respins ea 
nefondată. (Art. 7 Leg. Jud. 
Oc. 1879).. - 

9. La cas când star con- 
Slala că procesul-verbal 
coprinde arătărI neadevi- 
rate şi că obştea satului 
nu a fost consultală, atunci 
judecătorul de ocol, pe de 
o parte,va ordona o novă 
alegere, dând de scire și 
sub-prefectului” respeeliv: 
iar pe de alta, de va fi loc, 
va constata falsificarea și 
va Îace să se urmărescă 
făptuitori! conform lege! 
penale. ” 

La cas cânde contestaţia 
sar întemeia pe faplul că 
veri-unul din jurațir aleşi 
nu intrunesee condiţiunile 
art, 7, alegerea nu .va fi 
anulată de cât în ce sea- 
tinge de alegerea acelui 
jurat. (Art. S Leg. Jad. Oe. 
1879). 

10. Jaraţir aleşi pentru 
un an pol fi vealeșt în anii  
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JUDECĂTORIILE COMUNALE (Art. 11—13) 

viitori dacă vor fi.dat do- 
vedI de destolnicie şi bune 
purlări. Până ce alegerea 
cea nouă va rămânea de- 
finitivă, juratii anulur tre- 
cut-vor urma cu îndepli- 
nirea funcțiunel lor. 

Pe tot timpul funelio- 
nărel lor, jurații voe fi seu- 
liţi de dilele de prestație 
judeţiane şi comunale, fie 
în bani, fie în natură, cum 
şi de serviciul- de caraulă 
sai pază de nopte în co- 
mună, (Art, 9 Leg. Jud. 
Qe. 1879). | 

11. Juraţi], înainte de a 
intra în funcţiune, vor fi 
datori a depune înaintea 
primarului, asistat de pre- 
otul satului de reședință, 
jurământul următor: 

«Jur că'ml voiii indeplini 
datoria cu sfinţenie și că 
nu voiii judeca de cât pe 
liinţă de adevăr şi pe drep- 
lale, ori de câle ori voii 
fi chemat. - -- 

«Asa său ajule Dum- 

  
Acest jurămeut va fi! 

subseris de primar, de no- 
tar şi de preot, cum și de 
acela care a jurat, 
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rat, este însuşi preotul, el 
pâle îndeplini funcțiunile 
de jurat și fără a face-a- 
cest jurăment, (Art. 10. 
Leg. Jud. Oc. 1879). 

212, Dacă prigonirea este 
între douY sai mar mulţr: 
locuitori din acelaşi sal, . 
judecata se va face de pri- 
mat împreună cu juraţil 
acelui sat: iar dacă satul. 
acela mare de cât un jurat, 
cel d'al doilea jurat se va - 
lua din satul de reşedintă, 
preferindu-se  tot-d'a-una 
cel cu cunoscinţă de carte. 

Dacă prigonirea este îu- 
tre duoi sait mai mulţi lo- 
cuitori din sate diferite, 
judecala se va face -tot-. 
dW'a-una cu jurații satului 
de reşedinlă;. sar în cas 
de- lipsă a veri-unuia din- 
irenșii, el se va înlocui cu 
alt jurat din satul piritului. 
- În asemenea cas juraţii 
suplimentari nu vor. lua 
parie la judecată de cat 
dacă jurațit din satul pi- 
ritului lipsesc. (Art. 11. 
Leg. Jud. Oe. 1579), 

13. Ori de câte ori pri- 
marul nu. va putea lua 

dacă i parte în personă la cerce- 
va sci să subscrie, iar Ja | area sati judecarea unei 
din contra prin punere de prigoniră,. suii va îi lipsă, 
deget. el va fi înlocuit prin aju- 

Dacă locuilorul ales ju. ! torul săi, arătându-se a-
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ecslă impregiurare în gar 
tea de judecată sait de'im- 
păciuire. e 

In cas. de disolvare a 
consiliului comunal, alei 
buţiunile priinarulur se vor 
"exereila de, preşedintele 
comisiel interimare. (Art, 
11. Leg. Jud. Oe, 1519). 

TITLUL 1 
Despre căderile judecă to= 

riilor comunale 

14. Datoria de căpete- 
nic a judecălorici este să 
împace pe părti. Dacă îm- 
Păciuirea isbutesce, jude- 
cătoria dă la mână părţi. 
lor o carle de împăciuire 

"-în modul arătat ma! jos, 
La cas contrarii, ca pro- 
cedeză la cercetarea şi ju: 
decarea priciney, : coristu- 
tând iu- cartea de judecală 
că impăciuirea n'a isbutit. 

+: 15. Judecătoriile comu: 
nale vor jusdeca, fără apel 
până la valdrea do cinci 
lei inclusiv, şi cu drept 
de apel la judecătoria de 

” ocol respectivă până la su- 
ma de 30) let inclusiv ca- 
pete şi dobândi, orr-ce pri- 
'gonire de ori-ce - natură 
între locuitorir „aceler: co- 

de avere miscătâre, 

  

TUDECĂTORIILE COMUNALE (Art, 14 -16) 

pentru. datorie. sâii pentru 
despăgubiri de orl-ce fel 
și din ori-ce causă ar is- 
vori ele. 

- Aceeaşi cormpelintă o 
vor avea judecătoriile și 
dacă. reclamantul este din 
altă comună, destul ca pi- 
ritul să fie domiciliat saii 
ședător în acea comună, 
(Art. 13. Leg. Jud. Oe, 1579). 

16. Dacă prigonirea esle 
privitore la stăpânirea bu: 
nurilor nemişeătâre, saii 
la hotare între vecini pen: 
tru locurile, țarinele sai . 
egrădile lor, judecătoria 
se va mărgini a ţine de 
fapt în stăpânire pe acela 
care a.stăpânit locul mal 
mult timp în cursul acelui 
an pe. faţă şi fără împo- 
trivire din partea celur-alt, 
şi e acolo peunde saur- 
mat stăpinirea între dinşii, 

până_ce :părțile se vor ju: 
deea la judecătoria com- 
petentă, penlru stabilirea 
dreptului de posesiune sai 
de proprietate asupra lo- 

“eului saii hotarului de pri- 
gonire, | , 

Dacă cel ce a stăpânit 
mal mult îimp în cursul 

-aceluf an locul sai hota: 
“vul de prigonire 'a fost nu une pentru pretenliuni: numai turburat, dar și scos 

Sail ; cu violenţă din stăpânirea 

a
 
r
r
 

n 
3
 

a
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JUDECĂTORIILE COMUNALE (Art, 17-- 20) 

acelui loc saii hotar de par: 
tea 'cea-altă, atunci jude- 
“cătoria îl va reintegra în 
stăpânirea sa de mar în-, 
nainte şi îl va menține 
de-fapt în acea stăpânire 
până ce instanţa compe- 
tinte se va pronunta asu- 
pra dreptului de posesiune. 
saii de proprietate între 

“ părti. (Art. 14 şi 15; Leg, 
Jud. Oe. 1879). - - 
17, Se va urma aseme- 
nea conform articolului do 
mal sus şi când prigonirea 
va fi pentru pacinica -stă- 
pânire a vert-unui drept 
de irecerve, de vedere saii 
“de alt-fel de robire asupra 
proprietălilor învecinate 
saii pentru stăpânirea gar- 
durilor, şanturilor, ulucilor 
sait zidurilor despărtitore 
intre vecină, sait penlru ză- 
gazuri şi orl-ce lucrări fă- 
cute. pe .iazuri, canaluri 
sait ape curgâtore, spre u- 
darea țarinelor, faceri de 
mori şi altele, (Art, 16. Leg, 
Jud. Oc. 1879).:). 
"19. Când se cere “des- 

1) a) Judecătoria comunală este 
„ meindoielnte o instanţă judecă- 
:. torescă în materie de posesiune 

când prigonirea este între săteni. 
Cas. 1 123/8317. Bul. pag. 30% 

d) Teibunalele ai. competinţa 
-da ajudeca procesele pentru dis- 
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fiinţarea veri-unui contract 
de închiriere sait do aren-: 
dare şi scoterea afără u 
chiriaşului sai arendaşu- 
lut din localul sait din 
casa închiriată, judecăto- 
riă comunală nu va pulea 
judeca de cât dacă chiria 
Saii arenda anuală nu trece 
pesto 50 lei, şi atunel nu- 
mai cu drept de apel. (arl. 
17. Leg. Jud. Oe. 1679). 

19. Judecătoriile cumu- 
nale vor judeca, asemenea 
cu drept de apel, tote u- 
baterile şi contraventiile 
prevădute de legea poli- 
ţie rurale, conformându- 
se formelor prescrise de 
acea lege şi fără ca a- 
mendile ce ar. pronunța 
si fie mai mari de cât 
cele prevedute de densa, 
nică - despăgubirea .părlei 
vătemate să treacă peste 
50 le. - - 

Ori-ce solijaritate între 
locuitoriîn ăcestă privintă 
este desfiinţată. (art. 15. 
Leg. Jud. Oe. 1879)2). - 

340. Juduecătoriile comu- 

dreptul de proprietate este pus 

în contestaţie. Cas. 11 8/87. Bul, 
pag. 51.. 

- 2) d) Faptul că locuitoril unei 

comune rurale maii sărit să dea 

ajutor pentra prinderea făcăto- 

rilor de rele ce aii .spart şi je-       “ trugerea de bucate, când însăşi ! fait casa unul consătean, cons: 

a
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nule vor avea asemenea 
a judeca abaterile de sim- 
plă polilie, prevtdute în 
art. 164 din codul de pro- 
cedură penală și înterm- 
plate în coprinsul uceler 
comune, când făptuitorul 
se prinde asupra faptului, 
Saii când atâl el cât şi 
martorii se găsesc în acea 
comună, E 

In amendouă casurile a 
acestor -două articole (19 
şi 20), dacă pedepsa pro- 

„ Dunţală nu este închise. 
rea, Suii dacă amenda și 
despăgubirea nu trece lie- 
cure pesle 5 lei, judecă- 
loria comunală judecă în 
prima şi ultima instanță, 
iar la cas eontrariă cu 
drept de apel. 

In tâle cusurile, împă- 
carea părlilor pune capel 
judecâţei. (Art, 19. Legeu 
Jud. Oe. 1879) 3), : 
1. Tole “coutestațiile 

isvorind din toemolelâ a 
gricole se vor judeca «de 
Judecătoria comunală, ție 

titue o contravențiune la legea poliției rurale, de competinţa ju- decătorului de ocol, dacă des- păzulirile cerute de - Partea vă: tămată treo peste suma de 70 ley, Cas. 11 536/92. Bul. pag. 935, 1) a) Abaterile prertlute ae legea poliţiencscă rurală sunt de competința tribunalelor ordinare 
  

CERERI ÎN JUDECATA (Art. 20-22) 

nend semă de disposiţiu- 
nile speciale ale leget a- 
celor tocmel), şi cu drept: 

„de apel la judecătoria de 
ocol dacă reelamaţiunea 
esie mal mare de câl 3 ler. 

Prin acesta însă nu se 
va suspenda executarea 
prevădulă de art. 27 și 
28 din disa lege, : 

TITLUL III 

Despre cererea in jude: 
caută, cercetarea pricini» 

10r, hotărire şi apel. 

22. Orl-ee cerere în ju: 
decală,' peniru prigoniri 
de căderea judecătoriilor 
comunale, se va face în 
seris către primarul co: 
muneY “prinu”o petiție în 
indoit exemplar, din care 
unul se va păstra la do- 
sar, iar cel-all se va îna- 
poia reclamantului, spre 
«l pune în vederea piri- 
lului împreună cu terme- 
nul de înfăţişare. (Art: 21. 
Leg. Jud. Oe. 1879). 

încetând tâte airibuţiunile jude- cătoreşcI ce se acordase prima- rilor, Cas. 1 152/50. Bal. p3g.312. W) Câna Cursul justiţiel este în- trerupt priatr'an conflict negativ de competinţă, curtea de casa- țiune este în drept a da un re- gulament de-competintă. Cas. UI 13/47. But. paz. Ti,



  

“CERERI 1N JUDECATĂ (Art, 23- 

23, Poliţia va coprinde 
numele şi locuinţa atât a 
piritulur cât şi a reclaman- 
tului, va arăta desluşit ce 
se cere şi pe ce lemeiti, 
şi va fi subserisă de re- 
clamant dacă el va sei să 
subserie. 

Dacă acesta nu scie să 
serie, peliţia va [i sul- 
serisă de seriitorul care a 
făcut'o și “de . reclamant 
prin punere de deget. In 
asemeneu cas, primarul 
este dator, atunci când i 
se va da peliţiunca, să.o 

" eitescă reclamantului din 
cuvânt în cuvent și să'l 
întrebe dacă acesta” esle 
ceea ce a voil să reclame. 
(Art.21. Leg. Jud. Oc, 1879), 

24, Dacă reclamantul 
nu scie să scrie şi nu să 
sesce cine să! scri6 po- 
(ilia, el pole să” ȘI facă re- 
elamaţiunea şi prin graiii, 

« Atunel primarul saii no- 
tarul, ascultând plângerea, 
este dator să o aşternă în- 
iun proces “verbal -în în- 
doit exemplar, constatând 
cele reclamate, şi acest act 
va tine loc de petitiune. 

- 25, Indată ce primarul 
a primi o reclamaţie, el 

va însemna pe densa diua 
primire! şi va face să se 
irecă: în scurt. coprinsul 
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ei in regislrul de intrare 
al primăriei. 

EL va cita tot-odată păr- 
țile pentru Duminica saii' 
serbătorea viitore spre în- .. 
fătişare, însemnând acest 
termen pe petiliune. (Art. 
22. Leg. Jud. Oe. 1874). 
"86. După înregistrarea 

petițiunel, primarul sai: 
notarul va merge Împre- - 
ună cu reclamantul la casa 
pirilului. spre a'T'pune în 
vedere reclamaţiunea, pe 
care "1-0 va citi din cuvânt. 
în cuveni, şi spre a co- 
muniea termenul. 

In lipsa piritulur de la 
domicilii, . reelamaţiunea   
şi lermenul se vor pune - 
în vedere juratului - res- 
pectiv, sait a unei rude saii 
veciu cure arfi mai la înde- 
măână,spre a vesti pepirit. 

Despre lole acestea se   va ace menţiune pe am- 
bele exemplare: ale peli- 
țiunel. (Art.:93, Les. Jud, 
Oe, 1879). 
"27. Judecala se va face 

obicinuit în localul priimă- 
riel, unde atât juraţir cât . 
și părțile prigonitore vor 
fi dalori să se adune, im- 
preună cu primarul și cu 
notarul, în diua sorocită, 
îndată după eşirea de la   
biserică.
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In cas când judecata sar 
putea face mai cu înles- 
nire la fata locului, pri- 
marul şi notarul se vor 
transporta în satul - unde 
se află prigonirea, şi acolo, 
adunâudu-se impreună cu 
jurați! și cu părţile, vor 
“ine şedinţă la casa preo- 
tului saii ajuratulul. (Art, 
24, Leg. Jud. Oc. 1879), | 

28. Părţile nu se vor 
putea infăţișa de cât în 
persnă, Dreptăţile şi le 

„Yor sprijini singure. -Ni. 
meni, afară do tată, soţ, 
fii, frate, unchii sai ne- 
pot, nu se va putea în: 
fălişa în numele altuia sub 
titlul de procurator, ad- 
vocal, vechil saii cumpă. 
rălor de drepturi, 

Cu tote acestea, pro- 
prietari! şi arendaşil se 
pot înfățişa prin îngriji. 
torii lor de moşie saii alţi 
însărcinați de afaceri. (Ari, 
25. Leg. Jud. Oe. 1579). 

29. Cea Wânteiit datorie 
a judecăloriexeste d'a căuta 
să împace pe părti. Pen- 
tru acesta, dupe ce seva 
convinge ea mai ânteiiă 

„de adevtr, va pune ver- 
bal în vederea prigonit6- 
relor pării. cum ar [i may 
drept să se impuco şi lo 
va îndemna la acesta, 
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“CERERI ÎN JUDECATĂ (Art. 28-30) 

Dacă părţile primese, a: 
tunci primarul impreună | 
cu juratii vor încheia un 
proces-verbal. constatând 
acesta, şi în care se va 
arăta desluşit chipul cum 
părţile s'ai împăciuit, 

Acest proces-verbal: va 
ține loc de carte de im: 
păciuire şi va fi subseris 
atât de primar, de juraţi 
şi de notar, cât şi de păr- 
ţile prigonitâre: dacă sciă 
să subserie. 

La din contra, cel ce nu 
vor sti să subserie .vor 
iscăli prin punere de de- . 
get în dreptul numelui lor, 
făcendu-se. despre acesta 
vorbire în procesul-verbal, 

Fie-care parte are drep- 
lul să ccră copie. de pe 
acest proces-verbal ;. iar 
originalul va sta la dosar, 
însemnându-se și în re- 
gistru, unde s'a înscris re- 
elamatiunea, că părțilestaii 
împăeat, (Art, 265 Leg, Jud. 
Oc. 1879) , 

30. Dacă judecăloria nu 
va ishuli să. împace pe 
părti, atunci” ea va judeca 
pricina şi *sI va da holă- 
rirca sa chiar în acea di, 
ni, cel may tardiii Dumi- 
nica saiistrhbătârea viitore- 
ținend socotelă de drep- 
lăţile fie-căruia şi de do
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CERERI ÎN JUDECATĂ (Art. 31-32), 

vedile ce vor fi avend, 
precum : înscrisuri, Imar- 

tori, jurămtnt. 
Legea lasă la sufletul 

si cusetul. primarului şi 
juratilor ca să nu judece 
si să nu hotărască de cât 
pe ființă de adevăr, şi să 
nu dea dreptate de cât 
numal celul ce o are. 

Dacă procesul este pen: 
tru fapte prevâdute de le- 
gea poliției rurale snii a 
tocmelilor agricole, ci vor 
hotări, ţinând semă de dis-- 
posiţiunile acelor logă, dar 
în marginele  competintei 
determinate prin legea de 
fată. (Art. 27. Leg. Jud, 
Oe. 1519). - e 

.. Ble Holărirea judecălo-, 
ricY comunale se. nuimmesce 
«carte «de judecată»..Ea se 
va serie pe o colă de hâr- 
lie osebilă, dupe formu- 
larele tipirite ce se vor 
trămite de minisler, şi se 
va păstra la dosar împre- 
ună cu petițiunea prin care 
sa pornit judecata. Fa va 
fi datată, subserisă de pri- 
mar, de notar şi dejuratii 
cari ait luat parte şi v: 
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arăta desluşil aceea ce a 
hotărit judecata, şi se va 
citi în audul părţilor de 
către primar sait notar, 
îndată ce s'a redactat şi 
subseris de. er... 

Dacă. verl-un jurat nu - 
'şeie carte, el va subserie 
prin punere de deget in 
dreptul numelui lul. 
Mentiune despre chipul 

cum s'a terminat judecata 
se va face şi în registrul 
do intrare: al primăriei 
unde s'a înregistrat recla- 
maţiunea, (Art. 28. Leg.: 
Jud. Oe. 1879) 1). - 

92, Indală după -setie- 
vea și subserierea :hotări- 
Tel, saii a procesului-ver- 
bal de împăciuire, prima - 
rul va da-Ja mână fie-cărei 
părţi câte un! extract de 
pe acea hotărire,. seris pe 
formularele tipărite ce se   vor trimite. de minister 
spro acest sfârşit, şi men- 
tiune despre acesta se va 
face din josul originalului 
hotărirei păstrat la dosar. 

Dacă partea condamnată - 
nu voesce să primescă ex- 
tractul lotirirei saii lip- 

  
  

1) a) Acţiunea ce proprietarul 
unu! imobil porncg?e contra chi- 

„riaşaluI pentru. restituirea imo- 
bilulu! inchiriat şi repararea stri- 
căcinnilor cansate, cată, dupe art. 

28, din legea judecătorilor de 
ocdle, a fiutentată la judecătorul 
sitaaţiunei imobilului, far nu la 
acela al domiciliului pâritulur, 
Oas. [ 428/04.. Bul. pag. 1218.
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seste de acasă, primarul 
va lipi. extraetul pe usa 
casei şi va lăsa o copie de 
pe densul în primirea unei 
rude saii vecin saii a ju- 
ratului respectiv ca să” dea 
piritului, incheiând despre 
i6te acestea cuvenitul pro- 
ces-verbal, care se va păs- 
Ira la dosar. (Art. 29 şi 30, 
Leg. Jud.: Oc. 1879). | 

39. Când datornicul nu 
este de rea credință şi 
nu tăgăduesce datoria, dar 
dice că nu pote acum să 
plăteseă, judecătoria "7 va 
putea da un termen de 

„plată; şi, dacă nieY atunci 
Hu va plăti, ea'l va con- 

„ dammna la plată și va îm 
plini banii, conform regu- 
lilor de mai jos, spre a“ 
da ereditorului, (Arl. 31. 
Leg. Jud, Oe. 1879). - 

34, Dacă piritul lipsosce 
de l, înfăţişare, si dacă se 
constată că primarul sati 
notarul "I-a fost pus în ve. 
dere. reclamaliunea şi ler. 
menul de înfăţişare, atuncr 
judecata se va urma Și în 
lipsa pirituluy, şi holărirea 
ce se va da i se va lipi 
pe ușa casei, cum s'a dis 
mat sus, dacă el nu va voi 
să o primeseă, 

lar dacă piritul lipsesce 
Şi Se găsesee că termenul   

VERERI ÎN JUDECATĂ (Art, 32—36) 

nu i s'a fost pus în vedere 
conform acester legi atunci 
judecata se va amâna pen- 
tra Duminica saii sârbă. 
târea urmălore, citându-se 
negreşit piritul pentru a: 
cest noii termen, cum sa 
dis mal sus. (Art, 32. Leg. 
Jud. Oc. 1879), 

35. Parlea condamnală 
în lipsă nu are drept de 
oposiție de cât dacă con: 
damnarea nu trece peste 

cinci lex. Dacă condamna: 
rea trece peste acestă su- 
mă, alunci cel judecat în 
lipsă w'are de cât drept de 
apel Ir judecătoria de ocol 
respeclivă, 
Oposiţia se va face în 

termen de ciuci dile libere 
de la primirea "hotărirer 
dată în lipsă sati lipirea ei 
pe uşă şi se va judeca în 
acelaşi chip şi cu aceleași 
forme ca şi reclamațiunea. 
(Art. 33. Leg. Jud, Oe. 
1579). : 

36. Apelul se va face 
în termen de o lună din 
diua când sa dat hotări- 
rea la mâna părtel, sai de 
când i s'a lipit pe ușa ca- 
sei conform art, 31, fie că 
hotărirea a fost dată în 
lipsă, fie că a fost dată în 
mod contradietoriii. 

Termenul de apel în cas



DESPRE ESECUPARE (Art. 27-45) 

de condamnare la amendă 
esto de cinci dile, şi începe 
după diua în care cartea 
de judecală a fost comu- 
nicată. (Art. 33, Leg, Jud, 
e. 1879). 

537e Dacă intre cet duoi 
jurată, desemnală a lua 
parte la judecarea proce- 
ului, sunt rude saii alin 
până la al patrulea grad 
inclusiv, unul din el se va 
exclude” prin tragere la 
sorți. operală de primar 
în ședință publică, şi se 
va Suplini prin altul cou- 
form art. 12, alin. 2. | 

Juraţii pot fi recusaţi 
pentru motive de rudenie 
cu veri-una din părtile pri- 
gonitâre Sati cu primarul 
până la al patrulea - grad 
inelusiv, şi pentru causă 
de duşmănie cunoscută în 
potriva reclamantului saii 
a piritului. - 

Recusaţia se va face în 
scris săii verbal înainte de 
judecată, şi, în- acest ca 
primarul sait notarul tre 
bune să o însemneze din 
josul reclamaţiunei păs- 
lrală la dosar. 

Juratul recusat se va su- 
plini prin altul, contorm 
alin. 2 al art. 19 din acestă 
lege. (Art, 3%. Leg. Jud. 
0e. 1519). i 
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TITLUL IV 

Despre executarea cărţi. 
* lor de judecată 

- 88, Nicr o carte dej ju 
decală a judecătoriilor co-! : 
munale supusă apelulul nu 
so va putea cxecula de. 
cât din diua când ea va îi 
remas definitivă și după 
ce se va fi autorizat exe- - 
cuiarea ei de judecătorul 
de ocol respectiv; 

Cartea de judecată se - 
socolesce remasă defini- 
tivă când nu s'a făcut apel 
contra el în termenul «de 
o lună saii de 5 dile. ară 
lat mal sus; sait când, fi-. 
ind apelată, ea a fost ia- * 
tărită şi prin holărirea 
judecătorier de ocol. 

Dacă condamnarea nu 
trece peste ciuci el, car-   jiea de judecată, când pi- 
ritul a tost faţă, este defi- 
nitivă din diua pronunţărer 
ei; iar dacă Judecata sta 
făcut în lipsă, din diua ex- 
pirărei termenvlui de o-: 
positiune saii a respinge- 
rel acele! oposiţiuni. 

“ In ambele casuri, pri- 
marul va declara cartea 
executorie scriind pe deu- 
sa: «se va executa» şi in- 
vestind'o eu sigiliul .pri- 
mărici şi eu. propria lu
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semnătură, (Art. 35. Leg, 
Jud. Oc. 1579). 

39. Or-cine va voi- să 
-execule o carte de .jude- 
cată condamnând la o su: 
mă mal mare de cinei leș, 
se va înfățișa cu densa la 
judecăloria de ocol res- 
pectivă, după ce va face 
să se alesle în josul. ei, 

"de către primar şi nolar, 
sub a'lor iscălitură și eu si- 
giliul primărici, diua când 
acea carte sa dat în pri- 
mirea părlei condamnate, 
sai sa lipit pe uşa casef 
sale, conform legci de faţă. 
“Judecătorul va verifica 

de urgentă și din oficii 
- dacă notificarea cărțer de 
judecată s'a făcut conform 

- lege, dacă termenul dev 
lună de Ia data notilicărei 
a expirat, fără să se îi fă- 
cut apel din partea celor 
interesați; şi, în casul a- 
cesta, el vu ordona exe: 
cularea, punend din josul 
căriei de judecată formula 
execulorie preserisă de 
lege. (Arl. 36. Leg. Jud. 
Oc 1879). 
-40. Orr.ce carle de ju- 

decală investită cu fur. 
anula executorie, conform 
arlicolelor de mar sus, se 
va executa, după stăruința 
părţer care a câstigat, de   

DESPRE HOTĂRÎRI (Art. 89-31) - 

primarul comunei şi de 
percepterul_ local, după a- 
celeaşi regull și conform 
lege! de urmărire cu care 
so împlinesc și dările că- 
tre Stat şi comună. 

Banir ce se vor. prinde 
din vindarea lucrurilor ur 
mările se vor da. în pri- 
mirea ereditorului sub lu- 
are. de cuvenită dovadă, 
care va sta la dosar; iar 
debitorului urmărit i se 
va da chitanță de descăr- 
care sybserisă de primar 
și de pereeptor, și urătănd 
suma ce'saă împlinit de 
la densul în socotela con: 
damnaţiuner. 
Amendile împlinite. se 

vor vărsa -în casa - comu- 
nală. (Art: 37. Leg. Jud. 
Oe. 1879). , 

41. Dacă cartea de ju: 
decată atribue reclaman- 
lulu proprietatea unu lu- 
ceru mişcălor de prigonire, 
executarea ex se va fuce 
de primar, luându-se lu: 
crul' din stăpânirea piri- 
tului şi dându-se în pri- _! 
mirea celui ce Pa câştigat: 
iar dacă hotărirea este pri- 
vitore la stăpinirea lucru: 
rilor nemişcălore, alunel 
executarea so va face dân- 
du-se afară piritul din lo- 
cul sai imobilul ce slăpă:  



" DESPRE HOTĂRIRI (Art. 42-42) 

neste pe nedrept, şi pu- 
nându-se de-fapi cel cea 
câştigat în posesia acelui | 
loc saii imobil. 

Despre tote acestea se 
va încheia cuvenitul pro- 
ces-verbal, care se va a- 
laşa la dosar, 

2. Nu pot fi urmărite 
şi sechestrale: 

1)- Locurile de muncă, 
casele şi ogrădile dale lo- 
cuitorilor. săteni prin le- 
gile: de împroprietărire, 
cari le declară îinaliena- 
bile; 
'9) Luerurile trebuineiose 
pentru culeatul datornicu- 
lui şi: familie! sale care 
trăesce cu densul în ace- 
cași casă; 

3) Vestmintele sai stra- 
ele lui şi ale familier I&i 
“necesaril pentru trebuinţa 
dilnică şi obiectele de hu- 
călărie indispensabile; 
- 4) Instrumentele de a- 
rat şi uneltele cari slujesc 
la munea câmpului, cum; 
arat, semănat, secerat, gră-" 
pat, cosit, cărat saii ire- 
erat; d IN 

5) Semintele şi îngrăşă- 
mintele pentru cultura pă 
mă&ntului datorniculut; - 
" 6) Făina; mălaiul şi alte 
mici merinde trebuincidse 
pentru hrana datornicului 
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şi familiei sale pe limp 
de o lună; . 

7) O vacă şi 2 bolsaii cal 
şi, în lipsă de vacă, 5 capre 
sati 10 oi şi i rimător. Ase- 
menea și nutreţul acestor 
vite pe timp de o lună; 

8) Uneltele lucrătorilor 
şi meșterilor trebuinciose 
la exercițiul meseriei lor; 
__9) Caru!, căruța saii sa- 
caua, pentru cărăuşt, căru- 
aşi sau sacagii, împreună 
cu vitele neapărale pen- 
tru trasul lor; ! 

10) Stupil de miere,gân-. ” 
daci! de mătase şi frun- 
zele de dud pe timpul cres-   cerci lor; .. . 

11) Ieonele şi alte lu- 
ceruri de ascienea natură 
trebuinciose cultului sait. 
religiel datornicului, (Art. 
38. Leg. Jud. 0e. 1579). 

43. Bunurile . imobile . 
ale datorniculur nu pot îi 
urmărite dacă legile po- 
presc înstrăinarea lor; iar 
dacă datornicul are şi alte 
imobile, urmărirea lor nu 
se vu pulea face de cât 
prin- organul judecătoriei 
de ocol respective şi con-. 
form regulelor de proce- 
dură prescrise prin legea 
de. urmărire pentru împli- 
nirea datoriilor către Stat   şi comună, - 

'



356 JUDECĂTORIILE DE 

44, Atât urmărirea câl 
şi vîndarea nu se vor putea 
face de cât în dilele de Du- 
minică saii sărbătâre, după 
cşirea de la biserică și 

"după ce primarul va fi în- 
> seiințat pe juraţă şi pe ob- 
ştea satului unde se face 
vindarea despre  accsia, 
(Art. 39, Leg. Jud. Oe. 1879). 

45. Dacă, cu prilegiul 
execulărei unci cărți de 
judecată, datornicul se va 
impotrivi pe temei că el 
a fost lipsă și n'a avut cu- 
noscință de termen sati 
de hotărirea ce s'a dat ca 
să se polă apăra saii face 
apel, şi dacă. primarul cu 
jutații, cari aă luat parte 
la judecată, ver găsi. îm- 
potrivirea lui întemeiată 
şi spusele lui adevărate, 
atunci eX vor popri execu- 
larea şi vor judeca pricina 
din noii faţă cu amândouă 
părţile, imediat și conform 
regulelor de mai sus. (Ar. 
40. Leg. Jud, Oce. 1879) 1), 

46. Tâte. actele privi. 
lore la cercelarea și jude. 
carea pricinilor acestor ju- 
«decălorii, de la cererea de 

  

OCOLE (Art. -1 1-48) 

judecală până la definitiva 
executare a hotărirei, se 
vor face pa hârtie liberă 
şi vor ti'seutite de orl-ce 
taxe. do timbru sati altele. 
(Art.41.Log.Iud. Oe, 1879). 

47. Dacă partea: carea 
câştigal voesce să execule 
carlea de judecată prin or: 
ganul portăreilor este li- 
beră să-o facă; însă in a- 
cest cas, orl-ce chellueli 
de executare rămân în sar: 
cina sa. (Art. 42. Leg. Jud. 
Oc. 1897). 

- CARTEA II 
PARTEA 1 

TITLULI 
Orgunisarea judecătorii- 

lor de ocol 

48. Se înfiinţeză pe tot. 
teritoriul regatului un nu- 
măr de 130 judecătorii de 
ocol, repăriite între dife- 
ritele judete, proportional 
şi eu suprafața leritoriului, 

Aceste judecătorii vor 
avea aceleaşi circumserip- 
țiuni şi reşedinte car! erai 
in fiinţă la punerea în a: 

  

1) a) Neobserrarea disposiţiuni- 
lor art, 40 din legea Judecătorii- lor de oc6lo din 1879 de ase ro- Pine în prealabil părţilor împă- 

carea lor, nu pote A invocată 
pentru prima .6ră în casaţie. Cas. 
II £03/9, Bul, pag. nl, . 

Pi 

R
R



- JUDECA'TORIILE Di: OCOALE (ârt. 19—51) 

plicare a legei din 4 Martie 
1894. NR 

Nici o modilicare nu se 
va putea face la aceste 
cireumseripţiuinl şi reşe- 
dinte de cât prin decret re- 
gal şi în urma avisului con- 
-siliului de miniştri, (Art. 
43. Leg. Jud. Oc. 1879: art. 
1 Leg: Jud. Pace. 1594). 

49. Nici o nouă judecă- 
torie de ocol nu so va pu- 
tea infiinta în viitor de cât 
printw'o anume lege. 
“In primul an însă al pu 

nerei în aplicare a acestef 
legi, ministerul de justiţie 
este autorisat a adăuga 
încă câte o judecătorie în 
județele în cari ar fi ab- 
solulă necesitate, fără însă 
ca numărul tolal al aces- 
tor judeeătorii să trecă 

peste dece. - 
Infiinţarea acestor nuol 

judecătorii se va face prin 
decret regal, în: urma în- 
civiinlărel cousiliului de 
miniştri, (Art. 44. Leg. ud. 
Oc. 1879; art. 2 Leg. Jud, 
Pace 1894), N 

50. Fie.care judecătorie |: 
de ocol se compune din- 
run judecător, un ajutor 
și duol copişti, earl vor în- 
îndeplini tot-Wo:dată şi 
funciiunile de : grefier și 
archivar, după trebuinlele 

   

"531 

serviciului, (Art. 46, Leg. 
Jud. Oc. 1879; art. 3 Leg. 
Jud. Pace 1$594)., , 
"SL Judecătoril de ocol 
vor avea același grad e- 
rarchie şi acelaşi onorariit. 
cu judecătorii de tribunal 
şi vor fi supuşi la aceleaşi 
condițiuni de admisibili- 
tate şi înaintare. MR 
Prin excepţiune, însă, şi 

acesta numai în interval 
de un an de la punerea 
în aplicare a acestei legi, 
judecătorii de ocol vor 
putea fi numiti și dintre 
Judecătorii de pace, su- 
pleanţi! saii substituții de 
tribunal titraţi, cal vor 
avea mal puţin de duor 
ani de grâd în una din a- 
ceste funeliuni. : 

In cas, însă, de lipsă de 
candidaţi litraţă, se vor 
putea numi şi dintre pre- 
şedinţil şi judecătorii de 
tribunale, procurorii şi ju- 
decătoril de pace netitraţi 
cari vor uvea cel puţin + 
ani în diferitele aceste 
funcțiuni. ” 

Ajutorele judecătorilor 
de ocol ai: acelaşi grad 
crarehie cu supleaţii de 
tribunal. . 

Condiţiunile de admisi- 
bilitate şi “drepturile lov 
la înaintare sunt aceleaşi, 

232



. 

338 

Iu timp de duoi ani însă 
do-la punerea în aplicare 
a acestei legi, si numai 
în lipsă de “candidaţi ti- 
trati, vor putea fi numiţi 
ca ajutâre la judecătoriile 
de ocol: procurorii, sub- 
stitutir, supleanții de tri- 
hunaj și judecătorii de 
pace netitrată, 

32. Ajutotul judecăto- 
rulul de ocol îndeplinesce 
tote funcțiunile judecăto- 
rulul în cas de lipsă sau 
împedicare a acestuia. 

EL pote fi delegat în cer- 
cetări la fata locului, în- 
srijeşce de regulata expe- 
dițiune a lucrărilor jude- 
cătorier şi eontra-semncză 
procesele-verbale de au- 
tentilicare în cas de lipsă 
a copistului-grefier, 

Judecătorul de ocol şi 
în lipsă sai prin delega- 
ţie, ajutorul, vor păstia, 
sub a lor răspundere, ac- 
tele de valore şi recepi- 
sele depuse la acea jude- 
'cătorie. (Art. 4 Leg. Jud. 
Pace 1594). 

53. Statul plătesce per- 
„sonalul judecătoriilor de 
'ocol şi procură materialul 
de cancelarie și registrele 
necesariy, 

Judetele pentru juderă- 
toriile cu reşedintele în   

COMPELIN'ȚA CIVILĂ (Art. 52-51) 

comunele rurale, şi conu: 
nele urbane pentru celt 
cu reşedinta în aceste co- 
mune, suni ținute să dea 
localul, mobilierul nece: 
sar şi combustibilul. - 

Atât judetele, cât și co- 
munele urbane mal ai în 
sarcina lor plata unuia din 
cel duoi copişti af judecă: 
toriej. 

Tote chelluelile “puse 
prin acestă lege în sar- 
cina judetelor” Sau comu- 
nelor urbane sunt obliga- 
torii și se vor înseri din 
oficii, de : autoritatea ad: 
ministrativă superidră, în 
budgetele lor respective, 
în cas când -dânsele nu 
vor fi satisfăcut pe deplin 
îndatorirea lor. (Art. 49. 
Leg. Jud: Oc. 1679; art.6 
Leg. Jud. Pace 1894). 

TITLUL II 
Competinţa civilă a jude 

cătoriilor de ocol 

3-4. Judecătoriile de ocol 
judecă tote apelurile pri: 
mite: contra cărților de 
judecată pronunţate de ju- 
decătoriile comunale în 
prima instanţă şi de orl- 
ce alte autorităti adminis- 
trative sati fiscale, +1 căror 
apel le-ar fi deferit prin
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COMPETINȚA CIVILA: (ârt, 53) 
leşi speciale. (Art. 50. Leg, 
Jud. Oe, 1579). 
55. Judecătoriile de ocol 

sunt competinte a judeca 
tâte cererile în -materie 

"personală şi mobiliară de 
ori-ce natură ar fi ele, 
chiar şi comerciale, în cea 
din urmă instanță, de la 
valorea de 50 ler până la 
200 ler inclusiv capital și 
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interese, iai: cii apel până 
li valorea de 1.500 lerin- 
clusiv capital si interese, 

Se întelege că, în co- 
munele resedinţe de ju- 
decătorit de ocol, acestea 
însuşeseși compelința dată 
prin lege judecătoriilor co- 
munale. (Art. 51. Leg, Jud, 
Oe. 1879; art. 8. Leg. Jud. 
Pace 1894) 3). , 

  

- 1) a) Poprirea careare de obiect 
O sumă mal mică de «1510 let, 
trebue adresată la judecătoriile 
de ocdle, chiar dacă actul în vir- 
tutea căruia se cere, ar emana 
de la tribunal, Regula prescrisă 
de art, 372 din procedura cirilă 
se aplică numal la hotăririle ju- 
decătoreşci, nu şi la actele au- 
tentice. . 

Poprirea cerută in virtutea a- 
nul act ipotecar, tindend Ia în- 
easarea unel sume de bani, este 
o actiune de competința judecă- 
toriilor de ocole. Cas. 13/56. Bul, 
pan. 6. 7 | 

2) Judecătoriile de ocâle sunt 
competinte de a judeca în ultima 
instanță cererile până Ia ' sama 
de 30) ici, şt acesta dupe legea 
nouă care esta aplicabilă întru 
cât la promulgarea el procesul 
era pendent. Cas. 1 31/36. Bul, 
pag. 31, - 

€) Acţiunile personale și mobt- 
liare pentra o valdre ce nu trece 
de 130, sunt de competința iu- 
decătoriilor de oc5le.Cas.1 61/39, 
Bul. pag. 182. .- 

d) Competinţa se regulcză dupe“ 
suma coprintă în cerere şi pen- 
tru determinarea et se ia în con- 
slierație capitalul şi dobândile 
expirate până în - momentul 'in- 

      
tentărel acţiunel, ast-fel că do- 
bendile posteridare . cerere! nu întră în calcului competinței. Cas, 
1 28/89. Bal pag. 803. 

e) Judecătorii de ocol de și a. 
dreptul de a autentifica ccntracte 
pentru sume mal mari de 1500 
lei, nu sunt îcsă competinţi a 
judeca contestaţiunile ridicatecu 
Ocasiunea executărel acelor acte 
dacă pretenţiunea părţilor exced 
suma de .15%0'1e%, până unde 
merge competinţa lor. Cas. [ 
'318/89. Bul. pag. S:0. . 

[) Judecătorii de ocol şi tribu- 
nalele de judeţ. în apel sunt com- 
petinţi a judeca acţiunile, având 
de obiect plata de chirie, ce. se 
fac de uit din coproprietarii imo- 
biluluY închiriat în raport cu drep- 
tul lor de proprietate, când acest 
drept nu ce contestat, - 

Nu există lucrul judecat când , 
hotărirea anteridră nu a avura- 
celasi obiect, * ” 

Constitue o omisiune esenţială 
care - atrage casarea hotărirel, 
când ea nu se pronunță asupra 
unui midioo de apărare invocat, 
care era de natură să schimbe 
soluțiunea dată procesului. Cas, 
1 153|%0 Bul. pag. 449, . 

2) Când hotărîrea primitivă a 
fost pronunțată în prima şi alti
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"56. Când într'o acţiune 
personală şi mobiliară, ce 
derivă din același fapt ju- 

COMPETINȚA CIVILĂ (Art. 56) 

ridic, iigureză mai inulti 
reelamanţi saii mal mulţi 
piriţi, chiar dacă între 

  

ma instanţă, hotărirea dată asupra 
cererel de revisutre nu pâte.f sus- 
ceptibilă de apel. Cas, 200[40 Bul. 
pag. bl, - ” - 

n) Competiuţa se regulcză dupe 
suma cerută de prima instanţă 
iaainte de pronunţarea hotărirei 
sale; prin urmare judecătorul de 
„ocol este competinte a judeca o 
acţiune personală şi mobiliară 
dacă ea a fost redusă la limitele 
competinţel sale prin conclusiu- 
nile Juate de reclamant. înainte 
de începerea desbaterilor. Cas. I 
312]90. N 

î) Numai o omisiune esenţială 
pute da loc la casare. Hotărirea 
este suâcient motivată şi nu cons- 
titue o omisiune esenţială când 
m:qiocul invocat de parte este 
respina în mod implicit. Cas. II 
119,90 Bul pag. 1031, 

j) Cererile personale şi mobi- 
liare până la valdre de 1:00 lei 
sunt de competinţa judecătoriilor 
de ocol. Cas. [ 16 io Bul.pag. 435. 

1:) Competinţa judecătoriilor de 
ocâle dea judeca în prima sai 
ultima instanţă se determină după 
suma reclamată, iar nu dupe cea 
adjuaecată. i 

Ast-fel dacă se reclamă uneia 
sai mai multor persâne sume 
maimici de 300 lel, dar care sume 
provin din aceiaşicausă şi întru- 
mite trec peste acestă citră,:ju- 
decătorul de ocol nu judecă de 
cât în prima instanţă, orl-oari ar 
fi sumu pe care ar adjugeca-o 
dtusul, Cas. 1 1$3/9t Bul. pag. 4:5. 

1) Competinţa se regulcză după 
suma reclamată, iar nu dupe a- 
ceea coprinsă în actul ce se pre- 
sintă spre a stabili faptul juridic 
din care ea decurge. Cus. 1 123/92   

Bul. pag, 320. 
w) Acţiunile având de obiect 

cereri de daune "în valire mal 
mică de 210 lei, se judecă deju- 
decătoril de ocole în ultima în- 
Stanţă, fără arept qe apel la trl- 
bunal. Cas, 1 132|93. Bul. pag. 335. 

n) De ui dupe art. 5l ainlegea 
îudecătoriilor de ocdle, aceşti ju- 
decători sunt competinți a jude- 
ca, cu apel, cererile în materie 
personală gi mobiliară carl nu 
trec de »1:00 ler capital şi inte- 
rese, întru cât însă jurisdicţiunea 
judecătoriilor- de pacea fost cre- 
ată în favârea părților, prin fap- 
tul că o atare acţiune a fost în- 
trodusă direct înaintea tribuna- 
lului de judeţ, nu se turbură or- 
dinea publică dacă ele n'a fost 
lipsite de beneficiul a două grade 
de jurisdicţiune, când adică ac- 
țiunea a fost judecată şi în apel 
de către curtea de apel, şi dar, 
într'un atare cas, nu pote să se 
invoce o causă de nulitate contra 
decistunel curțel de apel, atunci 
mai cu scmă cănd părţile nai 
ridicat nici o excepţiune de ne- 
competință. înaintea instanţelor 
de fonâ. Cus, 1 8494. Bul.pag.233. 

n) Judecători! de pace fiind 
competinţi să judece în prims 
instanţă cererile în materie imo- 
biiiară până la concurenţa de cinci 
hectare inclusiv pentru locurile 
cu! clădiri situate în comunele 
rurale, dcnşii sunt în arept în 
prima instanță şi tribunalul în 
apel, când obiectul litiginlui ar 
fi rodul une! vi! de exemplu, să 
judece şi să stabilescă a culeste 
proprietatea viel. Cas. [ 263/9% 
Bul. paz. 1178, :



COMPETINȚA CIVILĂ (Art. 57— 

deuşil war exista veri-o 
solidaritate, competința se 
determină dupe ceea. ce 
se cere de toti reclamanţii |_ 
sait se pretinde de la toţi 
pirâtţii. . 

Când obligațiunea nu 
derivă “din acelasi fapt ju- 
ridic, reclamantul nu pote 
chema în judeeală prin 
aceeași cerere pe maTinulţi 
debitori, chiar dacă obli- 
saţiunea este constatată 
prin uuul şi același acl, 
(Art. 9. Log. Jud. Pace 
1594). . 

57. Judecătorii de ocol 
sunt competinii a judeca 
cererile reconvenţionale 
ce se;fae cu ocasiunea 
uney acţiuni în aceleaşi li- 

“mite de valbre şi de în- 

58) 34 

men) sai dobiloce lerine- 
lor, holdelor, fructelor și 
recoltelor; ! 

9) Cer erile pentru cură- 
lirea sanţurilor,. canaluri- 
lor de irigaţiune, iazurilor, 
sârlelor,  zăgazurilor ! ţie- 
zeturilor); 

3) Cererile pentru usur= 
pare sait stricăciuni de lo- 
cură, copaci, garduri, șau- 
(uri saii alte îngrădiri; 

4) Cererile pentru. re- 
paraliunile locurilor sai 
clădirilor închiriate îm. 
puse prin contract sau de 
către lege în sarcina 1l0- 
catarului (chiriaşulu!) ; 

5) Contestaţiunile dintre 
stăpâni şi servitori, me- 
seriaşi şi calfe saii uceniet, 
comercianți şi băctide pră-   tindere ca şi acţiunea prin 

cipală”), - 
„58. Judecătorii de ocol 
sunt competinli a judeca, 
în cea din armă instantă,de 
la valoarea de â0 ler până 
la cea. de 200 lei inclusiv, 
şi cu apel până la orce 
valoare : 

1) Cererile pentr u vătă- 
mare aduse de către o- 

-1) a) Judele.de ocol e compe. 
tinte de a judeca cererile pentru 
usurpări saă stricăelani, sa cele 
relative la exerciţiul de servitute. | 
Competinţa sa iaceteză dacă 

- .  - 

vălie, patron şi lucrători 
cu diua, cu luna saă cu 
anul, pentru plata 'simbriet 
sai salariului lor, Orl exe-. 
cutarea contractulur; 

6) Cererile pentru des- 
păgubiri civile. provenite 
din delictele şi contraven- 
țiunile pentru cârăi judece 
călorir de ocol sunt. com- 
petinii, când însă părțile 

ta Qina înfiiţigerel reclamaţiunea 
se transformă îutr'o acţiune mo- 
biliară de daune interese, pentru 
o sumă care trece de 1500 ler, 
Cas. 1 254/91 Bul. pag. 127.
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Wait intrat pe calea pe- 
nală. (Art. 52, Leg. Jud. 
Oe. .1879; art. 10 Leg. 

- Jud. Pace, 1894).]) 
5$. Judecătoril de ocol 

sunt competinti a judeca 
cererile penlra desfiinţa- 
rea contractelor de 'areu- 
dare sai închiriare, ori 
pentru isgonirea arendu- 

1) a) Abaterile precedate de le- 
gea poliţiei rurale sunt de com: petinţă tribunalelor ordinare, în- cetând tâte atribuțiunile judecă- 
turegel ce se acordase primarilor. 
Cas. 1 2|36, Boul, Pag. 413, 

d) Procesele pentra plata sala- 
riului, sunt de competința jude- cătoriilor de ocsle şi a tribuna: 
lelor in apel de a Is judeca orI Care ar fi valdrea lor. - 

Este neadmisibilă cererea ae compensaţiune când suma nu este 
certă şi lichidă, i | 

Când minuta hotărirer nu este 
regulată, este suficient ca în ho- tărire să se A constatat că des- buaterile ar Î fost publice. Cas. I 210;87 Bul. pag. 535, 

c) Ingrijitorii de Moşi! întră în 
categoria servitorilor preveduţi 
îu legea jadecătoriilor de ocsle, 
dupe care pretenţiunile lor con- tra stăpânilor pentru plata de sa- lariu până la or ce vulre, sunt de competinţa judecătorilor de 
ocdle, Cas. 13 0jss Bur. Pâg.'10:3. «) Deltetele de loviri şi injurii sunt de competinţa judecătoriilor de ocule, ori cari ar fi valoarea |. despăgubirilor civile pretinse, Cas. 11 370|42, Bal. Page 67, 

e) In materie penală, compe. tinţa instanțelor judecătoresel se deterznină in principiă, după na- tura taptulul incriminat, iar nu   

COMLETINȚȚA CIVILA (Art. 35 60) 

Şului sai chiriaşului, în 
prima şi ultima instanţă 
când valoarea locativă a- 
nuală este de la 50—200 
let insclusiv, - şi „cu apel 
când acestă valore se urcă 
până la 1.500 lei inclusiv, 
(Art, 55, Log. Jud. Oe. 1879: 
art.S Leg. Jud, Pace 1894)'). 

60. Jndecătoriile deocol 
dupe cuantomul despăgubirilor 
civile ce partea lesată pote cere, 

Aşa dar, faptul de injurii, pre- 
vădut de art. 309 din Codul Pe- 
Bal, constituind o simplă contra- 
venţiune poliţienescă, întră în 
competinţa judecătoriilor de o- 
c6le, orl-cara ar fi cuantamul des- 
păzubirilor civile pretinse de re- 
clamant. Cas. 11 515/92,Bal. pas. 
St. 

- fi Nu pote fi vorba de regu- lare decompetință când nu există 
confiut de jurisăicţiune, 

Justanţele de fond sunt sare: 
rane ia constatare şi aprecierea 
cestiunilor de fapt gi hotăririle 
lor, în astă privinţă scapă de sub 
censura curțel de casaţie, Cas.1 
34/33. Bul. pag. 109). 

?) a) Competinţa unei instanţe, 
judecătoreşcI se reguliză ape 
legea în vigâre, în momentul în- 
troducerel acţiuaer. Ast-fel, 'ho- 
tărirea dată de tribunal asupra 
unei acţiuni, introdusă iuaiate 
de aplicarea lege noul a jude: cătoriilor de Ocule, este suscep- 
tibilă de apel. . 

In asemenea cas se aplică art. 
33 din pr. civilă, iar nu 'art, Ii 
din legea judecătoriilor de oesle. 
Cas. 1 15434 Du. pag. 5:6. 

VW) Cererile de evaquarea unul 
imobil pentru neplata de chirie 

| sunt de competinţa jndecătoriilor 
x



COMPETINȚA GIVILA (Art. 60-61) 

judecă în prima instanţă 
şi cu drept de apel, oi 
care ar fi valorea lucrului, 
acţiunile posesorii. 
“Aceste acțiuni nu vor fi 

admise ca fundate de cât: 
1) Dacă nu a trecut un 

an de la turburare sait de- 
posedare ; 

2) Dacă reclamunlul do- 
vedesce că, înainte de a- 
cestă epocă, el a posedat 
cel puţin un an, şi 

3) Dacă posesiunea . lui 

. 

343 

insuşesce condițiunile ce- 
rule de art. 1,846 şi 1.847 
din codul civil. ME 

In cas când deposedarea 
saii turburarea s'a făcut . 
prin violenţă saii fortă, re- 
clamanlul este dispensal 
de a face proba cerută de 
numerile 2 şi.3 din acest 
articol. (Art. 54 Leg Jud. 
Oe. 1879; aut. 12 Lee. Jud. 
Pace 1894) 5. , 

61. Judecătoriile de ocol 
judecă asemenea în prima 

  

de ocsle şi a tribunalelor în a- 
„_pel. Cas. I 96/89. Bul. pag, 276. 

ec) Competinţa judelui de ocol 
_în privința acțiunilor pentru plată 
de chirii se reguliză dupe val6- 
rea locativă anuală, jar nu dupe 
suma chiriei pe tot timpul pen- 
tra care s'a incheiat contractul; 
aşa dar, când chiria este mar 
maică de 1300 le! pe an, judecă: 
torul de ocol este competinie a 
judeca o asemenea cerere. Cas, 
1 321/.0. Bal. pag. 1037. 

d) După disposiţlunile art, 5? 
din legeajudecătoriilor de ocgle, 
judecătorii sunt competinţi aju- 
deoca în ultima instanţă, fără drept 
de apel, până la valdrea de 20) 
lei. Prin urmare, tribunalul care 
primegce şi judecă, ca instanţă 

” de apel, o afacere cu valore nu- 
may de 183 let, nesocotesce cita- 
tul articol din legea judecătorii- 
lor de pace. Cas, 1 26;/94. Bul. 
pag. 855. , 

1) a) Locurile de islaz, arătură 
și fâncţă, date preoţilor biseri- 
celor săteşti, nefiind declarate 
prin legea rurală din 1364 ca im- 
presoriptibile, pot face obiectul 

7 

unei acţiuni posesorie, Cas..1 
17/96, Boul. pag. 17, -.' 

d) Acţiunea posesorie este ad: 
misibilă, când deposedarea s'a 
făcut prin violenţă sait forță, 
chiar când. posesiunea celui de: 
posedat nu întrunea tot: condi- 
ţiunile cerute de lege pentru e- 
xercitarea anţiuneY posesorii, ai 
violența pâte finu numa! merita- 
tă, darşimorală, şidar o amenin-   ţare ar putea, în unele casuri, 
să constitue o violenţă în sensul . 
legel. - - | 
Pentru ca, însă, o asemenea 

ameninţare, fis verbală, fie prin 
scris, să pâtă avea acest carac: 
ter, trebue să fie de aşa natură 
îu cât să expună pe autorul er 
la o pedcpsă corecțională saii 
chiar numa! 'la daune-interese. 
Cas, 1 21/96. Bul. pag. 830. 

c) Dupe legea judecătoriilor de 
cc6le din 1 Martie 184, judecă- 
torii de pace sunt competiuţi a 
judeca cu dreptul. de apel ac- 
țiunile posesori! 'ori care ar fi 
Yaldrea.lor, Cas. 1 3533/.Ji, «Drep- 
tub SI/9ă ăi
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instanță şi eu drept de a- 
pel, ork-care ar îi val6rea 
Iverului; - 

1) Plângerile relative la 
strămutare de hotare; 

2) Pretenţiuni privitore 
la lucrări făcute pe ape cuy- 
-gătore pentru irigațiune 
saii pentru punere în miş- 
care de mori, fabrice, ete, 

3) Reelamaţiunile pen. 
tru exercițiul servituiilor, 
pentru zidurile” şi santu- 
rile comune, pentru dis- 
tanţele de observat între 

„vecini, la construcțiuni saii 
plantaţiuni. 

COMPETINȚA CIVILĂ (Art. 61-62) 

In tote casurile prevt- 
dute de acest aricol, dacă 
se va contesta vre-uneea 
din părti însăşi dreptul de 
proprietate sai titlul con- 
stituliv al servituţei, ju- 
decătorul de ocol nu va 
statua, de cât asupra ac 
țiunel de posesiune, fără 
ca ac6sta să prejudice fon- 
dul chiar al dreptului, care 
rămâne a se judeca pe cale 
principală, dupe regulele 
generale . de competintă. 
(Art. 56 Leg. Tud. Oc 1879; 
art. 13 Leg... Pace 1594)'). 
62, In materie imobi- 

  
1) a) Judecătoriila de ocdle, şi 

în apel tribunalele judecă, orr- 
care ar fi valdrea lucrului, re- 
clamaţiunile pentru exerciţiul sertituţilor. Cas, I 8885. But, 
pag. 181, . 

d) Acţiunea prin care o parte 
reclamă restabilirea cxerciţiului 
servituţel sale de vederv, este 

” de competinţa judecătorielor de 
ocole şi prin urmare de a tribu- 
naletor, ca instanţă de apel. Cas, 
I 3187. Bul, pag. 1:18, 

c) In privinţa servituţilor im- 
puse de lege vecinilor pentru 
clădiri gi plantaţiuni, judecăto- 
rul de pace, ca prima instanţă, şi tribunalul.ca tastanță de apel, 
sunt competinţi a judeca numai 
in posesoriti. Acţiunea posesorie 
durând numai un an, partea vă: tamată se pâte plinge numa'prin 
acţiune petitorie,contra construa- Minnilor şi plantaţiunilor vecinu- 
lu!, ridicate de ma! mult de un 
an. Cas. [ 1:5:57. Dal, pag, î3,   

d) Ca instanţă de apel, tribu- 
nalele judecă numa! actiunile 
posesorii, iar nu ai chiar fondul 
dreptului. Cas. 2183. Bal, pag, 1. 

€) Exerciţiul posesiuner serri- 
tuţei de vedere mal bine de an 
an constitue o acţiune de com- 
petinţă judecătoritlor de ocsle și 
a tribunalelor în apel, Cas. 1 
311|*8. But. pag. 1035, 

Ț) Plata de chirie reclamată de 
la posesorul unui imobil consti 
tue o adevărată turburare de 
posesiune, - 

Prin uruare, instanţele de fond 
sunt competente- ca pe cale de 
acțiune posesorie să judece acest 
punct, dacă se datoresce orf uu 
Veri-o chirie, fără ca prin acesta 
să se dică că at comis un exces 
de putere saii s'a prejodecat iu- 
tru ceva petitoriul, Gas. 1 582, 
Bul. pag. 5. 

y) Nu se violeză art, Gi din le- 
gea judecătorilor de ocgle când 
acţianea este intentată” ca pose-



. “ACŢIUNI POSESOBIL (Art, 63) 

liară judecătorii de ocol 
sunt competinţi a judeca 
în prima instaniă- acţiu- 
nile în revendicare şi, în 

sorie, de arendaşi, Cas, 1 10;30. 
Bu, pag. 185. i 

N) Na există nict incompetinţă, 
nici exces de putere, când tri- 
bunalul sesisat asupra uneY ac- 

„ iani posesorii, ca instanţă de a- 
pel, nu statuiză de cât în pose- 
suriă, iar na şi asupra fondului 

„dreptului. In asemenea acţiuni 
instanţele judecătoreşei sunt în 
drept să se întemeeze pe depu- 
meră de martori şi cercetări lo- 
cale efectuate, spre a'şi forma 
convingerea asupra posesiune. 

Cas. 1 12S;59. Bul. pag. 318, - 
- 1) Instanţele chemate”a judeca 

o acţinne posesorie sunt compe- 
tinte a- statua asupra reclamna- 
țiunilor cari ati de obiect a res- 
tabili lucrurile în starea în care 
sa aflai înainte de. turburarea 
posesiunei, ” Intră, dar, îa căde- 
rile lor de a ordona desfiinţarea 
unor lucrări făcute, căc! prin a- 
câsta nu se pronunţă de cât in 
posesorii, fără să prejudice fon- 
dul dreptului, Cas. 1 169]59. Bul, 
pag. 531. . -, 

) Judecătorul posesorului pote 
“consulta titlurile de proprietate 
spre a se convinge de existenţa 
turburărelposesiunej. Cas. I $/31. 
Bul. pag. 10. 

1) Judecătorul acţiunel pose- 
sorii pote să discute și să apre- 
cleze titlurile de proprietate spre 
a se lamina asupra posesiunei 
destul numat ca prin dispositi- 
vul hotărirei ce pronunţă să nn 
atingă în ceva areptul da pro: 
prietate al părţilor, Cas. I 42,91. 
Bul, pag. 123. , _ 

D Orl-ce fapt abusiv şi vătă. 
snător asupra cursulul unei ape 
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genere, orl-ce actiune imo- 
biliară pâvă la val6rea de 
1.500 lei capital inclusiv, 
sait 150 lei venit. : 

curgttore, aduse în turburarea 
folosinţel unul proprietar riveran 
pâte da loc la o acţiune posc= 
sorie, de competinţa judecătorii- 
lor de ocâle. Ast-fel fiind, când 
judecătorul de ocol "şi declină 
competinţa de a judeca aseme- 
nea acțiune, basată pe simpla 
excepțiune propusă de partea de- 
fenădre că prin lucrările sale n'a 
adus veri o vătămare reclaman- 
tutur, violeză şi interpreteză răă 
art, 53 din legea judecătoriilor 
de ocle, căci acea excepţiune nu 
constitue de cât o cestiune de 
fond, a căreia soluţiune putea 
conduce la respingerea preten- 
ţiune! în fond, far nu la respin- 
gerea ci ca r&ă iutrodusă înain- 
tea aceini judeciitor. Cas. 1 152/)1 
Bul pag. 329, 

- m) Judele de ocol nu este com- 
petent a'se pronunța asupraunel 
acțiuni posesori! exercitate pen- 
tru o servitute necontinuată, do-   bânâită prin prescripţiune înainte 
de promalgarea codului civil, căci , 
prin acâsta ar prejudeca cestiu- 
mea petitorului., Cuş. IL 216,91. 
Bul. pag. 697. Pa 

n) Judele de ocol e competinte 
de a judeca cererile pentra usur- 
pări saă stricăciuni saii cele re- 

lative la exerciţiul de servitute. - 

Cas. 1 271]91. Bul. pag. 727. 
v) Lucrurile de domen publio 

fiind în atară Ge 'comerciii, nu 

sunt susceptibile de apropriaţiu- 

na sati de posesiune privată şi, 

ca atare, nu pot ca loc în nici 

un cas la acţiunea posesorte faţă 

de administraţie. Ast-fel fină, ju- - 

decătorul acţiuner posesoril spre 
a putea judeca dacă 0 aseme-



3:6 

Acliunea însă în reren- 
dicare,. care ar decurge 
dintr'o hotărnicie în curs 
de judecată sai care ar 

AOȚIUSE POSESORII (Art. 62) 

Schimba o linie de des- 
părtire fixată printr'o ho- 
tărnicie depusă la tribunal, 
ra rămânea de competinţa 

  nea acţiune e admisibilă, are 
calitatea şi competinţa, or de 
câte or se ridică excepţiunea 
trasă din faptul că iucrul ca tace 

„obiectul aoţiunel este de domen 
public, să cerceteza dacă acel lu- 
cru este sa nu în comerelă, căcy 
aci nu e în juc o cestiune peti- 
torie, ci e vorba de a sa deter- mina numay natura terenutul sai 
a lucrului litigios din punct de vedere al posesiunei şi d'a se examina dacă acestă posesiune "este revestită sai nu de condi. ţiunile fundamentale cărora ea ",e subordonată, dacă adică este O posesiune juridică. Cas. 322791 Bul. paz. 926. : 

p) In acţiunile carta de obiect depărtarea cur-va din posesiunea 
unul imobil,” intentate înaintea jadecătoriilor de Ocdle, nu să pote examina de cât faptul po- Sesiunei şi nu sa pâte admite ce- Xxerea reclamanţilor de cât aacă denşil doredeso că aă possdat imobilul şi că ai “perdut pose- „ Slanea îu mat puţin de un an; aşa dar, este casabilă hotărîrea care, întrun atare cus, admit; pretențianea reclamantuluy spri- jinită numar pe un act de cum- ptrătore, înlăturâna contestaţin- “nea ce se face de piritul deţină- tor al imobilulux pe simplul motiv că nu şi sprijină acustă contesta- ţiune pe nici o probă şi fără nici o privire Ja faptul - posasiuner, Cas. I 43/91. Bul, pag. 12.6. 

9) Judecătorul de ocol nu e Ccompetinte a judeca o acţiune 
posesorle exercitată pentru o ser- Vitute necontinuă —cum e sarvi- tutea de trecere - dacă nu se pre-   

sintă un titlu pentru dovedirea 
el, ci se .invâcă, în dobândirea 
el, numai presoripțiunea câştt- 
gată contorm vechei legiuiri, căci 
Prin acesta ar prejudeca cestiu- 
nea petitoralui, Cas. 1 3/92, Bul. 
pag. î. ” 

?) Cererea în desfințarea unui 
zld, întemeiată pe _ motiv că, prin construirea lui către vecin, s'a 
usurpat din proprietatea racla 
mantalui o porțiune e teren, 
constitue o adevărată acţiune po- 
sesorie, de competinţa judecăto- 
raului de ocol. Cas, 1 779 Bal. 
pag. 12. 

2) Când asupra unei acțtuni 
posesorie, intimatul deținător al lucrului pretinde că'l stăpines:e 
find pus în posesiune chiar de 
reclamant, care!'l vinduse, şi este 
constant că de la data vi; A lcel 
până la intentarea acţiune! na 
trecuse un aa, în acestoas jade- cătorul unei asemenea acţiuni are de examinat nu cestiunea de a se soi dacă deţinătorul are saă nu posesiunea anală, ci acea dacă 
dâusul fusese în adevăr, pus în Pvsesiune da câtre însuşi recla: ma atul și dacă termenul era chiar 
acela pe care fusese pus în pose: 
siane; comite dar un exces de putere tribunalul care, într'un asemenea cas, obliga pe aeţiaa- 
tor de a delăsa imobilul pe mo- tiv că n'a dovedit că'l posedă de un an, şi hotărîrea sa este casa- 
bilă. Cos. 1 48192, Bal, pag, 111. 4) Tribunalul de jadeț, jude- când ca instanță de apei—ca şi judecătorul de ocol—nu sunt com- 
petinte a sa pro munța de cât a- 
supra pososiuney de fapt, iar nu



ACȚIUNI POSESORII (Ari, 62) at 

tribunalelor de. prima ine 
slaniă şi curtilor de apel, 
ori cari ar fi valorea saii 
întinderea locului reven. 
dicat. . - 

Sunt scutite de taxa lim: 
brului și de ori-ce alte 

cheltueit de procedură tole 
actiunile imobiliare privi- 
tore la pămenturile dale 
locuitorilor săteni şi de- 
clarate . inalienabile - prin 
legile de împroprietărire. “ 
(Art.57, L. Jud. Oc. 1879)1). 

  

şi asupra dreptului de proprie- 
tate imobiliară. Aşa fiind, excede 
limitele competinter sale tribu- 
nalul care, sesisat în apel asu- 
pra unel acţiuni care are de o- 
biect plata une! chirii de imobil, |. 
se pronunţă asupra excepţlunel 
riticată de pârit, cum că recla- 
mintul nu este proprietar al a- 

celui imobil, și judecă întemein- 
du-se pe titluri produse de a- 
cesta recunosciud dreptul sti 
de proprietate, fără nici o pri- 
vire la faptul posesiunei. Cas, 1 
15192. Bul. pag. 40. i 

u) De și dupe art. 56 din legea 
judecătoriilor de ocole, judecăto- 
rul trebue să se pronunțe asupra 
cesttunei de posesiune chiar a- 
tunci când se constută dreptul 
de proprietate al reclamantalul, 
totuși o hotărire a tribunalulat 
care confirmă cartea de judecată 
a judecătorului de ocol, prin care 
acesta işi declinase competinţa, 
nu se pote casa când, din const- 
derantele sale resultă că a dis- 
cautat posesiunea și a stabilit că 

"din titlurile ce 1 s'aă presintat 
de părţi, reclamantul n'a putut 
poseda locul litigiului cu titlu 
de proprietar, aşa că m'are asu- 
pră acelui loc nici un drept de 
acţiune posesorie, căcr priu a- 

„ăsta tribunalul a discutat vire 
tuaimente şi cestiunea posesoru- 
lui. Cas. 1 108|93. Bul. pag, 231, 
“ri Jadecătoral acţiuner pose- 

sorie pâtg să disoate şi să apre- 
cieze titlurile de proprietate spre 

a se convinge de existenţa tur: 
burărei posesinnel, destul numar 
ca prin 'dispositivul hotărirei ce 
pronunţă să nu atingă în cera 
drepral de proprietate al părţilor. 

Când posesiunea de fapt a 
dreprului de vedere este precară, 
nu cu titiu de proprietar, per- 
s6na turburată în exerciţiul a- 
cestul drept de vedere nu se pote 
plânza că a fust deposedată de 
un drept ce nu avea. 
"Nu există omisiune când îns- 
tanța judecătoriscă nu discută 
midlocul de apărare invocat de 
o parte, când acâstă partea pro- 
pus acel midioc numa! în mod 
incidental, tără însă a insista a-     supra lui. Cas. 1327193. Bul. pag, 
94). - i 

2) Judecătorul acţiune pose-. - 
sorie este in drept gi competiute : 
ca să examineze actul prin care 
defendorul a înstrăinat altuia 
imobilul ce faca obiectul Iitigiu- 
lui, şi stabilind accata, să'l scâtă 
din proces şi să respingă ca răi . 
acţiunea îndreptată contra lut, 
ne ma! fiind detentorul imobilu» 
lui, fără să se p6tă susțină că 
prin scesta a prejudecat petito- 
riul, Cas, 1 273|54, Bul, pag &6l, * 

) «) Judecata urmată in po- 
sasoriii nu se pote invoca'ca au- 
toritatea lucrului judecat într'un 
proces noii, prin care se face o 
cerere de revendicare a aceluiaşi 
lucru. Cas. I 97|83 Bul. pag, 329. 

2) Acţiunile ce aii de obiectun 
nemişrător a cărui valure nn



348 DESPRE SUCCESIUNI (Art, 63-61) 

63, Pelitiunile de eredi- 
late, tote cererile privilore 

" la punerea în posesiune şi 
regularea succesiunilor, e. 
şirile din indivisiune şi 
împărțirea succesiunilor, 
chiar imobiliare de ar îi, 
sunt asemenea de compe- 
tinţa judecătorilor de ocol 
ca primă instanţă, dacă 
valvrea succesiunei de re- 
vendicat sait care este de 
regulat ori împărţit nu tre- 
ce peste suma de 3.000 ler. 

Taxele de inregistrare 
se vor putea : asemenea 
răspunde la perceptia co- 
munci de reşedinţă a ju. 
decăloriel. a 

Declaraţiunea de aceep- 
tațiune sub beneficii de 
inventar a acestor sucie. 
siuni, sau renunțarea de 
la densele, se va putea 
face și la judecătoria de 
ocol în coprinsul căreea 
s'a deschis succesiunea. 

„_ In acest cas, judecătorul 
de ocol esle obligal ea, 
2 
trece de 1500 Je capital, nici 
peste 100 lel ca venit, se judecă de tribunal, când sunt lui adre- sate, in prima și ultima instanță, Aga dar, cu drept cuvânt curtia 
de apel respinge ca neadmisibil 
apelul ce se face contra sentinţer dată ce tribunal într'o asemenea 
materie. Cas.I 58ie6. Dul. pag. 179, 1) a) Legea judecătoriilor de 

  

  

la finele [ie-cărei luni, să 
transmilă copie de pe a: 
ceste declaraţiuni la grefa 
tribunalului de judeţ, pen- 
tru a se înscrie în regis- 
trul prevădut de art, 693 
din codul civil, !) 

644. In cas când com 
petința judecătorului se 
reguleză după valorea o- 
biectulur în contestaţiune, 
valorea se va determina 
şi justifica prin însăşi pe- 
tiţiunea de intentare a ac- 
țiunel.. . 

Dacă cererea nu coprin- 
de valorea, sai” dacă se 
ridică contestaţiuni asupra 
ei, judecătorul va resolva 
conteslutiunea înainte de 
judecata fondului, după ac- 
tele ce i se vor presenta 
de părti, sati prin cerce- 
lare la fata locului, făculă, 
fie în personă, fie prin de- 
legaţiune, de judecătoria 
comunală respectivă, 

Actele prin cari se pole 
dovedi valorea saii venitul 
ÎNREII nna Ooie 

pace, care a dat în competința 
acestor judecătorii moştenirile ce 
nu trec peste 5000 let, neaducând 
nici o modificare art. +9 din legea 
timbrulul, tribunalele sunt com- 
petinte a judeca in prima și ul- tima instanță contestaţiunile Ja 
evaluările tăcute de părţi pentra 
perceperea taxe! de inregistrare. 
Cas, 1] 275 f6 «Dreptule ti. =



” judecătorului, 

DESPRE SUCCESIUNII (Art. 6t—65) 3:59 

i. Li . - . 

uvobilului sunt: roluiile 
de contributiuni, recepi- 
sele de imposite, contrac- 
tele de vindare saii în- 
chiriere și orl-ce acte de 
evaluare saii experlisă e- 
manate dela verr-o auto- 
ritate judecătorescă sati 
de la autoritatea comunală. 
respectivă. 

Partea. nemulțumită pe 
evaluatiunea judecătorului 
nu o va putea alara cu 
apel de cât odată cu ape- 
lu! asupra fondălul. 

In cas când tribunalul 
ar judeca că evalualiunea 
era greşită şi că ast-fel li- 
tigiul întrecea competinta 

va evoca 
fondul și va judeca aface- 
rea în prima instanță, o- 
bligâud pe reclamant -a 
complecla timbrul legal.) 

65. Judecătoriile de o: 
col sunt compelinte ca pri: 
mă instanţă a regula tu- 

telele când palrimoniul de 
administrat nu trece peste 
valorea de 5,000 ler. 

avea în acestă privință 
tote drepturile și îndato- 
ririle tribunalelor de judet 
pentru numirea tutorilor, 
întocmirea consiliilor de 
familie, luarea socotelilor 

nel tutorilor. - 
Ele vor da autorisaţiu- 

codul civil, ori de câte ori 
va fi vorha deo actiune 
în partagiii între moşteni- 
lori saii de o acţiune imo- 
biliară al căror obiect nu 
trece peste compelinţa lor. 
Estimaţiunea patrimoni- 

ului se va face prin însuși   inventariul ce se va în- 
cheia de judecătorul de 
ocol saii ajutorul săi. 
Penlru comunele nere- 

şedinte de judecătorie, ju- 
  

1) 4) Judecătoriile de ocdlesunt 
-competiute dea judeca în ultima 
instanță cererile până la suma 
de 300 lel, şi accsta dupe legea 
nouă care esto aplicabilă întru 
cât Ja promulgarea el procesul 
era pendinte, Cas. 1 31i56. Bul. 
pag. 31, ” ” 
d) Competinţa se reguldză dupe 
Suma coprinsă în cerere şi pen- 
tru determinarea e! să ia în con- 
siderațiune'capitalul şi dobândile 
expirate. până în “momentul in- 

tentărei acțiunel, ast-fel că do- 
bendile posterioare cererel nu în- - 
tră în calculul competinţel. Cas. 
1 288;89 Bul. pag. 803.. . 

c) Judecătorii fondului aii o 
putere suverană în constatarea 
intenţiunei părţilor şi interpre- 
tarea conrenţiunilor lor fără ca 
decisiunea lor în această privință 
să cadă sub censura curţej de 
casaţiane, întru cât -nu se alte- - 
rează însăşi natura convențiunel, 
Cas. 1 125/92 Bul. pag. 32, 

Judecătoriile de ocol vor - 

şi supraveghiarea gestiu- 

nea cerută de art. 405 din.



120 DESPRE SUOCESIUNI (Art. 66-67) 

„Mecălorul de ocol pote 
delega peuiru punerea si- 
-biliilor, facerea inventa. 
tiulul şi eslimatiunea a- 
vere!, pe sub-pretectul sai 
ajutorul acestuia sai chiar 
-pe primarul. comunei res- 
peclive. | : 
Odată cu procesul-verbal 

de inventoriere se va co- 
munica judecătorului lista 
rudelor celor mai apro- 
piate din comună sati ju- 
dei, sait, în lipsa acestora, 
lista prietenilor “defune: 
tului, (Art, 15, Leg. Jud. 
Pace. 1894).') 
_66. Judecătorii de ocol 

ai competinta să autenli. 
fice foile doiale până lu 
valorea de 3,000 ler in- 
clusiv. a 

Chiar când foia dotală 
conţine imobile sai o. 
biecte mobile altele de câl 
bani, părţile sunt ţinute 
a face pretuirea acestora 
în însuși actul dotal, 

Acestă prețuire obliga. 
lorie însă nu opereză vin- 
zarea mobilelor. afară nu: 
mal dacă în foia dotală nu 

  
  

se «dice expres coniruriul. 
Când-eonstituliunea de 

dolă - coprinde * imobile, 
părțile sunt obligate a de- 
pune și o copie de peac.: 
tul dotal. Acestă copie va 
fi expedială de judecălo- 
rul de ocol îndală dupe 
autentificarea foiei dotale 
către grelierul tribunalu- 
lui unde este situat imo- 
bilul, spre a transerie a- 
cesti mulațiune a pro- 
prietăței în” registrul de 
trauseripțiuny, 

Judecătorul de ocol și 
grefierul tribunalului sunt 
personal r&spundători, fie- 
care în coca ce "i pri- 
vesce, de neimplinirea o- 
bligațiunei ce li se îm- 
pune. - 

Disposiliunile art, 718 
şi 719 din codul de pro- 
cedură civilă se abrogă, 
(Art. 62, Leg. Jud. Oc. 
1579; art. 17. Leg. Jud, 
Pace 1594), 

67. Judecătorii de ocol 
sunt competinți a se pro- 
nunţa asupra actelor de 
adoptiune ale locuitorilor: 

  
1) a) Competinţa judecătorilor de ocâle dea regula tutelele des- chise în circomscripţia: lor este Hmitată nurmaal Ja tutelele locui- torilor sătenY. Cas. I 3377. Bu, pag. 1079, -   2) Legatarul untversal trebue 

să ccră punerea în posesiunea 
bunurilor coprinse în testament 
dela eredil reservatari în cas cind 
există as-menea moștenituri, Cas 
1 23/96, Bal, pag. 94.



„821 din codulscivil şi în- 

(art, 
1594.) 

TOMBECINŢA CORECȚIONALA (Art. 65-64) 

din comunele rurale și 
celor din comunele urbane 
cari nu sunt reșediiițe de 
judeţ. | 

Cartea de judecată, în- 
cuviintind o adopţiune, va 
fi supusă tribunalului de 
judet, respectiv spre con: 
firmare în modul și ter. 
menul prevăduli în art. 

scrise în regislrul oficiului 
slărei civile, conform art. 
323 din acelaşi cod, 
"sudecătorii de ocol sunt 

în drept a: legalisa actele 
de constatarea elitei ser- 
vind pentru adopțiune şi 
pentru căsătorii, confor- 
mându-se, în acest din 
urmă cas, art. 56 și 57 
cod. civil şi leger din'$ 
Martie 1875; 

s3t 

0$. Judecătorii de veol 
suut competinti a slatua 
asupra tutulor contesta: 
liunilor ivite la execuli- 
unea actelor autentificate 
de dânşii în virtutea Jeger 
de fală, saii a legei din 1 
Septembre 1586 pentru 
autentili ări, întru cât nu 
este vorba de o contesta: 
țiune contra uner proceduri 
de expropriare (vindare 
silită imobiliară) urmărită 
înaintea tribunalului, 

Contestaţiunile se adre- ” 
seză la judecătoria de ocol 
în circumseripţiune a căre. 
ea se face urmărirea, afară 
numai dacă se atacă însuși 
titlul executoriii, în care 
cas contestațiunea trebue 
îndreptată- judecătorulul 
care a autentificat aclul.   “EI mal sunt încă - com- 

petinti a da femeilor mă- 
ritate autorisaţiunea de a 
sta în judecală în proce- 
sele ce sunt de competinţa 

- lor, observînd formele pre- 
vădute de art. 624 Şi ur- 
mătorii din codul de pro- 
cedură civilă, - 

Somaţiunea şi citațiunea 
sotului însă se -vor face 
conform art, 80 și urmă. 
lori! din presenta lege. 

18 Leg, Jud. Pace, 

(art. 19 Leg. Jud, Pace, 
1594). ! 

TITLUI, II 

Competinţa coreeţlonalii 
a judecătorilor de ocol 

69. Judecătoriile de ocol 
sunt tribunale polițienești 
şi judecă în prima instanţă 
contravenţiunile de simp 
poliţie de ori-ce natură și | 
din orl-ce lege ar decurge, 
cu restrieliunea însă pre. 
vădută de art. 19 și 20 

PE



552 

din . legea 
comunale, 

„__ Cu toate acestea, o carte 
de judeculă. dată asupra 
contravenliunilor de corn- 
pelinla judecătoriilor de 
ocol, nu este primitore de 
apel când amenda; resti- 
tuțiunile sai reparatiunile 
civile ce ar pronunţa nu 

- tree fie-care în parte peste 
suma de 95 lei, osebit 
cheltuelile. - 

Atribuţiunile date prin 
art. 141 şi 149 din proce- 
dura - codului penal sub- 

“ jndecătoriilor 

COMPETISPA COLECIIONALA (art. 69 -%ă) - 

prefecţilor şi politailor se 
vor exereila numai de Ju: 
decătorir de oco). art. 59. 
Leg. dud. Oc. 1579: 
20. Leg. Jud. Pace 1591) : 

10. Judecătoriiie de: 
eco], ea tribunale poliție- 
neşii, judecă în ultima 
instanţă apelurile contra 
cărților de judecată pro- 
nuntate de judeeătoriile j 
comunale în easul- prev 
dut de srt., 19 și 20 din 
acestă lege. (art. 00 Leg. 
Jud. Oc. 1579, art. 22 Leg. 
Jud. Pace 1591)). - 

  

1) a) Când cursul justiţie este 
- întrerupt printr'un confiiut nega- 
tiv de competinţă, curtea de ca- 
sație este in drept să dea un re- 
sulament de competinţă. Cas. 11 

-404/87. Bul. pag. 702. 
d) Inmormântarea făcută la vi- 

__Serică far nu la cimitir, consti- 
tue contravenţiunea prevăzută 
de art. ] și 2 din regulumentul 
pentru înmormintări din anul 
1564, combinat cu art. 385 alin. 
9 din Codul penal, de competinţa 
judecătoriilor de ocoale. Cas. 5. 

“Unite 327/92. Bul. pag. GAT, 
c) In materie penală compe- 

tinţa instanțelor judecătoreşel se 
determină, in principiă, dupe na- 

“tura faptului incriminat, iar nu 
dupe cuantumul despăgnbirilor 
civile ce partea lesată pote cere. 
Așa dar, faptul de injurii, preră- 
zut de art. 30) din codul penal, 
constituind o simplă contraven- 
țiune poliţienescă, intră în com- 
petinţa judecătorilor de ocâle, 
orl-cari ar fi cuantumul despă-   

gubirilor pretinse de reclamant. 
Cas. 11 50392. Dul, pag. St. 

d) In regulă generală delictele 
corecționale se judecă de triba- 
nale de judeţ, iar contravenţii? 
de judecătoriile de ocole, atâră 
de delictele prevăzute de art. 255 
şi 2:9 al. 1 din codul penal, pre 
curma şi furturile simple, când si 
Grea obiectelor furate nu trece 
peste 100 le!, cari sunt ate pri 
legea judecătoriilor de ocole, în 
competința acelor judecătorii. 
Cas. II 1224, Bul. pag. 43. | 

?) a) După art. 289, aliniatula 
JI-lea din codul.penal, numai în 
juriite sati expresiunile ocărâtore 
săvirşite în persâna membrilor 
clerului constitue nn delict co 
recțional de competinţa triba 
nalului de județ. Aga dar, inst 
tele aduse în persâna unul pr 
ticular în timpul serviciului divin 
cara nu face parte din merabrii 
clerului, fe că ar constituldelie 
corecţional prevădut de art. = “ 
aliriiatul I din codul penal, fe



COMPETISȚA CORECŢIONALA (Art, 7 

71. Judecătoriile de o- 
col sunt tribunale corec- 
ţionale şi judecă în prima 
instanţă şi cu drept de 
apel: IE 

" 1) Faptele prevădute și 
pedepsite de art. 238, 249, 
299, alin. 1, 352, 853 şi 356 
din codul penal: . 

2) Furturile simple, pre- 
cum. şi tentativele de ase- 
menea furturi, prevăzute 
şi pedepsile de art. 308 
din codul penal, când va- 
lorea obiectului furat nu 
trece peste 100 ler. 

3) Furlurile de paseri 
domestice, sai alto mici 
animale, precum şi lenta- 
tivele de asemenea furturi, 
comise în curţi, în câmp; 

în cotețe sait aiurea. fie 
n6ptea, fie diua, fără între- 
buinţarea midlocelor agra- 

353 

vante prevtdute de art. 
310 din codul penal, când - 
valorea nu trece peste 100 
lei; IN 

4) Furturile precum şi 
tentativele de furturi, pre- 
vădute și pedepsite de art. 
309, $ 9, când valorea nu 
trece peste 100 lei: 

In câte patru aceste ca- 
suri partea civilă sai re- 
clamantul este ţinut a a- 
răta însuși, în reclamaţiu: | 
nea sa, valorea pagubel 
causate; N 

5) Tăinuirea obiectelor 
saii banilor provenind din 
delictele de maj sus; “ 

6) Delictele silvice, când 
delictul nu atrage după 
sine o amendă mai mare 
de 300 ler, (art. 60, Leg. 
Jud. Oe. 1579; art.92 leg. 
Jud. Pace 1894)'). . . 

  

ar constitui simplă contravenţie 
poliţienească prevădută de art. 
300 din același codice, ele în ori 
ca cas, după art. 59 şi (Odin le- 
șea judecătorilor de ocdle, intra 
în competinţa acestor judecători 
de ale judeca. Cas. 11 233/91 Bat. 
p3g. 806. , 

1) a) Furtul simplu fără efrac- 
țiune, şi lovirile care n'uă causat 
incapacitate de lucru, sunt de 
competința judecătoriilor de o- 
câle de a le judeca întru cât va- 
16rea objectelor furate nu trece 
peste una sută lel. Cas. II 7:]8$ 
Bu. pag. îl. 

de simplă poliţie, cade în come 
petința judecătorilor de ocâle, 
Cas. I[ 95|86 Bul, pag. 134.. : 
_ €) Recursul în casaţiune, în ma« 
terie de contravenţiuni, este scu- 
tit de taxa timbrului. Cas. II 
2:3/83 Bul. pag. 559. 

d) Curtea de apel este în drept 
să aprecieze actele, să califica na. . 
tura delictelor şi să hotărască 
competinţa instanţei ae a judeca. 
Cas. 3. Vacanţ. 319/86 Bul. pag.593. 

e) Facerea de raport: se cere 
numol pentru procesele pendinte 
înaintea curţel de apel, iar nu şi 
pentru acelea date judecătoriilor   d) insulta simplă fiind un fapt “de ocdle cu dreptul de apel la 

23
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'%2, Pentru diferitele de- 

__ COMPETISȚA CORECȚIONALĂ (Art. 73) 

liete din” articolul prece- 
  

tribunale. Cas. 11 57|86 Bal.pag.75. 
f) Furtul simplu de obiecte, a 

căror valdre nu trece pest2 100 
leY, este de competinţa judecăto- 
riilor de ocdle. Cas. 11 17/86.Bul. 
pag. 12, - - 

9) Competinţa se determină nu 
dupe cum constată instanţa, ci 
după cererea părţilor; aşa că ul- 
tragiul de care este vorba pri- 
vind la competinţa tribunalului, 
iar nu a ju. de ocol, are a se 
judeca: de tribunal. Cas. IL 519/86 

* Bul. pag. 991, 
h) Acţinnea publică se pâte 

Stinge prin împăcluirea părților 
"în casurile prevădute de art. 238 
și 239'al 1 din codul penal, Cas. 
II 361/87 Bul. pag, 240. 

î) Se conformă cu legea jude- 
cătorul de ocol care judecă de- 

„lictul de bătae comis contra re. 
clamantuluy, când se constată că 
tentativa de omor. imputată a- 
cestuia, camera de punere sub 
acuzațiune, declarase că nu era 
cas de urmărire, Cas. 11 281/87 
Bul. pag. 502. . “ 

" Î) Termenul de apel contra 
cărţilor de juaecată, pronunţate 
asupra furturilor, este “de dece 
dile şi se calculă de la notificarea 
sentințey. Cas. II. 471]87 Bal. 
pag. 828. 

h) Când cursul justițiel este.în- 
trerupt printwun conflict negativ 
de competință, curtea de casa: 
țiune este în drept a da un re- 
gulament de competință. Cas. 11 

*409]88 Bul. pag. 801; Cas. 11 
459:8 Bul. pag. 970; Cas. 11 
275190 Bul, pag, 1467. - 

2) Delictele care întrunesc ele- 
mentele constituitive acelor pre 
vădute de art. 238 ain codulpe- 
nal sunt de competinţa judecă- 
toriilor de ocâle, de a lejudeca, 
Cas. IL 536/88 Dul. pag. 1089,   

21) In materie de delicte când 
pretenţiunile părţel civile se ri- 
dică la suma de 120 let, tribu- 
nalul este competent să judeca 
procesul. Cas. II 38/1888 Bul. 
pag. 13. - . 

n) Când cursul justiţie) este in- 
trerupt printrun conflict negatit 
de competinţă ivit între o jude 
cătorie de ocol şi un tribunal de 
judeţ supus la jurisaicţiunea a 
două instanţe diferite, curtea de 
casație este in drept să dea un 
regulament de:competinţă. Cas, 
II 26|89 Bul. pag. 85; Cas. II 
50|89 Bul. pag. 110. . 

- 0) Cantonieri! linie! ferate ne: 
find nisce funcţionari, ci numai 
servitori, sunt justițiabill de ju- 
decătorul de ocol pentru delic- 
tele de loviri ce comit. Aceste 
loviri neputânaă constitut delictul 
prevădut de art. 118 din codul 
penal. Cas. II 133|89 Bal. pac. 
791, ; . 

2) Delictele de loviri simple 
prevtqute de art. 2383 cu circun 
stanţa agravată din art, 165 dia 
codul penal, sunt de competinţs 
judecătoriilor de ocâle, de dre-ce 
circunstanţa agravantă din art 
165 din codul penal, din cauzi 
calitățeI delicuentului, nu schim: 
bă în nimio natura delictului de 
lovire gi nu'l scâte de sub preri- 
unile pedepsite de art, 233 Coă. 
Penal. aa 

Tribunalele de judeţ potjudecs 
delictele de loviri simple în prt' 
ma şi ultima instanță, dacă nt 
li se declină competinţa. Cas. Il 
507|89 Bul. pag. 833. 

4) Iu materie de delicte silrice, 
când făptuitorii nu sunt prins 
asupra faptului, actul de consta" 
tare nu face credință contra lor 
dacă agentul silvio nu este asis- 
tat de veri-un agent administra”
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dent, judecătorul de ocol 

tiv; în acest cas curtea, pronun- 

end achitarea delicuenţilor nu 
violeză nici un text de lege. Cas. 
11 17/59 Bul. pag. 329. 

+) Delictul de lovire săvârşit de 
fiii contra părintelui! este de com- 

„petinţa judecătoriilor de ocâle. 
In cas de conflict negativ ivit 

între un judecător ae ocol şi un 
tribunal, curtea de: casaţie re- 
guleză competința înstanţel în 
drept a judeca delictul. Cas, 11 
132|39 Bul. pag 330. 

3) Delictele de loviri simple st- 
Vârşite de fă în persâna părin- 
telul sant de competinţa jude- 
cătorilor de ocol. Cas. 11 394'89 
Bul. psg.5%0; Cas. 11 366/89 Bul. 
pag. 656; Cas. II 4C6'89 Bulpag: 
633; Cas. 11 438|90Bal. pag.1183; 
Cas, II 93|30 'Bul. pag. 196; Cas. 
JI 125/9141 Bul. pag. 315; Cas. 11 
207/92 Bal. pag. t08. : 
-î) Caporalil şi soldaţii doro- 

banţi cu schimbul sunt justiția 
bill de tribunalele ordinare ci- 
vile pentru delictele de loviri şi 

» maltratări săvârşite în timpu! pe 
când se afla în activitate, Cas. 
11 367/89 Bul. pag. 638. 
“"u) Judecarea furtului unul cur- 
can, a cărui valâre nu trece de 
una sută leY, cade în competința 
judecătoriilor de ocâle. Cas, 11 
539/89 Bul, pag. 968. 

€) Loririle fără voință prevă- 
qate de art. 249 din codul penal 
sant de competințajudecătorilor 
de ocol, de a fi judecate. Cas.I1 
56/90 Bal. pag. 108. 
- 2) Când cursul justiţier este îa- 
trerupt printr'un conflict negativ 
de competinţă declarat prin ho- 
tărîrl rămase definitive curtea de 
casaţiune este chemată a da un 
regulament de competinţă, Cas. 
II 3)8|90 Bal. pag. 874; Cas. 11 
414]90 Bal. pag. 1034. . 

3.3 

va putea pronunţa pedâpsa 

7) Articolul 309 alin. I din co- 
dul penal, pedepsesce furturile 
dupe câmp a animalelor care se 
intrebuințeză în agricultură sai 
acelora aflate pe locuri de pă- 
gunat. Cas. 11 342/90 Bul. pag. 911, 

2) Tribunalele sunt în drept a 
judeca în ultima instanţă lovi- 
rile comise prin inprudenţă. Cas, 
Il 337/90 Bul, pag. 912. . 

a) Delictul de lovire săvirşit 
de ginere în persâna socrului 

+săă intră îa preverstunile art. 
233 iar nu 213 din Codul penal 
şi este de competinţa judecăto- 
rulal de ocol. Cas. 1 356|f0 Bul. 
pag. 915. . 

w') Simplele loviri cari: n'aă 
causat pacienţilor incapacitate 
de iucru sunt de competinţa ju- 
decătorilor de ocâle Cas. 11 :53/96 
Bul pag. 1202. , , 

c') Când se iveşte un confiiet 
negativ de competință, declarat 
prin hotăriri remass definitire 
curtea de casaţiune este che- 
mată să pronuaţe un regulament 
de competinţă. - - 

Delictele de simple loviri, cară 
ma causat incapacitate de lu-   cru sunt de competinţa jadecă- 
torilor de ocoale. Cas. IL. 525/90 
Bul, pag. 1430. - 

d) Delictele de loviri simple 
săvirşite de fiă şi nepot sunt de 
competința judecătoriilor de o- 
c6le. Cas. 11 77/90 Bul. pag. 120. 

e') Delictele de loviri simple, 
săvirşite de fii contra mâmel - 
sale vitregi sunt de competința 
judecătorilor de ocol. Oas. $. 
Unite 161|90. Bul. pag. 365.:: 

7”) Judecătorii de ocol. sunt 
competinţi să judece atât pe au- 
torul principal al furtului cât şi 
pe tăinuitor, când val6rea lucru. 
xilor furate este ma! mică de 
100 ler, și atât unul cât şi altul
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închisorei în limitele pre- 

COMPETINȚA CORECȚIONALĂ (Art. 72) 

scrise de acele articole, ca: 
  

aă fost de o dată daţijuadecăţii. 
Cas. II 203;/9) But. pag. 242. 

+) Când cursul justitiei este 
întrerupt printr'an. confict ne- 
gativ de competință, curtea de 
casaţiune este chicmată a pro- 
nunţa un regulament de 'com- 
petinţă .Cas.11227/90 Bal. pag. 637, 

h') Simpla insultă. de şi rostită 
în public, nu constitue un delict 
de calomnie prevădut de art. 294 
din codul penal, întru cât nu 
s'a imputat o faptă determinată, 
ci delictul de injurie prevădat 
de art. 239, alin. I din ace- 
laşt cod. e 

Delictul de injurie simplă este 
de competinţa judecătorilor de 
oc“le, Cas. IL 49'91 Bul. pag. 103. 

î) Este culpabil de calomnie 
acela care prin cuvinte rostite 

“ în publice, prin strigări sai prin 
“ oră-cari midi6:e enumărate în 

art. 29: din codul penal, ra pro: 
pune îa persâna cul-va fapte 
cai de ar fi adevărate ar su- 
pune pe prepus la pedepsă, sai 
măcar la ură sati disprețul ce- 
tătenilor ; prin urmare elemental 
es nţial ai delictulvi de calom- 
nic esta că să se propună asu- 

- pra unel persona fapte determt- 
nate, cari ar supune pe prepus 
la consecințele arătate de cita- 
tul articol. Simplele cuvinte vă- 
dita «hoţ şi pungag» fără a se 
articula anume fapte, nu con: 
stitne delictul de calomnie, ci 
acela do tujurie prevttat de 
art. 299 din Codul penal, de 
competinţa judecătorului de ocol. 
Cas. Il 126/H1 Bul. pag. 33%. 
3) Dellctul de loviri simple 
stvergite de fii in persona pă- 
rintelul este de: competinţa ja- 
decătorului de ocol, şi în casde 
conflict negatir ivit intre acest 
judecător şi tribunalul de judeţ,   

curtea de casaţiune este în drept 
să pronunţe un regulament de 
competinţă. Cas. IL 209]91 Bul 
paz. 631... 

1) Faptul de lovire simplă să- 
vîrşit, de un sergent de oraş pe 
când nu se găsea în calitate qi 
exerciţiul fancţiunel sale, nu Con" 
stitue delict de abus de putere 

prevădut de art. 1i;5 din codat 
penal, ci acela prevăzut de art. 

238, de competinţa judecătorulul 
de 'ocol. Cas, IL 243191 Bal. 
pas. 633. - 1 

2) După art. 299, aliniatul & 

II-lea din codul penal, numă 
înjariile sai expreslunile ocă 
râtâre săvârgite în pers6na neta” 
brilor clerului constitaa un de: 

let corecţional de competinţ 
tribunalului de judeţ. Aşi dar. 

insultele alusa în persana ani 

particular, în timpul serricialt 
divin cari nu face parte din 
membrit clerului, fe că ar con: 
stitui delictul corecţional pre 
vădat de art. 299, aliniatul L 
din codul penal, fe că ar con: 
stitui simplă contrarenţiune E 

liţienească prevtdută de art- > 
din acelaşi codice, ele, ia orce 

cas, după art. 59 gi 60 dia legea 

judecătoriilor de ocâle intră în 

competința acestor jadecători i 

a le jaieca. Cas. Ii 29591 Du 
ag. 306. 
si In mnteria delietelor d 
simple loviri cari, după arte 

din legea judecătoritlor de oc 2 
pot stinse prin împăcarea P o 
ților, cân1 jaiecătorul de d 
a constatat priatr'un jurnal 
şedinţă deolaraţiunea părţilor 

sai impăcat şi a deolarat ao 
(iunea stinsă, acea împăcare 4 

safictent stabilită, fără să Î De 
nevoa de pronunţarea unel e 

tăriri regulate, şi întrun ase” 

«



COMPETINȚA ȚORECȚIONALĂ (art. 72) 

" orree tribunal de prima instanţă, (art. 23. L. Jud. 
  

- Menea cas, dânsul numai pâte 
redeschide acţiunea şi să pro- 
nunţe în urmă verio condam- 
naţiune în persâna inculpaţilor. 
Aşa fiind, tribunalul sesisat ca 
instanță de apel de către incul- 
Paţii condamnaţi întrun atare 
mod, cu drept cuvânt a refor- 
mat hotărirea: condamnatâre si 
a dispus închiderea dosarului. 
Cas. 11 491/7014 Bul. pag. 1937. 

»') Faptul de bătae simplă, de 
şi deferit judecătorilor de ocâle, 

  
  J 

Î 

constitue un delict şi apelul este 
admisibil, atât din partea minis- 
terului public, cât şi din aceea 
a părţilor, în contra cărţilor de 

„ judecată date în acistă materie. 
Cas. II 58'/91 Bul. pag. 1337. 

0) Cuvintele de <pungaş or- a 
+? dinar», adresate în persna cul-va 

nu constitue delictul de calom- 
nie, de oare-ce prin ele nu se 
impută reclamantului un fapt 
determinat care, de ar fl adevt- 
Tât, Var supune la pedepse saii 
la ura și disprețul concetăţenilor 
SEI, ci o simplă insultă, de com- 
petinţa judecătorului de ocol a 
o judeca. Cas II 5;92 Bal. pag. 59. 

P') Tribunalul constatând că 
pa delict ge lovire ce 1 s'a Ge- 
peri al judeca constitue un de- 
act de loviri simple previdute 
fe art. 238 din codul penal, a 
ost în drept ca, în faţa decla- 
YaMiuner părților că sai împă- 
cat, să declare acţiunea stinsă, 
cenform art. 60 din legea jude. 
Cătoriilor de ocâle Cas. II 11/92 
% az: 74. 

1) Se pote propune pentru 
Prima Gră în casnţiune miglocul 
“ „părțile Sai impacat întrun 
ge ict de lovire simplă, pentru 
Ie, cere stingerea acţiunel. Caz, 

250/2 Bul, pag. +48.   

+) Delictele de răniri fără ro- 
înţă prevăqute de art. 219 din 
codul penal, sunt de competința 
judecătorului de ocol. Cas. IL 
504/92 Bul. pag. 845. - 

s') In materie penală, cumr.e- 
tinţa instanţelor judecătoreşti se 
determină, în principii, dupe 
natura faptuini incriminat jar 
nu dupe cuantumul despăgubi- 
vilor civile ce partea lesată pâte 
cere. Aşa dar, faptul de injurii 
prevăqut de art. 300 din Codul 
penal, constituind o simplă con- 
travenţiune poliţienească, intră 
în competinţa judecătorilor de. 
oc6le, ori-cari ar fi cuantumul 
despăgubirilor civile pretinse de 
reclamant. Cas. II. 105792 Bul. 
paz. 816. 

t') Se pote propune pentru pri: 
ma 6ră în casaţiune midlocul că 
părţile s'aii împăcat întrun de- 
lict de lovire simplă, pentru a. 
se cere stingerea acţiunei pu- 
blice. Cas. 11 544/92 Bul. pag. 1016, 

+) In corecţional, orl-ce ex- 
cepţiune la regula generală nu 
pote i întinsă peste limita în 
care ea este circumserisă de 
legiuitor. _ 

Ast-fel legea judecătoriilor de 
ocle conţinend o disposiţiune 
lnitativă şi determinâna în mod 
clar și precis delictele cari, 
prin excepţiune, nu pot fi jage- 
cate de acele judecătorii şi ne- 
indicând în articolele ce anume 
speciâcă şi delictul prevădut de 
art. 233 din codul penal, ur- 
meză neapărat că acest delict 
se judecă în tâte casurile de 
tribunale. Case. II 12,94. Bal. 
pap. i. ” 

v) Se pâte propane pentru 

prima 6ră îu casaţiune midiocul 
că părţile s'aă împăcat iutr'un 

357: !



358 

Pace. 1894) *). - - 
73. Procurorul tribuna: 

COMIPETINȚA GORECȚIONALĂ (Art, 73) 
4 

lului pote face tot-d'auna 
apel contra cărţilor de ju: : | 

  

delict de simplă lovire, p:ntra 
a se cere stingerea acţiunel pu- 
blice, conform art. 60 din legea 
iuâecătoriilor de ocdle Cas. II 
3:2/91 Bul. pag. 755. 

1) Asemănat art, 4? din Co: 
dicile silvic, combinat cu art. 22 
alin. Y din noua lege a judecă- 
toriilor de pace de la i Martie 
1894, şudecătoriile de pace ju- 
decă delictele silvice fără drept 
de apel numa! atunci când de- 
lictul nu atrage după sine o 
amendă mal mare de 300 lel iar 
după art. 6 din procedura civilă, 
competinţa se regulâză, întrun 
asemenea cas după suma de in- 
tentarea acţiunei. Prin urmare, 
violeză citatele texte de lege 
tribunalul care declară. neadmi- 
sibil apelul. făcut . înaintea sa 
contra une cărți de judecată 
pronunţată de judecătorul de 
pace, asupra unul delict silvia 
imputat mat multor inculpaţt ca 
xesultând dintr'o singură faptă, 
și in care pretenţiunile Statului 
se precisati la o sumă care de- 
păşa cifra de 30 let, căcl în 
acest cas cartea de judecată era 
susceptibilă de apel Ia tribunal. 
Cas. Ii 545|9: Bul. pag. L1Ti: 
Cas. II 547|9: Bul. pag. 1175. 

2) Asemănat art. 71 din legea 
judecătoriilor de . pace, faptele 
prevădute şi pedepsite de art. 
238 din codul penal sunt de 
competinţa acelor judecătorii, 
fără a se face verlodistincţiune 
între diferitele aliniate ale acelnt 

* articol. Cas, I1 45|95 Bul. pag. 17, 
a”) Delictul de lovire simplă, 

prevădut de art. 238 din Codul 
penal, rămâne tot în competința 
judecătorula! de pace de al ju- 
deca chiar dacă, din causa cali- 

  

tăţei de funcţionar a agentului 
care "l-a săvîrit, ar intra în pre- 
visiuntle art. 169 din același co- 
dice, căci prin aplicarea acestal 
articol nu'şi schimba natura. Cas. 
II 205|95 bul. pag. 522. 

V”) Judecătorii de pace sunt 
competenţi a judeca delictele 
silvice, daca amenda cerută nu 
depăseşce cifra de 300 let, chiar . 
atunci când, în'causă find ma! 
mulţi delicuenţi, amenda ada- 
nată pentru toţi ar întrece Qisa 
sumă. Cas. I[ 247/95, Bul. page 
002. 

c”) Delictele de răniri prinim- 
prudenţă prevtdute şi pedepsite 
de art, 219 din Codul penal în- 
tră în competiaţa judecătoriilor 
de pace de a le judeca. Cas. Il 
247|9* Bul. pag. 311. 

d) Delictele silvice, cari nu a 
trag după sine amendă mal mare 
de 300 lef, nu pot fjudecate de 
judecătorul de pace decât în pri: 
ma instanță şt cu drept de apel. 
la tribunalul de judeţ, Cas, II 
312/95 Bul.. pag. 81; Cas. Il 
642|93 Bul. pag. 1277, 

e) Lovirile, din care causă pa- 
cientul a fost incapabil de a lu- 
cra timp depatru qile, constitue 
delictul prevădut de art. 239 din 
codul penal, de competinţa tri- 
bunalulol de judeţ de a'ljudeca, 
iar nu a judecătorului de pace. 
Cas. 11 426|95 Bal, pag. 955. 

'?") Simplele injuri! orale saă 
expresiuni ocărit6re, fe rostite 
chiar în public, în persâna cut-ra, 
constitue numato contravenţiane 
polițienească, de competinţs ja- 
decătorilor de pace de a o ju: 
deca, dacă prin ele nu se adaos 
o imputare pentru un fapt anu- 
me determinat. Cas. S. Vacan: 

p
.
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CONPETISȚA CRECȚIONALĂ (Art. 73) 

decati pronunţate în prima 
instanţă în materie corec- 
ţională, fără obligaţiune de 

359 
a notifica apelul săi păr- 
ţel interesate. 
Apelul părţel civile, în 

  

ţelor 531/95 Bul. pag, 1051. - 
9”) In cas de conflict negativ 

ivit între un tribunal şi o jude- 
cătorie de pace, curtea de casaţie 
este chemată a pronunţa un re- 
gulament de competinţă, 
Judecătorii da - pace, după 

art. 22 din legea judecătoriilor 
de pace din 1 Martie 1894,ati că- 
derea a judeca furturile simple, 
când suma pretinsă de reclamant 
pentru obiectul furat nu trece 
peste 100 let. Cas. ]1324:9% Bul. 
pag. 813; Cas. 11 350/35 Bul. pag. 
1079. - 

5” Faptul de a maltrata pe pă- 
rinţii săi, constitue delictul pre- 
xădut şi pedepsit de art, 243 din 
codulpenal, şi acest delict nu este 
de competința judecătoriilor de 
pace a 'l judeca, Cas. 8. Vacan- 
ţelor 413]96 Bal. pag. 1119. 
_*) a) Asemănat art. 23 din les 
gea judecătoriilor de pace, acegti 
judecători neputând pronunţa o 
pedâpsă mai mare de 6lunişio 
(| pentru deliotele date în com- 
petinţa lor, urmeză de aci că 
pentru delictul de. bătae, maxt- 
mul închisore! prevădute de art. 
238din codul penal find de un an, 
judecătorulde pace nu e competin- 
te a judeca peun funcţionar care 
s'a făcut culpabil de un delict, că- 
ruia, prin aplicarea art. 163 ace- 
laşi cod, cată să i se dea mari- 
„mul pedepse! de un an.In acest 
„cas numal tribunalul ce judeţ 
este competinte a judeca delictul. 

„Cas. IL 105/95 Bul. pag. 215, 
v) Delictul de lovire săvârşit 

de fii în persâna părinteluY este 
de competinţa tribunalelor de | 
judeţ de a *1] judeca, iar nu de 

a judecătorlilor de pace, Cas. II 
118/95 Bul. pag. 223. 

e) Delictui ce lovire simplă, pre- 
vădut de art. 238 din codul pe- 
nal, delict care, din causa preve- 
nitului (cum e aceea de ajutor de 
primar), cade sub previsiunile 
art. 165 din același cod, este de 
competința tribunalnlul de judeţ 
de a fi iudecat, iar nu a jude- 
cătorululde pace. Cas. II 290/95 
Bu. pag. 540; Cas. 11 232/9»Bul. 
pag. 065. - - 

d) Bovirile şi rănirile răvergite 
de fiii asupra părinţilor sunt de 
competinţa tribunalului de jude- 
de a Î judecâte în prima instanţă, 
Cas. 8. Yacanţelor. 498195 Bal. 
pag. 1027, 

e) In materie penală, compe- 
tința se reguldză după legea în 

lictului, iar nu după aceea în care 
s'a comis faptul. Ast-fel fiind, de- 
lictul de lovire comis de an funo- 
ționar public căruia este dată pri- 
vigherea “şi înfrinarea unor ase- 
menea delicte fina supus încht- 
sorel corecţionale de un an, astă- 

decătoriilor de pace, căcdnupot, 
după art 23 din noua lege aa- 
cestor judecătorii, a' pronunţa o 
pedâpsă ma! mare de 6 luni și 
o qi. Prin urmare,e casabilă de- 
cisiunea curţer de apel care de- 
clară neadmisibil apelul ce i s'a 
adresat hotărirel unul tribunal 
de judeţ dată într'un atare cas. 
Cas. 11 576/9 Bul. pag. 1150. 

|) Faptul prevădut de art. 23 
din legea servitorilor, că an par- 
ticutar ţine biroă de servitori, nu     constitue o simplă contrarenţiune 

vig6re în momentuljudecăţel de- - 

Qi numa! cade în competinţa Ju- .
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materie de delicte, contra 
cărței de judecată achită- 
tre, pune în mişcare ac- 
țiunea publică şi învestesce 
pe tribunal cu dreptul de 
a se pronunţa şi asupra 
pedepsel. Retragerea ape- 
Jului nu ”] pâte devesti de 
cât numai! în ceasurile pre- 
vădute de art. 76 din a- 
cestă lege, (art. 24. Leg. 
Jud. Pace. 1894):). 

74. Termenul de opo- 
siţie contra cărţilor de ju- 
dgeată în materie penală 
este de 5 dile, | 
„Acest termen începe du: 

ci un delict, care fiind pedepsit 
cu închisârea pe timp ma! lung 
de şâse luni şi o Qi,: nu pâte fi 

_ judecat, chiar după noua.lege a 
judecătoriilor de pace din Iunie 
1834, de cât de tribunalul corec. 
ţional. Cas. II 8|9%6 Bal, pag. 57, 

1) a) Dupe legea judecăturiilor 
de ocâle din 6 Martie 1879, ape- 
lal făcut de partea civilă nu în- 
vestea pe tribunal de cât cu drep- 
tul d'a examina hotărirea asupra 
cuantumului despăgubirilor ci- 
vile, neputându-se ocupa şi reveni 
asupra pedepse! cuvenită de că- 
tre procuror. Citata lege nu recu- 
noscea ministerului public drep- 
tul d'a conchide înaintea tribu- 
naluluj, la agravarea pedepsei ho- 
tărită de prima instanţă printr'o 
simplă declaraţiune verbală fă- 
cută la qiua întățişărei că face 
apel contra hotărirei judelui de 
ocol. 

Legea judecătoriilor de pace 
"din 1 Martie 1894, prin ultimul 

„aliniat al art, 24, învestesce pe N   

COMPETINȚA CORECȚIONALĂ (Art. 73-75) 

pă diua în care cartea de 
judecată a fost comunicată. 
(art. 25. Leg. Jud. Pace. 
1894). N 

75. Termenul de apel 
contra cărților de judecată 
pronuntate atât în materie 
de delicte, cât şi de con: 
travenliuni, este de dece 
dile. A 

Acest termen curge de 
la data cărţer de judecată 
când părţile aii fost pre- 
sinte, şi de la comunicare 
când ele aii fost absiule. 

Diua în .care cartea de 
judecată s'a pronunțat, sai 
tribunat în materie de delicte co 
recţionale, cu dreptul de a s? 
pronunţa asupra pedepsel chiar 
numa! în urma apelului părțel 
civile. Accstă însă numai în pi 
vința apelurilor introdusa dup 
1 Junte 3894, când s'a pus in 
plicare acestă lege, nu și în pi 
viunța apelurilor introduse înain e 
as acestă dată, care rEmânea se 

judeca după legea din 1579. Cis. 
LL 28/95 Bul. pag. 19. . 

2) AsemEnat art.24 alin, II din 
noua lege a judecătorilor ăe pacii 
apelul părțel civile, În mate e 
de delicte corecţionale, de con” 
petinţa acelor judecătorii, ine 
tegce pe tribunal cu drept St 
se pronunţa şi asupra pede e 
aşa că tribunalul e în arept ei 
dacă apelul ce ministerul pa a 
a făcat era târqii,săse pronunţe 
asupra pedepsel și să o agrare e 
Intr'an atare caspresenta pr 
terului pubiio este obligate” 
Cas, 11 353/95 Bul, pag. SE: 

 



CERERI ÎN JUDEOATA (Art. 70—78).- 

aceea în care copia s'a co- 
municat, nu sesocotesce în 
calculul dilelor de mal sus. 

Pentru ministerul publice 
termenul de apel curge în 
tot-d'auna - de. la pronun- 
tare. ” 

Declaraţiunea de apel se 
“pote face atât de ministe- 
rul public, cât şi de părți 
fie Ja Judecătorie, fie la Tri- 
bunal. (art. 25 leg. Jud. 
Pace. 1594). E 

76. In delietele prevă- 
dute de art. 238, 949 şi 
299, alin. I din codul pe- 
nal,și contraventiunea pre» 
vădută de art. 300 şi pe- 
depsită de art. 396 din a- 
celaşt cod, acţiunea publică 
se pote stinge prin împă- 

361. 

căciunea părţilor. (art. 97, 
Leg. Jud. Pace. 1894) *). 

PARTEA 11 

DESPRE PROCEDURA ÎNAIN.. . 
TEA JUDECĂTORIILOR 

_ DE OCOL . 

TITLUL IV - 
Despre chemare . 

77. Cererea în judecată 
se va adresa la judecăto- ? 
rul domiciliului sai reşe- 
dinţei piritului, Dacă ce-. 
rerea este relativă :la un 
imobil, ea seva adresa la . 
judecătorul locului unde 
este aşedat imobilul, (at.   63. Leg. Jud. Oc. 1879; art, 
28 Leg. Jud. Pace 1894) 2). - 

78. Cererea se va face 
  

..€) Acţiunile personale şi mobi- 
liare urmând a Â adresate către 
judecătorul domiciliului saă re- 
gedinţa pâritului, şi administra: 
ţianea saii stabilimentele publice 
trebuind a fi citate prin biurou- 
“zile lor la scaunul administraţiu= 
neY, urmeză că direcţiunea ge- 
nerală a căilor ferate române, 
care "și are sediul la Bucuresci, 

" acţiunile personale şi imobiliare 
contra acestei direcţiuni, cum ar 
fi de exemplu, cererile de daune 
pentru pagubele causate prin in- 
cedierea provenită de la: scân- 
teele locomotivelor, urmeză a fi 
îndreptate înaintea instanțelor 
jadecătoreaci din Bucureş:I. Cas. 
I 19596 Bul. pag. 795, 

3) 'a) Acţiunea publică pentra 
- delictul de loriză şi. răniri grave 

din cari s'a causat pacientuiul o 
incapacitate de lucru, delict pre- 
vădut de art. 259 din codul pe- 
nal, nu pâte i stinsă prin împăe 
carea părţilor. Can. 11 615|95Bul. 
pag, 1232, 

, 

2) a) Acţiunile personale gt mo- 
biliari'se fac la judecătoriile do- 
miciliului, sai reşedinţa părituluy. - 
Cas. 1 231 83 Bul. pag. 922, 

2) După art. (3 din -legea ju- 
decătoriilor de ocdle, cerea în ju- - 
decată se aâreseză lajudecătorul 
domiciliului păritului, fără să se 
facă ainstincţiunile arătate în art, 
53 şi 59 din procedura civilă, A- 
tunci însă când acţiunea este in 
legătură cu un imobil ea se va . 

adresa la judecătorul locului unde 
este imobilul. Aga acţiunea in     daune pentru stricăciunile aduse
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în seris, Originalul cererel 
va fi însotit de atâtea e- 
xemplare copil câte părti 
sunt. Ea va coprinde nu- 
mele,. profesiunea şi do: 
miciliul părţilor, obiectul 
prigonirel şi temeiurilere- 

- clamantului, va fi subserisă 
„de dinsul şi datată. (art, 

64. Leg. Jud: Oc. 1879; 
art. 29. Leg. Jud. Pace, 
1894). : 
"79. Judecătorul, îndată 

ce va primi cererea, va 
însemna pe tote exempla- 

“rele termenul de înfăţişare, 

CERERI ÎN JUDEOATA (Art. 79-80) 

va pune data şi va semna, 
va trece termenul în regis- 
trul de şedintă, va opri în 
cancelarie originalul cere: 
rel; iar copia sai copiile 
le va remite reclamantului, 
împreună cu atâtea tidule 
câtesuntexemplarele,pen- 
tru ca reclamantul să în- 
deplinescă procedura. (art. 
G5. Leg. Jud. Oe. 1879;art. 
30. Leg. Jud. Pace. 1594.) 1) 

S0. Procedura pentru 
chemare se pote implini,. 
dupe alegerea părţel, fie 
de reclamant în personă, 

  

unul imobi! de către direcțiunea 
căilor ferate urmeză ase adresa 
la judecătorul locului unde este 
imobilul, iar nu la judecătorul 
domiciliului direcţiunel. Cas. 1 
101/91 Bul. pag. 2:22. 

1) a) Procedura înaintea jude- 
cătoriei de ocol se îndeplinesce 
după dreptul comun, când opo- 
nentul nu se presintă în persână 
spre a primi copia oposiţiunei 
sale şi a o da adversarului cu 
termenul dept. . 

Nu se pote respinge ca nesus- 
„(inută o oposiţiune, când -opo- 
nentul nu a putut avea ocunos- 
cință de termenul fixat pentru 
judecarea ei. Cas, II 44/93 Bul. 
pag. 351. 

V) In afacerile civile de come 
petința judecătoriilor de pace, le- 
gea, punând îndatorirea recla- 
mantuluY sati oponentului ca să 
îndeplin€scă îngi-le procedura de 
chemare în judecată gt de comu- 
nicarea cărţilor de judecată, fără 
intervenirea oficiuluY portăreilor, 
chiar atunci când partea e do-   

miciliată în altă localitate de cât 
reşedinţa judecătoriei, urmeză de 
aci că, in cât privesce pe recla- 
mant sai oponent, să se presume, 
o dată ce procedura se vede în- 
Geplinită pentru partea intimată! 
că dânşii aii cunoscinţă de ter- 
menul înfăţişărei gi că judecăto- 
rul trebue să procâaă la Ju- 
decarea afacere! în lipsa lor, dacă 
nu se presintă, fără ca hotărirea 
dată ast-fel să pâtă A atacată de 
ei, pe cala de contestaţiune pe 
motiv că m'ar A avut cunoscinţă 
de termenul fixat pentru Jude- 
cată, Cas. II 313/9+ Bul. pag. 615. 

c) Dacă partea oponentă inain- 
tea judecătorului de pace "şi-a a- 
les un domiciliii prin petiţiunea 
sa de oposiţiune şi judecătorul 
a dispus să fie citat la acel do- 
micili, reclamantul originar e da- 
tor să îndeplinâscă procedura la 
disul domicilii, sub peaâpsă de 
nulitate a hotărireY pronunțată 
în lipsa oponentului, in cas când 
citațiunea a fost alurea. Cas. În 
120|96 Bul, pag. 524, 

4,
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+ OERERI ÎN JUDEOATA (Art. SI) 853 

fie prin comisarii, şi sub. 
„comisarii de poliţie saii 
primarii comunelorrurale, 
fie prin corpul de portărer; 
în acest din urmă cas, însă, 
cheltuelile privese numai 
pe cel cal ai recurs la 
aceslă procedură specială. 

Procedura se va înde: 
plini în acelaşi mod şi la 
tribunalele de judeţ, orl de 
câteorIvorjudecaafarerile 
venite- in apel de la jude- 
cătorul de ocol. (art. 65. 
Leg. Jud. Oc. 1819; art. 31 
Leg. Jud. Pace. 1894.) 
„SI. Copia se va lăsa în 

mâna piritului, care va is- 
căli ţidula de primire, 
“In cas când piritul nu 
va voi să primescă copia 

saii să iscălescă jidula, oră. 
nu va fi acasă, primarul, 
comisarul sai sub-comi- 
saral va lăsa copia la do- 
miciliul orl reşedinţa pi- 
ritului, în-măna unei ru- 
de,-ori unul servitor, oră 
unul vecin apropiat, care 
ra iscăli ţidula de pri- 
mire ; iar dacă nu sunt 
rude, servitori. saii ve- 
cină, sait dacă aceştia re- 
fusă, copia se va lipi pe 
uşă şi se va încheia pro- 
ces-verbal de acesta; pro: 
cesul-verhal se va da pe 
urmă reclamaatalului spre 
justificare că s'a îndeplinit 
chemarea. (art. 63 Leg. Jud. 
O. 1839; art. 32. Leg. Jud, 
Pace. 1591)1) 

  

1) a) Notificarea cărţilor de ju- 
decată, se face după formele pre- 
vădute de legea specială pentru 
citaţiuni. Cas. I 39/58 Bal. pag. 111. 

3) Lăsarea unel cărți de jade- 
cată în mâinile comptabilului păr- 
ţex, constatându-se acesta cu pro- 
cesul-verbal, constitue o comu- 

- nicara valabilă şi face să curgă 
termenul de apel. Cas. 1 194]39 
Bul. pag. 53i. 

c) Procesul-verbal prin care se 
constată de agentai poliţieneso 
că s'a lăsat la domiciliul persânel 
condamnate, extractul de pe o 
carte de judecată în primirea u- 
nul servitor al stii, nu trebue să 

* arate numărul casel, căci nicăeri 
nu se prevede o asemenea for- 

“malitate sub pedâpsă de nulitate, 
Cas. II 150/93 Bal. pag. 218.   

d) In afacerile civile de com- 
petinţa judecătoriilor de pace, le- 
gea, punând îndatorirea recla- 
mantului sait oponentului ca să 
îndeplinscă înşi-le procedura de 
chemare în judecată şi de comu- 
nicarea cărţilor de judecată, fără 
intervenirea oficiului portăreilor, 
chiar atunci când partea e domt: 
ciliată în altă localitate de câţ re: 
şedinţa judecătoriei, urmează de 
aci că, în cât privesce pe recla- 
mant saii oponent, trebue să se 
presume, odată ce procedura se 
vede îndeplinită pentru partea 
intimată, că dângil aă cunogcință 
de termenul înfăţinerel şi că ju- 
decătorul trebue să procede la 
judecarea afacere! în lipsa lor, 
dacă nu se presintă, fără ca ho- 
țărirea dată ast-fel să pâte A a-



30. OERERI ÎN JUDECATA (Art.52- 55) 

„ S2. In tâte aceste ca- 
suri, dacă judecătorul sai 
tribunalul va fi nevoit să 
amâne procesul din causa 
neîndeplinirei- procedurel 
conforin leget, el va pulea 
condamna, prin aceeaşi în- 
cheiere, po agentul culpa- 
bil de' negligentă sii rea 
credinlă, la.o amendă de 
la. 40 ler la 100 - Ic! și: la 
o despăgubire egală către 
partea vatămală, cu sait 
fără execuţie provisorie. - 

S3. Cererile în scris pot 
fi inlocuite prin cereri ver- 
bale pentru reclumanţil 
fără sciintă de carle. 

Spre acest sferşit se va 
fixa printr'un regulament, 
întrun mod uniturm pen- 
tru tote judecătoriile de 
ocol, o di în care împriti-. 
naţii, dând timbrul legal, 
vor putea face plingerile 
lor. | — 

Judecătorul saii ajutorul 
săii va încheia proces-ver: 

„bal de cele rcelamate și 
acesta va tine loc de pe- 
liţie, Ă 

tacată de ei, pe cala de contesta- 
-ţiane, pe motiv că p'ar A avut 
cunoşeinţă de termenul fixat pen- 
tru judecată. Cas. II 315/941 Bul. 
pap. 615. 
- e) Nu se pote declara nulă pro- 
cedara prevăguiă de art. 7i din 
legea judecătoriitor de ocdle de   

S4. Termenul de înfă: 
țişare va fi de la 3-15 dile 
cel mult și va fi -pus în 
vederea pirilului cel ma! 
târdiă cu două dile înainte 
de înfăţişare. . 
In casuri urgente, insă . 

judecătorul va putea da 
termen de înfătişare pen- 
tru aceeași di. | 

Urgenţile şi motivele ci 
de admitere vor fi consem- 
nate şi -iscălite de jude: 
cător atât pe originalul 
cererel, câi şi pe copie. 
(art. 65. Leg Jud. Oc. 1579; 
art. 35. Leg. Jud. Pace. 
1894.) 

- 85. Părţile se pot întă- 
ţişa înaintea orr-cărul jude- 
cător de ocol, fără nici o 
chemare şi fără niclo ce- 
rere în scris, îndestul ca 
procesul să fie de natură 
a se judeca de un jude- 
cător de ocol și îndestul 
ca voiula părților, obiectul 
şi valorea contestatiunei 
lor să fie constatate în 
scris înaintea . judecăto- 
rului print”un act format 

la 1879 pe motiv că nu se mal 
găsesce în dosar originalul depri- 
mirea cărţei de judecată. In coz- 
tra constatărei făcută de judecă 
torul competent nu este admisă 
altă probă de cât înccrierea în 
falg. Cas, 11.182/95 Bul. pag 551- 

.
€
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DESPRE:  nozăntel (At. 86-89) | 355 

de' judecător, sub-seris de 
el şi de părţileimpricinate. 
“Judecătorul va judeca 

causa saii în acea di sai 
în altă di însemnată de el. 
Părţile vor subscrie spre 
sciiuță şi, la diua însem- 
nată, causa se va judeca 
întocmar ca şi cele ce sunt 

- în chemări, (art. 69. Leg. 
“Jud. Oc. 1579; art. 36 Leg. 
Jud. Pace, 1894.) : ” 

TITLUL V - 

Desprehotăriri,judecată, 

măsuri avsigurătoro și 
execuţiuni” 

"56. Judecătorii de ocol 
vor tine audienţe în tote 
dilele de lucru; i iar Du- 
minicile şi sărbătorile nu: 
may în cas de urgență şi 
când ar fi pericol în în: 
târdiare, 

Şedinţa va” începe la o- 
vele 10 dimincţa şi va pu- 
tea dura până la orele 6 
sâra. (Art. 70 Leg, Jud. Oc. 
1879; art.37 Leg. Jud. Pace 
1894), - 

57. Părţile se - vor în- 
fătişa în pers6nă, prin ad- 

„ Yocat, printr'unul din apă- 
, rătoritsatiprocuratorirpre- 
văduţi la art. 193, sai prin 
orl-ee rudă sai afin până 
la al patrulea grad inclu-   

a 

siv. Nici o .allă' porsonă, 
sub titlul de cumpărător 
de drepturi, nu va putea.- 
figura în numele vre-uncea 
din părtă. 

Cu tote acestea, proprie: 
tarii sait arendașii, întru : 
cât privesce afacerile pro- 
prietățel ce exploateză, se. 
pot înfăţişa prin prepuşii . 
și însărcinaţi lor de afa- 
ceri, daca aceştia vor avea 
o ptocură. (Art. 7i Leg. 
Jud. Oc. 1879; art. 38 Leg. 
Jud. Pace 1594).. : 

- 88, Parţile vor fi ascu!-" 
tate perend. Ele vor -vorbi 
cu cuviinţă şi respect ; la 
cas contrarii, judecătorul 
le va face obserraţiuni şi, 
neindreptându-se, le va da 
afară sait va pronunța con- 
tra lor amenda de la 5 
până la 20 ler. (Art. 7i 
Leg. Jud. Oc. 1519; art. 
39 “Leg. Jud. Pace 1894). 
-s9. Judecătorul, după 

ce va 'asculta pe părtă şi 
va da cilire actelor infă- 
ţi ate de densele, v va cerea: 

e împăca şi, dacă împă- 
căciunea nu este posibilă, . 
va pronunța : hotărârea, . 
fără a se ridica de pe loc. 
Va putea, cu tote acestea, 
de va avea trebuință de 
o mal lungă cugetare, să 
sa retragă, luând și actele



e 

3 „DES:RE HOTĂninI (Art. $9--00) 

înfăţişate, spre a se chib- 
zui în neființa părţilor. 

In afacerile civile jude. 
cătorul, dacă va avea ne- 
voiă de o mar îndelun- 
gată chibzuintă, va putea 
chiar amâna pronuntarea 
judecăţei pentru un ter- 
men cel mult de trei dile. 

Dispositivul hotărirel va 
fi subscris de judecător şi 
contrasemnat de copistul- 

-grefier de o-dată cu pro- 
nunţtarea. " 

- Judecătorul este dator 
a se pronunţa asupra tu: 
tulor mijlâcelor de apă- 
rare co ar putea resulta 
din desbateri, din actele 
părților saii din împreju- 
rările causel, chiar dacă 
aceste midlâce n'aii fost 
invocate de păriă, 

Iu casul acesta, însă, nu- 
“mal după ce le va fi pus 
"în desbaterea părţilor (Art. 
72 Leg. Jud. Oc. 1879; art. 

40 Leg. Jud. Pace. 1804) 1). 
„90. Când una din părti 

va denega scrierea sai sub-, 
scrierea dintrun act sai 
va defăima un act în falş, 
fără însă a indica pe au- 
torul falşului, judecătorul 
de ocol vu face el însuşi 
verificarea scriptelor, pro- 
cedând conform art. 102 
şi următorii din codul de 
procedură civilă, şi hotă- 
rirea lui asupra acestulin- 
cident va fi supusă ape- 
lului numa! o-dată cu ho- 
tărirea asupra fondului, 
întru cât acesta este sus- 
ceptibil de” apel, 

“În casul când seva in- 
dica autorul falşuluy, jude- 
cătorul va urma conforin 
art, 170 din codul depro- 
cedură civilă, suspendând 
afacerea şi înaintând de 
îndată actele ministerului 
public. (Art. 73 Leg. Jud. 
Oc. 1579; art. 41 Leg. Jud. 

  

* 1) a) Cu drept cuvânt tribuna- 
lul înouviinţeză restituirea unor 
obiecte, când acâsta a fost obiec- 
tul acţiunel, iar nu o cerere de 
daune interese. Cas. 1 21|56 Bal. 
pag. 22, 

d) Disposiţiunea art. 72 din le- 
+ gea judecătoriilor de ocole, care 
obligă pe judecătoril de pace să 
împace părțile, nefiind prevăută 
sub pedcpsă de nulitate, lipsa sa 
de a îndeplini acestă îndatorire   nu pâte da loo la casarea hotă- 

„xirei, mat cu s6mă când nu sa 
făcut nizI o propunere în acestă 
privinţă la instanţa de fond. Cas. 
IL '19!41 Bul. pag. 67 

c) Neindeplinirea formalitățel 
prevăzute de art. 72 din legea ju- 
decătoriilor de ocâle, ca judecă- 
torul să propună împăcarea păr- 
ţilor, nu atrage nici o nulitate. 
Case IL 115;/92 Bul. pag. 117.



DESPRE HOTĂRIRĂ (Art. 91-92) at 

Pace. 1894) 3). 
91. Cartea de judecată 

se va redacta pe scurt, va 
„arăta că s'a propus împă- 
ciuirea, va coprinde mid- 
locele de apărare ale păr- 
ţilor, textul de lege pe 
care s'a întemeiat judecata 
și va face menţiune dacă 
este pronunțată cu apel 
sait în ultima instanță. 

Tote .acestea sub pe- 
depsa prevădută de. art. 
191 din procedura penală, 

- în cas de omisiune, pentru 
judecătorul saii ajutorul 
care a da: hotărirea, - 

Ea va fi-redactată cel 
mal târdiii în termen de 
cinci dile de la pronunțare 
subserisă de judecător și 
contrasemnată de copistul- 
grefier, şi va fitreculă în 

extract întrun registru 
special. (Art. 75 Leg. Jud. 
Oc. 1879; art. 42 Leg.Jud.):) 

92. Termenul de apel 
contra cărţilor de jude- . 
cată pronunțată în ma-! 
terie civilă şi comercială. 
este de o lună. 

Acest termem începe, 
pentru cărţile de judecată 
pronunţate contradictorii, 
din ziua pronunţăre! lor; 
pentru cele date în lipsă, 
din ziua comunicărel. 

Dacă cartea de judecală 
s'a dat asupra unei con- 
testări la executare saii 
în urma une! oposiţiuni, 
termennl de apel va curge 
de la pronunţarea hotă- 
rirel asupra contestaţiunel 
sati opoziliunei, chiar dăcă ” 
cartea de judecată s'a pro- . 

  

1) a) Legile de procedură se a- 
plică la actele petrecute sub le- 
pgea.veche de câte or] se presintă 
înaintea instanțelorjudecătoresct. 
Cas. I 153/87 Bul, pag. 410. 

3) a) Când un procesa fost ju- 
decat de către judecătorul de o- 
col ca afacere civilă, iar nu ca 
afacere comercială, tribunalul, 
sesisat de apel, urmeză în ce pri- 
vesce termenul âe apel, să o con- 
sidere aşa cum fusese judecată la 
prima instanță adică ca civilă, 
fără să se preocupe dacă în fond 
ea era comercială saă' civilă, şi 
ast-fel să calculcză termenul ce 
apel, conform art. 75 din legea 
judecătoriilor de ocâle, iar nu a-   

semănat art. 896 din Codul Co-, . 
mercial, Cas.I 48|91 Bal. pag.361. 

d) 'Permenul de apel la tribu- 
nal contra cărților de judecată 
date de judecătoriile de ocdle 
este de o lună, calculat dela pri- 
mircea saii lăsarea cărțel de ju: 
deoată la domiciliul Jul, fără a se 
distinge dacă e vorba de o carte 
de judecată dată contradiotorii 
sai de una cara respinge opost- 
“iunea ca tardivă saă ca nesus- 
inută, . - . 
Art, 319 din procedura civilă 

se referă numa! la apelurile f4- 
cute la curte contra sentințelor 
tribunalului.: Caz, I 39/92 Bul, 
pag. 1000, -:
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nunţat în lipsa oponentu- 
„ul sait contesiatorului. 

DESPRE NOTĂRÎRI (Art. 92) 

(art. 43, Leg. Jud. Pace 
1594). .. . 

  

1) a) Terme»ul de apei contra 
cărţilor de judecată, în materie 
civilă, curge de la data comuni: 

” cărei lor şi acâstă regulă se a- 
Pplică când printr'ensele se res- 
pinge ca nesusţinută sait ca tar- 
divă oposiţiunea uneia din părţi. 
Cas. 1 10/85 Bul. pag. 11, 

d) Termenui de apel în contra 
cărţel de judecată pentru cel că- 
dut în instanţă curge de la data 
comunicărel acele! cărţi de ju: 
decată de către partea câştigă- 
t6re, iar nici cum de. când sia- 
gură partea "și procură aseme- 
nea copie. Cas. 1 960/87 Bul. 
pag. Gii. ? 

e) Termenul de apel în contra 
cărţilor de judecată, curge de la 
comunicarea acele cărți. Cas. 1 
320.87 Bul, pag. 837. 

Ji) Apelul contra cărței de ju- 
decată, se pote face şi mal 'na- 
inte de comunicarea el, fără să 
se potă considera ca fără in- 
teres şi prematur. Cas. 1 350/87 
pag. 849. : 

e). Termenul de apel în contra 
cărţilor de Judecată, îie ele date 
contraiictoriii, saii în absenţă e 
de o lunădela comunicare. Cas. 
I 51/83 Bul. pag. 138. 

PD Termenul de apel la tribu- 
»ale, contra cărţilor de judecată 
date de judecătoriile de ocsle, 
este de o lună, calculat de la pri- 
mirea sa lăsarea cărţei de ju: 
decată la domiciliă, fără a se dis- 
tinge dacă e vorba de ocarte de 
judecată pronunţată contradie- 
toriă sati de una care se respinge 

oposiţia ca tardivă saă ne sus- 
ţinută. , 

Art. 319 din procedura civilă 
se referă numa! la apelul făcut 
la curte contra sontințelor tribu: 

N 

nalului. Cas. 1 50/89 Bul. pag. 138. 
9) Este tardiv apelul făcut în 

contra cărţei de: judecată pro- 
nunțată de judecătorul de ocol 
peste termenul de la comunica- 
rea el. Cas, I 368]90 Bul. pag. 
1152. a . 

/) Termenul de apel este de 
două luni în contra cărţilor de 
judecată, când partea lipseşte de 
la domiciliii, fără a se distinge 
dacă partea nu se găseşte acasă 
sai nu se ailă în localitate, Cas. 
146/31 Bul. pag. 327, - 

î) Când un proces a fost jude: 
cat de către juaecătorul de ocol 
ca afacere civilă, iar nu ca afa- 
cere comercială, tribunalul sesi- 
zat de aprl, aurmâză, în ce pri" 
vesce termenul de apel, să ocon-.. 
sidere aşa cum fasese: judecată 
la prima instanță, adică ca civilă, 
fără să se preovupe în fond dacă 
ea era civilă, saă comereială, şi 
ast-fel să calculeze termenul de 
apel, conform art, 74 din legea 
judecăforiilor de pace, iar nu a- 
semănat art. $97 din Codul Co- 
mercial.Cas, II 48/91 Bul. pag. 361. 

j) Aplicaţiunea art. 75 din le- 
gea judecătoriilor de ocâle, după 
care termenul de apel contra căr- 
ţiior de judecată este de două 
luu!, $i are loc numatatuncicând 
comunicarea cărțer de judecată 
s'a făcut la domiciliul condam- 
natului în lipsa sa din oraş iar 
nu şi atunci când dânsul lipsea 
numal de acasă, dar se păsea in 
oraşul domiciliului săi, căci în 
acest cas termenul! apelului este 
de 0 lună prevăqut de art. 7: din 
Qisa lege. Cas, 1 463/9391 Bul.pag- 
125%, ”   14) Regularea termenului de a: 
pel, după procedura civilă sai



DESPRE NOTĂRÂRE (Art. 93) - 

 03.Pentru comunicarea 
cărţilor de judecată civile 
saii comerciale se va urma 
conform art. 80 şi urm. 
din presenta lege. Dovada 
de predare -dată de par: 
tea condamnată, saii pro- 
cesul-verbal încheiat de 
primarul oră comisarul saii 
sub-comisarul de poliţie, 
se va remite judecătorului 
de partea câştigătoare, 

Originalul dovedei saii 
procesul-verbal se va po- 
pri de judecător, spre a 
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se alipi la dosar; iar pe 
copia cărtei de judecată, 
ce se află in. mâna părțel 
se va iranscri în copie 
chitanța sati procesul-vere 
bal, semnându-se de jude. 
cător. | ” 
Asemenea se va urma 

şi pentru comunicarea ho- 
tăririlor date de tribunale 
asupra apelurilor venite 
de la judecătoriile de ocol 
contra cărţilor pe judecată 
date în materie civilă sati 
corecțională. (art. 77 Leg. 

  

codicele de :comerciă, se deter- 
mină după însuşirea instanţet. cl- 
vile, sati comercială, care a ja- 
decat procesul în prima instanţă. 
Ast-fel dacă o carte da judecată, 
en apel înaintea tribunalului, nu 
constată în nimic că judecătorul 
a considerat şi judecat afacerea, 
ce a fost dedusă inaintea Iul, ca 
comercială şi nici din cererea re- 
clamantului nu xeese acestă, în 
acest cas tribunalul, sesizat cu. 
apel, cu drept curent a conside- 
rat-o, în că privesce termenul de 
apel, ca afacere civilă, și a cal- 
culat termenul de apel conform 
art, 74 Qin legea judecătoriilor 
de ocâle, fără să se preocupe 
dacă în fond ea era de natură. 
comercială saiă civilă. Cas. 11 88|95 
Bul. pag. 925. : _ 

î) Termenul de apel la tribunal 
contra cărţilor de judecată date 
de judecătoriile de pace în ma- 
terie civilă este de o lună, care, 
asemănat art. 730 din procedura 
civilă, se împlinesce în dlua lu- 
nel corespundttâre cu qiua pune- 
tului de plecare. Cas. 1 433/45, 

Bul.. pag. 1121, 
m) Termenul de 30 qile al ape- . 

lutul contra cărţei de judecată 
dată asupra unel oposiţiuni la . 
judecătoriile de pace, curge de-la 
comunicarea hotărirel pentro par- 
tea intimată în oposiţiune, 

Acest termen curge de la pro- 
nunțare numaY pentru partea care 
a usat pe calea oposiţiunel, iar 
nu şi pentru acela care n'a usat 
de acestă cale. Cas. 1 15/96. Bul, . 
pag. 13 i 
n) Termenul da apel, în mate- 
xie civilă, în contra cărţilor de 
judecată a judecătoriilor de pace 
este de o lună, şi acest termen 
curge de la comunicarea : cărţel 
de judecată când ea a fost pro- 
nunţată contradictoriăi, sai de la 
pronunţarea hotărirel, când a fost - 
dată asupra oposiţiune!, şi în a- 
cest din urmă cas, se înțelege că 
termenul curge de la pronunțare 
pentru partea care a usatde calea 
oposiţiuueY, iar nu pentru partea 
care a usat de o asemenea cale. 
Cas. 1 256/96 Bal. pag. 1011; Cas.   I 256/96 «Dreptul» 56/98, 

- Ii 2;



“0. 

Jud. Oc. 1819 ; ast. 44 Leg. 
Jud. Pace 1894.) 1). - 
„94. Cărţile de judecată 
corecționale sui politie: 

"neşel se vor comunica, in 
extract, prin administraţie 

“une, cu aceleaşi sancțiuni 
prevăzute în art. 80 contra 
agentului abătut în cas de 
ncîndeplinire a procedu- 
ref, Dovada sai procesul: 

"verbal se va trămite direct 
de administraţiune jude: 
cătorului de ocol. 

- Executarea acestor cărţi 
de judecată, pronuntate în 
ultima instanţă de jude- 

: eătorul de ocol, sa va face 

DESPRE VOTARÂRI (art. 54-95) 

de însuşi judecătorul. (art. 
45 și 46, leg. Jud. Pace. 
1894). . 

95. Execularea cărţilor 
de judecată civile saii co- 
merciale se va face în vir: 
tutea unei formule exe- 
eutorii date de judecătorul 
de ocol, conform art. 313 
şi 375 din procedura co- 
dului civil. * . 

Executarea se va putea 
face, după alegerea părtel 
fie -prin administraţiune, 
fie prin agenţii de urmă- 
rire ar tribunalului. In 
acest din urmă caz, însă, 
cheltuelileportăreilor sunt 

  

- 1) a) Lăsarea unel cărți de ja- 
decată în mâinile comptabilului 
părţel, constatându-se acesta cu 
procesul-verbal, constitue o co- 
muntcare valabilă şi face să curgă 
term-nul de apel. Cas. I 193/359 
Bul. pag, tt. - 

i) Termenul de apel este de 
două lun! în coutra cărţei de ja- 
decată, când partea lipseşte de 

- la domiciliăi, fără a se distinge 
dacă partea nu se găsesce acasă 
saii nu se află în localitate, Cas. 
146,91 Bul. pag. 327. . 

e) Când partea condamnată nu 
este acasă sai nu voesce atscăli 

- de primirea copil după cartea de 
Judecată, atunci agentul seva a: 
dresa servitorulul ma! întâiă şi 
apol la rude sati la vecini spre 
a se lăsa copta după acâstă carte 
de jadecată. Cas.- II 57]91 Bul, 
pag. 180. -. 

d) Aplicaţiunea art. 76 din le- 
gea judecătoriilor do ocâle, dupe   

care termenul de apelcontra căr- 
ților de judecată este de două 
luni, “şi are loc numa! atunci 
când comunicarea cărţel de ju- 
decată s'a făcut la domiciliul con- 
damnatului în lipsa sa din oraş, 
iar nu şi atunci când densul lip- 
sea numal de acasă, dar se gă 
sesce în oraşul domiciliulut săi, 
căci în acest cas teimenulde a- 
pel este de o lună prevădat de 
art. 71 din legea judecătoriilor 
de ocdle, Cas. 1 463/9L Bul. pag: 
1254. 

e) Când persâna căreia î se co: 
munică o carte : de judecată nu 
voesce să dea A4ovadă de primire, 
este suficientă constatarea făcută 
în prescriptul verbal îuchelat de 
primar saii comisarnl pnliţiel că 
dânsa a primit copia acelei hotă- 
riri şi a refusat să semneze chl- 
tanțţa de primire. Oas. 1 30/92 
Bul. pag. 758, 

.



DEsrRE HoTănint (Art. 58-95) 

în sarcina părțel. care -a 
recurs la ministerul lor. 

Se exceptăză executarea 
asupra imobilelor, care nu 
se poate face d: cât prin 
agenții de urmărire al lri 
bunalului şi în sareina păr- 
ței condamnate. (art. 78 
şi 79. Leg. Jud. Qe. 1879; 
art. 47. Leg, Jud. Pace 
18594). - 

96. Judecătorul de ocol 
va putea. ordona execu- 
tarea provisorie a hotări- 
rilor sale date cu drept 
de apel, când este urgentă 
Ssaii pericol u se mal în- 
târzia executarea. , 
- Acestă executare se va 
face cu sait fără cauțiune, 
după împrejurări. Când 
însă valorea obiectului, 
trece peste 500 ler, cel ce 
cere executarea va [i dator 
a da cauţiune. (art. 80. 
Leg. Jud. Oc. 1879 ; şi 48. 
Leg. Jud. Pace. 1894). . 

st 
97. Judecătoril de ocol 

sunt încă în drept, obser- 
vând formalilăţile prev&- 

rzute de procedura codului 
civil, ca, în limitele com- 
petinței.lor, să ia orl-ce 
măsuri de asigurare. (arl. 
3711—491 şi 610—620 din 
procedura codului civil), 
cu Saii fără cauţiune. 

Cuuţiunea ce.s'ar cere 
în asemenea casuul se va' 
putea - depune şi la per- 
cepția respectivă de la re- 

(art. 81. Leg. Jud. Oc. 1879; 
art. 49 Leg. Jud. Pace 
1894). ), Sa 

98. Cărţile de judecată 
fie ivile sai comerciale, 
fie penale, pronunţate. de 
judecătorul de ocol în ul- 
tima instanță, vor putea 
fi atacate cu recurs înain- 
tea tribunalului de judeţ 
respeeliv pentru exces de 
putere, incompetinţă saii 

  

- 1) a) Termenul de apel la tri- 
bunal contra cărţilor de judecată 
ale judecătoriilor de ocâle esta 
de o lană, calculat de la primi 
rea sa lăsarea cărței de jude- 
cată la domiciliti, fără a se dis- 
tinge dacă e vorba de o carte de 
Judecată pronunţată contradicto- 
riii saă de o carte de judecată 
prin care S'a respins cererea de 
oposiţie. 

Art, 319 din procedura civilă 
na "ŞI are aplicaţiunea de cât la 

. 

sentinţele dată de. tribunal. Oas. 
I 71]92. Bul. pag. 139., Pi 

5) Termenul de apel in mate- 
rie de contestaţiune în contra u- 

lună de la pronunțarea et. Caa. 
1 14]92. Bul. pag. 25. 

'€) Termenul de apel in contra 
cărțel de judecată, în materie de 
contestaţiune, începe a curge de 
1a pronunţarea el, iar nu de la   data comunicărel. as. I 319|94, 
Bul. pag. 953. _ 

nel cărți de judecată este deo. 

şedinţa acele! judecătorii. ,
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vivlare de lege, omisiune 
esenţială şi 'denaturarea 
actelor.! - - 

- Recursul se' declară fie 
la judecălorie, fie la tri- 
bunal. EL este suspensiv 
de executare. 

Termenul de recurs va 
fi de cinci dile libere în 

_materie penală, şi de o 
lună în materie civilă saii 
comercială. Acest termen 
va curge de lu pronun- 
area cărtei. de Judecată 
când partea a fost pre- 
sinte şi de la comunicarea 
el când partea a fost ab- 
senlă, și aceasta chiar în 

DEGPRE ilOrĂniRi (Art. 95). 

  

casul când cartea de ju: | 

decată sa pronuntat asu- 

pra unei opositiuni. 

Atât recursurile, cât şi 

apelurile contra cărților de 
judecată se vor judeca de 

tribunal în complect de 

trei judecători. Dacă iri: | 

hunalul găsesce recursul 

fundat, cascză cartea de 

judecată, însă nu trămite | 

de
 

afacerea în cercetarea alei 

judecători, ci, evocând fon: |! 
dul, o judecă în prima sal 
ultima instanţă, dupe. re 

gulele de competinţă pro | 
prir ale tribunalelor, (Art | 
50 Leg. Jud. Pace 1595); 

  

_1) a) Hotăririle judecătoriilor de 
ocile pronunțate în ultima ins- 
tanţă conţinând o pedepsă care 
nu trece de dece lel, sunt sus: 
ceptibile de recurs la tribunal, 
iar nu 18 curtea de casaţie. Cas. 
IL 493|88. Bul. pag. 1009 

1 Hotăririle judecătoritlor de 
ocsle pronunţate în ultima ins- 
tanţă conţintad o pedâcpsă care 
nu trece peste Qece lei suntsus- 
ceptibile de recurs numai înain- 
tea tribunalelor respective. Cas. 
IL: 345|85. Bul, pag. 883. 

«) Hotăririle judecătoriilor de 
- ocdle - date în altima instanță 
sunt susseptibile de recurs la tri- 
bwnal iar nu la curtea de casa- 

"ţie, Cas. S, Vacanţ. 389;87. Bul. 
paz. GiT, ” 

«[) Judecătoriile de ocâle sunt 
competente să judece în ultima 
instanță, faptele a căror pedepsă 
nu trece peste dece le! amendă, 
cu drept de recurs numai la tri-   

bunalui respectiv. Cas. II 6S/% 
Bul. pag. 154. i 
„“e) Hotăririle pronunţate, E 
prima şi ultima instanţă, de ji 
decătoriile de ocgle, în matei 
de contravenţiuni de poliţie sas: 
supuse recursului la tribunal 
județean iar nu la curtea daci 
saţiune, Oas. 11 334/83, Bul. pi 
719. . 

f) O carte dejudecată pronti 
țată de judecătoria de ocol 
Yaaterie de contravenţie poll? 
nescă, cu o  pedepsă care 
trece peste dece Ie! amendă, * 
este susceptibilă de recurs în, 
sațiune cl. înaintea tribunal 
respectiv. Cas. II 851]59% p 
pag. 603. , 

9) Termenul de recurs l t* 
bunal contra cărţilor de judecă: 
pronunciate de judecătoriile “ 
ocâle în: ultima instanţă, este C. 
o lună de la comunicare; fe i, 
cestea date în materie clvilă 8 

 



- DESPRE HOTĂRIRI (Art. 99) 

99. In executarea: par- 
tagelor de compelinţa ju- 
decăloriilor de ocol, când 
împărțela se polo face in 
natură, judecătorul va cău- 
ta să învoiască pe păriy 
între ele, dacă sunt ma: 
jore şi capabile. In cas de 
a isbuti, el va udeveri a- 
cestă învoială, care va do- 
bândi ast-fel caracterul u- 
nui act autentic. : 
"Dacă părtile nu se în- 

voese saii împărtela în na- 
tură este imposibilă, se va 
procede la- vindare, 

Vindarea obiectelor mo- 
bile se va face cu icita-] 
țiune publică inti'o di de 
s&rbătore sau de Diâlcii, 
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fie la fata locului, fie la re- 
sedinta judecătoriel, dupe 
alegerea judecătorului. 

Vindarea va fi precedată 
de publicatiunr la judecă- - 
toriu de ocol şi la primă- 
ria locală, făcute cel pulin 
cu trei dile libere înainte . 
de vindare. 

va face la tribunalul dis- 
trictului, conform reguli- 
lor ordinare. Spre acest 
scop, judecătorul de ocol 
va transmite dosarul pur- 
tagiului preşedintelui tri- 
bunalului, (Art. 
Jud. Oc. 1879). 

  

penală. Cas.11224/90 Bal. pag. 685. 
h) Hotărirea tribunalului de 

judeţ, care “șI declină compe- 
tinţa de a judeca recursul cei 
se adrestză contra unei cărți de 
judecată pronunţată de judecă- 
torul de ocol în ultima instanţă 
pe motiv că un asemenea recurs, 
trebue adresat la curtea de ca- 
sațiune, nu pote fi atacată pe 
cale de regulare de“ competință 
inaintea curţel de casaţie. Cas. 
]1 394,91 Bul. pag. 889. 
„_î) Cărţile de judecată pronun. 
ţata de judecătoriile de ocsle in 
ultima instanţă, în materie pe- 
nală, condamnând la o pedepsă 
ce nu trece peste suma de 5 ler 
amendă, sunt susceptibile de re- 
curs înaintea tribunalului de ju: 
dei, respectiv, iar nu la curtea 

“de casaţie. Cas. II 39691 Bul, 

pag. 9.37. - - 
Ji Cărţile de judecată Ipronun- 

țate de judecătoriile de ocdle în   
urilor venite de Ja judecătoriile 
comunale sait a consiliilor co- 
munale, fie asupra acţiunilor in- .. 
tentare d'a dreptul, se pot ataca 
pe calea recursului nuinal inain- 
tea tribunalului respectiv când 
pedtpsa nu trecea peste 5 lei a- 

meudă iar nu înaintea curţel de 
casaţie. as. 11 473|92 Bal. pag. 736. 

4) Cărţile de judecată, pronun-" 
țate de judecătoriile de oc6le în 
altima Instanță în materie penală, 
condamnând la o pedâpsă ce nu 
trece de 10 leY, sunt susceptibile 
de recurs înaintea tribunalulu 
de judeţ, iar nu la curtea de ca-   saţie. Cas. 11 516|92 Bul. pag. 13, 
Cas.. 11 631|y2 Bul. pag. 115 

Vindarea imobilelor se : 

83 Leg. 

ultima instanţă, fe asupra ape- -
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TITLUL VI 
Despre judecntn în lipsă 
si despre oposiţiună 

_100. Dacă lu diua în- 
semnată pentru înfăţişare 
partea pirită lipsesce, ju- 

„ decătorul ' de ocol va da 
hotărîrea în lipsă, admi- 
end cererea reclamantului 
numal dacă i se va părea 

" justă şi dovedită. - 
Dacă partea care lipsesce 

este însuşi reclamantul, a- 
-tunci holărirea, ce se va 
„da în lipsă, va apăra pe pi- 
rit de pretenţiuni. (Art. 83 
Leg. Oc. 1819). . 

101. Partea judecată în 
lipsă va putea face oposi- 
tiune în termen de cinci 
dile de la comunicare. 

:) a) Oposiţiunea inaintea tri- 
bunalului judecând ca instanță 
de apel, trebue justificată con- 
form art, 154 din procedura cl- 
vilă, Art. S8 din legea juiecăto- 
riilor de ocâle, după care nu se 
justifică oposiţiunea, nu eate a- 
piicabil de cât înaintea judecă: 
toriilor de ovâle. Cas. 8. Yacanţ. 
153/39 Bul. pag. 510. 

d) După art. SS din legea ju- 
decătoriilor de ocâle, termenul 
de oposlţiune este de cinci qile 
libere de Ia primirea sai lăsarea 
cărţel de judecată la domiciliă, 
gl acest termen este aplicabil şi 
la afacerile civile şi la cele co- 
merciale. _ 

„„ Este casabilă hotărirea care ad- 
mite termenul! de opt dile pentru   

DESPRE OPOSIȚ:UNI (Art. 100—102) 

Origivalul petiţ'unet de 
oposiţiune va fi însoțit de 
atâtea exemplare copil 
câte părţi sunt. Judecăto- 
rul, primind oposiţiunea, 
va urma conform art. 19. 

Partea oponentă nu este 
ținută a justifica - causele 
de nevenire la prima în- 
fătişare, nicl inaintea ju» 
decătorulul de ocol, nicl 
în apel sait recuss înaintea 
tribunalului, 

Judecătorul va avea nu- 
mal să verifice dacă opo- 
sițiunea este în : termen. 
(Art. St şi: S6 Leg. Jud. 
Oc. 1879 ; art.53 şi 54 Leg. 
Jud. Pace 1594) »). - 

102. Oponentul, care ra 
lipsi şi la înfăţişarea ur- 
mată după oposiţiunea sa, 

oposiţiune înaintea judecătorilor 
de pace în afacerile comerciale, 
Cas. IL 218|93 Bal. pag. 1148. 

c) Procedura înaintea judecă: 
toriel de ocol se îndeplinesce dups 
dreptul comun, când aponentul 
nu se presintă în persână spre 4 
primi copia oposiţiune! sale şi 3 
o da adversarului cu termen 
defipt. 

Nu se pote respinge ca nesus: 
ţinută o oposiţiune, când opo- 
nentul nu a putut avea cunos 
cinţă de termenul fixat pentra 
judecarea el. Cas. î[ 4;/93 Bul: 
page 3-4. . 

«) Termenul de 30 ile al ape: 
lalul contra cărțel de jadecat 
dată asupra uner oposiţiuni 13 
Judecătoriile de pace, curge d9 

 



PROCEDURI PREPARATGORE (Art. 103—105) : 

nu'va mal fi admis a face 
o a doua opositiune: (Art. 
S7 Leg. Jud. Oc. 1879 ; art. 
55 Leg. Jud. Pace. 1894). 

TITLUL VII 
Despre diferitele proce- 
duri preparatorii şi des- 
pre excepţiuni înain- 

tea judecătorilor 
de ocole 

102. Judecători! de ocol 
sunt în drept, dupe îm- 
prejurări, ea mal înainte 
de a pronunta hotărârea, 
să facă mal multe lucrări 

„preparatorii pentru lumi- 
marea lor, prin cercelără 
la faţa locului, prin ascul: 
lare de experti, de -mar- 
tori, ete., dacă aceste di- 
ferite probe sunt  admi- 
sibile. -  -- - 

- EI vor putea asemenea, 
de o-dată cu priinirea re- 
clamaţiunel şi înainte. de 
orl-ce înfăţişare, proceda 

„fie în persână, fie prin da- 
legarea ajutorului judecă- 
toriei saii primarului res- 
pectiv,la orl-ce fel de con- 
statări de fapt ar fi nece- 
sarii pentru stabilirea stă- 

- rel imobilelor sai a . lu- 
cerurilor mobile cari . fac 

la comunicarea hotâricel pentru 
partea intimată în oposiţiune, 
2 Aceşt termen curga de la pro 

obiectul litigiului. (Art. 99 
Leg. Jud. Oc. 1579; 56 Leg. 
Jud. Pace. 1594. 

hotărasce a' merge la faţa 
locului şi dacă acestă ho- 
tărire s'a pronunțat în pre- 
senia ambelor păriă, -a- 
ceslea vor subseri spre 
sviintă, şi la .diua şi ora 

la faţa locului. 

gătitore s'a:pronuntat în 

părței presinte, peniru a 
încunosciința pe cea-allă 
de diua termenului, con- 
form art. $0 şi urm. pen- 
tru chemărl în judecată, 

art... 57. Leg. Jud. Pace 
1894.)  - - 
105. Expertii şi mar- 

torii vor fi chemaţi prin 
midlocirea părţei intere- 
sale şi după formele che- 
mărei în judecată. 

" Incheierea judecătorulul 
care va admite experlisa 
va fixa şi onorariul exper- 
tului. Acest onorariit va fi 
depus la grefa judecătoriei 
departea cea mal diligentă 

nunţare numa! pentru acela care   maă usat de acestă cale. Cas, 1 
15/95 Bul, pag. 13. 

315: 

104, Dacă judecătorul 

fixată se vor alla presinte 

Dacă acestă hotărirepre- 

lipsa -uneea.din părti, ju- . 
decătorul va da o citaţiuno- 

(art. 89. Leg. Jud. Qc. 1979. -
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şi va rămânea definitiv 
- în sarcina părtei condam- 

nate. . , 
„Martori! vur avea drept 

la o indemnisaţie, dacă o 
cerîninstantă. Judecătorul 
este ţinut să ia act: de 
acestă cerere şi să acorde 
o justă indemnitate prin 
însăşy.cartea de judecată 
care se va pronunţa asupra 

“litigiului principal. _ 
Un regulament va desvol- 

ta aceste diferite puncte. 
(art. 90 şi 91. Leg. Jud. 
Oc. 1879. art. 58. Leg. Jud. 
Pace 1894.) i 

106. La diua hotărită 
martorii vor arăta numele, 
profesiunea, elatea şi lo- 
cuința lor, vorjura înaintea 
judecătoruluI de a spune 
adevărul; vor declara dacă 
sunt rude saii afini (cuseri) 
cu părţile şi în ce grad, 
dacă le sunt servitori, 
6meni de serviciii, și dacă 
nu sunt în prigonire: cu 

“una din părți, 
- Martori! vor fi ascultați 
câte unul în: parte, faţă 
cu părţile, dacă acestea 
sunt presinte la înfățișare, 
(art. 95 şi 96 Leg. Jud. Oe. 

PROCEDURI PREPARATGRE (Art. 106 —108) 

1879, art. 59 Leg. Jud. Pace 
1594) 2). - 

107. Părţile nu rorin- 
trerupe pe martori, * 

Judecătorul va putea, 
ori dupe cererea părţilor 
Saii de Ja sine, să. facă 
martorilor .veri-ce înire- 
bări va găsi cu cale pentru 
a sa luminare. 

Fie-care din părţi are 
dreptul a contesta pe-mar- 
tori! propuşi de. cea-altă 
parte şi - judecătorul . va 
aprecia. Dupe depunerea 
mărturiei nicl o imputare 
adusă martorului nu va fi 
ținută în semă afară nu- 
mal dacă va fi dovadă în 
seris.- (art. 97 şi 98 Les. 
Jud. Oc. 1979; art 60 Les. 
Jud. Pace 1594). 

10$. In tote casurile se 
va, încheia proces-verbal 
coprinzător -de arătările 
martorilor.. 

Fie-care martor va sub- 
seri arătarea sa, saii se va 
face menţiune de nepu- 
linţa sa de a subsui. 
Procesul-verbal va fi sub- 
seris de judecător şi de 
copistul-grefier. (art. 99, 
Leg. Jud, Oc. 1879; art. 

  

1) a) Este bine luatjurămentul 
martorilor ast-fel precum s'a ur- 
mat, întru cât legea Judecăto-   riilor de ocâle nu prescrie o for- 

mulă de jurăment, Cas. 1 311/88 
Bul. pag. 1038, 
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- _ RECUSAȚIUNI (Art. 109-113 

Gi Leg. Jud. Pace 1894). 
109. La fața locului 

judecătorul va putea exa- 
mina prin el însuşi starea 
locurilor; va putea asculta 
martori, oxperi sau orl-ce 
alte persone competinte 
pentru a']lumina; va putea 
chiar, dacă procesul este 

_în stare de a fi judecat, 
să'şI dea hotărîrea sa asu-. 

“pra fondulu!. (art. 90 Leg. 
Jud, Oc. 1879; art. 02 Leg. 
Jud. Paco 1594). - . 

110. Dacă la înfăţişarea 
înaintea "judecătorului o 
parte arată un just motiv 
de a chema în judecată |. 
pe un garant saii sub-ga- 
rant, şi produce cerere 
înscrisă pentru acesta, ju- 
decătorul va acorda un 
termen îndestulător, Ţo- 
trivit cu dislania, spre a 
chema şi pe. acela în ju- 

„ decată, 
Pentru chemarea garan- 

tului se .va procede con- 
form art. £0-și urm. din 
acestă lege. (art. 92 Leg. 
Jud. Oc. 1579; art. 63 Leg. 
Jud. Pace 1594). - 

„ A11. Dacă acestă cerere 
nu s'a făcut înainte . de 
apărare asupra fondului, 
sait dacă garantul nu vine 

„la diua înfâțişărei, judecă. 
“ţorul va puleu hotărj asu:   
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pra cererei principale, re- 
mânând, de va fi trebuinţa, 
a se pronunţa mal târgiit 
şi asupra - garantie. . (art. 
93 Leg. Jud. Oe. 1819; art. 
64 Leg. Jud. Pace 1694.) 

112... Tote încheiările 
ce judecătorul de ocol ra 
face cu ocasiunea prote- 
durilor preparatoriinu vor 
fi supuse.apelului de. căt 
o-dată cu hotărirea asupra 
fondului, (art.1041 Leg.Jud. . 
Oc. 18179; art, 65 Leg, Jud, 
Pace Î89£.) . Ă 

TITLUL VIII 

Despre recusaţiune 

118. Judecători! de ocol 
pot fi recusali: 

1) Când vor avea un in- 
teres personal în proces; 
„2) Când vor fi rude sai 
afint cu una din părţi, până 
la gradul de ver primar: 
inclusiv: _- 
83) Când sa urmat pro- 
ces criminal între densul 
'şi una' din părți sai sotul 
ei, ori rudele sai afinil el : 
în livie dreptă; RN 

4) Dacă există proce 
civil între donsul-şi una 
din părti sai soțul er: 

5) Dacă va fi dat o pă- 
rere în ser;s asupra pro- 
cesuluy. (art. 105. Leg. Jud,
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Oc. 1679; art. 66. Leg. Jud. 
Pace. 1594.) - 

114. Recusaţiunease va 
propune mal înainte de 
ork-ce apărare asupra fon- 
duluy. (art. 106. Leg. Jud. 
Uc. 1879; art. 07. Leg. Jud. 
„Pace. 1894.) . 

115. Dacă judecătorul 
respinge recusarea, el va 
intra în cercetarea fondului 
şi apelul saii recursul asu- 
pra recusărei se va face 
o-dată cu apelul sai re- 
cursul asupra fondului, 

Dacă tribunalul recu- 
nâsce . că recusaţiunea a 
fost pe nedrept respinsă 
de judecător, evoacă fon- 
dul şi, dacă partea care a 
propus recuzaţiunea, cere, 
el reincepe tote actele 
preparatoril făcute înain- 
tea judecătorului. 
Preşedintele tribunaluluy 

va comunica ministerului 
casul spre a lua măsurr 
disciplinare în contrajude- 
cătorului, de va fi loc. (art. 
107. Leg..Jud. Oc. 1S79; art. 
68. Leg. Jud. Pace, 1594). 

1) a) In cas când o recasațiune 
"este aâmisă de judecătorul de 
de ocol el trimete părţile. de a 
se judeca ln judecătorul de ocol 
cel mal apropiat, dacă ele nu se 
înțelege a merge la un altul. Ja- 
decătorul de trimitere nu este 
gompetinate să examineze cestiu-   

DESPRE ARBITRII (Art. 114-145) 

110. Dacă judecătorul 
admite recusaţiuuea, iră- 
mite pe părţi a se judeca 
la judecătorul de ocol cel - 
mal apropiat, dacă ele nu 
se înțeleg a merge la un 
alt-judecător.!) 

TITLUL IN 
Despre arbitraglit 

117. Judecătorirdeocol 
sunt ţinuţi să autentifice 
compromisele prin * cari 
părţile ar voi să supună 
Judecăţel unui arbitru dife- 
rendul lor, sub: conditiu- 
nea ca:: . 

1) Liligiul să fie de com- 
petința unul judecător de 
ocol şi să aibă loc intre 
persone cari ai liberul 
exerciţiii al dreptului lor; 

2) Litigiul să nu -pârte 
asupra unel . cestiuni de 
Slare civilă, unui divorţ - 
saii unul obiect asupra că- 
ruiă legea nu permite să 
se facă transacţiune.! art. 
10. Leg. Jud. Pace. 1894.) 

11$. Procedura înaintea 

nea recusaţiunel, o dată ce hotă- 
ricea prin care ea a fost admisă 
n'a fost apelată ai ea a căpătat 
autoritatea lucrulur judecat, ci 
este ținut să cerceteze causa în 
fond şi să evâce fondul. Cas, [1 
201/89 Bnl. pag. 330, :



DISPOSIȚIUXI TRANSITORII (Art, 119—123) 

arbitrului va fi sumară şi 
expeditivă. Hotărirea lu! 
so va da în termen cel 
mult de una lună, de la 
data compromisului, sub 
pedepsă de nulitate; ea 
va fi definitivă şi execu- 
torie. (art. 7l. Leg. Jud. 
Pace. 1894.) ” 

119. Hotărirea arbi- 
trului se va executa prin 

_o ordonanţă a judecăto- 
rulul de ocol, care a lega: 
lisat compromisul. 

- TITLUL.X 
Disposiţiuni transitorii 

120. Acestă Ivge se va 
pune în aplicare dupe o 
lună de zile de la promul- 
gare. - 

Până la acestă dată mi: 
nisterul justiţiel va lua tote 
măsurile necesare, atât 
pentru fixarea definitivă a 
circumseripliunilor şi re- 
şedinţelor  judecătoriilor 
de ocol, câl şi pentru în- 
tocmirea judecătoriilor co- 

_munale şi alegerea jura- 
ţilor, prin întelegere cu 
ministerul de interne, în 
ceea ce se atinge de atri- 
butiunile acelui minister, 
“(art. 110. Leg. Jud. Pace. 
1819 şi 74. Leg. Jud. Pace, 
1594.)   

379. 

121. Juraţii ce se vor 
alege la punerea: în apli- 
care a acestei legi vor ră 
mânea în fiinţă şi pentru 
anul viitor ; iar contesta- 
țiunile -prevădute de art, 
8 se vor judeca pentru 
acestă singură dată de că- 
tre tribunalele de judet, 
respective. (art. 111. Leg." 
Jud. Oe. 1879: art.74. Leg. 
Jud. Pace. -1891.) 

22. Ministerul justiţiei 
este în drept a complecta 
ori-ce lipsă prin instrue- . 
ţiuni circulare şi a resolva 
ori-ce dificultăti s'ar ivi în 
cursul aplicaţiunel acestel 
legi regulata funcţiona- 
re a .judecătoriilor . co: 
munale şi de.ocol. (art. 
112. Leg: Jud. Oe.- 1879.) 
"1283. Acel cur vor fi 
funcționat, în timp de doui 
ani cel putin, ca judecător 
saii ajutor de judecător de 
pace, ca grefieri de curti 
sai tribunale, vor :putea 
exercita profesiunea de a- 
părător sait procurator pe 
lângă judecăroriile de ocol, . 
chiar dacă nu ar fi titrată, 
dacă însă nu vor îi fost 
destituiți din acele func- 
țiuni pentru vre-o abatere 
gravă” de la datorie. 

Preşedinţi! tribunalelor 
de județ, după cererea
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"celor interesati, şi pe baza 
actelor justificative ce a: 
"ceştia le vor presinta, vor 
alcătui pentru fie-care ju- 
decătorie lista apărători 
lor sait procuratorilor ad- 
mMiȘI a'şI exereita profesi- 
unea pe lângă acea jude- 

: cătorie, şi o va comunica 
judecătorilor de ocol res- 
peclivI. 

In cas de abateri grave 
de la datoriile profes:o- 
nale, tribunalul va putea, 
după plângerea părţel vă- 
tămate, rotrage apărăto- 
rulul sai procuratorului 
abătut autorisarea de ax 
exercita profesiunea pe 
termen de o lună până la 
un an de zile, condam- 
nându'] tot de odală şi la 
despăgubire călre partea 
vătămată. Deeiziunea sa 
se va du în camera de con: 
silii, după ce va” asculta 
şi pe apărătorul saii pro- 
curatorul inculpat. 

124. Toate -acţiunile 
aQi pendinte înaintea ju- 
decătoriilor de pace şi 
acelea car! se vor ma! în- 
troduce până la promul- 
gurea ucestel leg), și cari 

1) a) Jadecătoriile de ocyle sunt 
competinto de a judeca in ultima 
instanţă cererile până la suma de 
300 lei, şi acesta după legea nonă   

DISPOSIŢIUNI TPRANSITORII (Art. 124) 

sunt de compelinţa jude- 
cătoriilur comunale, se vor 
trămite de judecătorii de 
pace primăriilor respec- 
tive, spre a se cercela şi 
judeca de judecătoriile co- 
miunale conform lezel de 
faţă, îndată ce ele se vor 
constitui, - , 

Cât pentru dosarelo ce- 
lor-alte afaceri, de compe- 
tința judecătoriilor de o- 
cole saii a tribunalelor de 
judeţ, cari vor fi pendinte 
în ziua promulgărel aces- 
tei legi, înaintea judecă- 
toriilor de 'puce ce suut 
a se desliinţa, ele se vor 
trămite, prin organul sub- 
prefecturilor respeclive, la 
judecătoria de ocol sai la 
tribunalul respectiv, în 
compelinta -cărora trec 
după presenta lege. (art. 
1153. Leg. Jud. Oe. 1819). 

De lu promulgarea legel 
de fată şi până la punerea” 
el în aplicare, noile acţiuni 
ce sar mal întroduce se 
vor adresa la judecătoria 
comunală, la judecătoria 
de ocol, saii la tribunalul 
de judet, respectiv după 
competințu fie-căruia. 1) 

care este aplicabilă întru cât 1ă 
promulgarea el procesul era pen- 
dent. Cus. 31/86 Bui. pag. 31,
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25, Sunt abrogate: 
legea din 4 Martie 1€94 
pentru judecătoriile de 
pace, precum şi tote legile 
şi” regulamentele anteri- 
oare cari ror fi contrarii 
legel de faţă. 

126. Tratamentul per- 
sonalului judecătoriilor de 
ocol este cel prerădutprin 
statul de mal jos. El face 
parte din lege. - 
Judecător, pe lună, . . lei 500 

* Ajutor, pp. » 300 

Copist-grefier pa lană. . » 120 
„> arhivar (plătit da jua. 
saă comuna) pe lună , lei 100 

Camericr, pe lonă. . 49 
  

Total pa lană leY 1.060 

Economiile ce se vor 
realisa în budgelul acestui 
an, al ministerului: justi- 
ției, prin aplicarea acestei 
legi, nu vor trece la casa 
pensiilor, ci vor rămânea, 
ca economii în : budgetul 
general al Statului. --
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C
o
t
 

m
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Pitesct e « 
O.-de-Argey. 
Topologu « 
Cotmeana » 

Oc. Bacăii e 

». Siretu « 

» Moinesci 

» Trotusu   

  
» Bistriţa. 

Argeş 

Oraşul Pitescl şi plasa Pitesci « 
Plasa Argeş şi plaiul Loviştea * 
Plasa Oltu-fopologu « -. « 
Plasa Cotmeana-Gălegesei. « « 

Nacăii 

Oraşul Bacăă « . . . . . 
Plăşșiie Bistriţa-de-Sus şi Bistriţa- 

de-Jos, fără comunele alipite la 
ocolul Siret» « <.. . 

Comunele BerbicenY, Bogdănesc!, 
Buhociu, Filipeni, Glodurile- 
Târg, Mărăsci, Obâryia, Odo- 
besci, Oţelesci, Prăjesci şi Se- 
cueni din Plasa Bistriţa-de-Sus, 
Botesci, Leca, Gioseni, Milesci, 
Nănesci, Păncesci, Petresci, Pa 
riocea, Răcătăa şi Tamaşt din 
plasa Bistriţa-de-Jos, + - * 

Plasa Tazlăul:de-Sus fără comu: 
na Doftana şi comunele Arde 
oni, Scorţeni Teţcani, Nadişar 
Boşoteni, Beresci, Sănduleni şi 
Berzunţu din plasa Tazlăul-de- 
dJos-Trotogu e o. . . . 

Comuna Doftana din plasa Taz- 
1Xul-de-Sas și plasa Tazlăul-de- 
Jos-Trotoşu, fără icomunele a-   lipita la ocolul Moinesci * «: 

Titesci , 
Ode. Argeş 
Bălcesci, 
Costesci 

Bacăii 

Bacăă 

Parincea 

Moinesci 

Paârgu-Ocna    



  

Numirea 
ocâlelor CIRGUMSCRIPȚIUNEA Reşedinţa 

  

  

Oe. 1 Boto- 
gani * 

» II Boto- 
Ran e 

> Il. e 

». Coşula . 

A Duceceal 

» 1 Brăila 

> - IE Brăila 

Balta, « e   Ianca e e   

Botosani 

Qaartalul I, II şi IUL din oraşul 
- Botoşani; comunele Cristesej, 
Slobozia-Secătura din plasa Co- 
guta; Drăcşani, Suliţa, Şoldă- 
nesci şi Gorbănesci din plasa 

„ Meletinu-Târgu şi comuna Un- 
gureni Cin plasa Jijia-Stefă- 
nesci «. . . . ... . e. 

Quartalul IV din oraş şi comu- 
„mele Băluşeni, Costesei, Costi- 
nesci, Cucorăni, Curtesoi, SIă- 
năstireni, Popăuţi şi Zlătundia 

-_ din plasa Meletinu-Terg -» « 
Plasa Jljta-Stefănesci, afară de 
comuna Ungureni « . -. «+ 

Plasa Cogala, afară de comunele 
Christesci şi Slobozia-Secătura 

Plasa Siretue <:. e... . 

Brăila 

Colorile de Albastru şi de Rogu 
din Orag e . e... . 

Colorile de Galben şi de Verde 
din oraş şi portul; comunele 
Cazasu, Chiscani, Cotu-Lung, 
Islazu, Nazâru, 'Tichilesct, Vă- 
deni şi Tudor-Vladimirescu din 

. plasa Vădeni., « . . . 
Comunele: Bordeia-Verăe, Ber- 

tesci-de-Sus, DBertesci-de-Jos, 
Ceacâru, Ci6ra-Doicesci, Cidra: 
Radu-Vodă, Colțea, Chichineţa, 
Ciocile, Dudescu, Filiu, Fleagca, 
Gropeni, Insurăţei, Lacu-Rezi, 
Mihatii-Bravul; Pârlita, Roşiori, 
Slujitori, Albotesci, Stăucuţa, 
Tătaru şi Viziru, din plasa 
„Balta; Osmanu şi Valea-Câna- 

-_pel, din plasa Vădeni e «. e 
Comunele : Dedatesel, Filipeseo!, 

Botoşani 

Botoşani 

T-Stefănesci 

Hârlău 

T.- Bucecea 

Brăila 

Viziru     
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e 
1   

CIRCUMSCRIPŢIUNEA 

  

  
  

1100. 1 Buziii 

2| » II Buzăi 

3|Mizil. e. e.     

m 
a
 Câmpus «     

Gurgueţi, Iancu, Latinu, Mo- 
vila-MireseY, Perişoru, Roma- 
nul, Scorțarn-Xoi, Scorţaru- 
Vechii, Silistraru, Surdila-Gă1- 
seanca, Surdila-Greci, Suţescr 
şi Urleasca, din plasa "Vădeni, 
Batogu, Ionescl-Berlesci, Jugu- 
reanu, Ruşeţu, Slobozia-Cireşu, 
Strâmbu şi Ulmu, din plasa 
Balta e. . . . . . . . 

Nuzcii 

Despărţirile Roşu și Negru dia 
„Buzăi; comunele: Gândescl, 

„ Grâjdana, Mărăcineni, Șarânga, 
YValea-Teancului, YVernesat, Go- 
chirleanca si Scurtesei e « e 

Daspărţirile Galben şi Albastru 
din oraşul BuzZă şi comunele 
Gura-Xigeovulur, Gura-Săraţi, 
Lipia, MereY, Monteoru, Simi- 
leasea, Stâlpu, Săgeata şi Gă- 
Vănesele < . . 

Oraşul Mizil, comunele: Amaru, 
Baba-Ana,  Boldescl, Breaza, 
Clondiru, Dara, Finţesci,Găgent: 
Vintileanca, Jugureni, Mihăi- 
lesci, Năeni, Petrosa de Jos, 
Petrosa de Sus, 'Tislaii, 'Tohanr, 
Vispes.I, Glodeanu Sărat, din 
plasa Sărata-Tohan!, şi comuna 
Lspoși, din Platul Buzăii. + ci 

Pătărlagele. | Comunele : Calvini, Chiojdu, 
tina, Cislău, Coiţi,'Gura-Teghi, 
Mărunţişa, Mlăjeru, Nehoiaşu, 
Pâltineni, Panatău, Fătărlagele, 
tugarăța, Sibiciu  Valea-Mlus- 

celului şi Vipăresci din plaiul 
Duzăă - e. . . . 1. . . 

Comunele: -Cotorea, Glodeanu- 
Cârlig, Glodeavu-Siliştea, din 
plasa Sărata-Tohani, gl comu- 

  

Reşedinţa 

Ianca 

Buzăă 

Buztă 

Mizil 

Pătărlagele    
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a
 

- 
B
I
 

19 
e   

00. Pârscoru 

Constanţa . 

Iârgova. . e 
Medgidia « 

Silist.-Nouă. 

00, 1 Galaţi   » II Galaţi   

nele: Albesei, Brădeanu, Ca- 
ragelele, Călaăresci, Cilibla, Cio- 
ranca,  Costesei, Cotul- Cidre!, 
Gherăşeni, Largu, Luciu, Ma- 
xenu, “ATeteleu, Padina, Pogs- 
nele, Smeeni, lăbăresci Şi pin- 
tesci, din plasa Cimpue » 

Comunele: Aldeni, Băesci, Bară 
nesci, Beceni, Beciu, Blăjani, 
Bozioru, Brăesci, Cărpioiştea, 
Cernătesci, Cănesci, Fundeni, 
Goidesci, Grabicina; Gura-Ant- 
nssei, Gura-Dimieni, Lopătoii, 
Măgura, Mănesci, AMânzelesci, 
Niculesci, Oiăile, Pâciele, Pâr- 
scov, Plegcoiu, Policiori, Ro- 
besci, Sărulesci, Târcovu, [res- 
tia, Trestidra, Vadu-Soresc!, 
Vintilă-Vodă, Zărnesci şi Zilişe 
teanca, din plasa Pârscovu- 
Slănio * . . . . . . 

Constanţa 

Oraşul Constanţa, plasa Constanţa 
afară de comunele Cobaainau şi 
Murfatlar, şi plasa Mangalia a- 
fară de comunele date la oco- 
dul Meagidla e e. e. . . e. 

Plasa Hârgova s: . . . . e. 
Plasa Medgidia, comunele : Copa- 

din şi Murfatlar, din plasa Cong- 
tanţa ș şi comunele; Caraomer, 
Cavaclar, Cazil-Murat, Eâilohioi 

- Enghes şi Osmancea, din pla- 
sa Mangalia = e. . . . 

Plasa Silistra-Nouă , . . . e. 

Covurluiu 

Despărțirea 1 și IL din oraş . 
Despărțirea IE, IV si V din oraş 

şi comunele; FPalucesol, Filesci 

Pogânele 

Pleşcolu” 

Constanţa 
Hârşova 

Medgidia 
Ostrov 

Galaţi    



  

      

Xumi NR - 
OSST | - CIROUMSCRIPȚIUSEA Reşedinţa 

No
. 

cu
re
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- şi Praniştea «+ « . . . e. 
30c.Horincea| Comunele Beresci, Siivna, Lu- 

| - pesci, Mălușteni, Tuţeani-Pro- 
dănesci, Gănesci; Caradinessi, 
hogojeni, Oucea, Viăiesel, Bu-, 

” jor, Crăesci, Drăguşeni, Bursu- 
- - cani, Jorăsci, Băneasa, Balin- 

tesci gi Vărlezi e » «: « +. |Beresci 
4| » Pechea, | Comunele: Pechea, Cuca, Mân- - 

jina, Cudalbit, Măcişeni, Smalţi, 
Băleni, Fărțănesei, Mastacani, 
Foltesei, Frumuşiţa, Siviţa, In- 
dependenţa, Piscu şi Slobozia- | - 
"Conachi « e... . . * |Pechea 

Galaţi   

Dâmboviţa 

1100. 'Ttrgo- | Orașul Târgovişte şi plasa Dealu- 
- Yigte e Dâmboviţa, afară de-comunele - 

, alipite la ocolul Găescr. « e» Tergorişte 2|0c. Dâmbo- | Plaiurile Ialomiţa-Dâmboviţa «. |Şerbănesci- 

4
%
     

ex
 

viţa e * - "| Podurile 
- (cătunul. 

- e Şerbănese!) 
» Bolintina| Plasa Bolintinu , + '-:. . e [Tita - 
» Gdesci- | Plasa Cobia și comunele: Bogaţi, 

Botesci, Batoiu, . Glâmbocata, 
Hulubesci, Ludesci şi Valea- 
Caselor din plasa Dealu-Dâm- 

"| _Dovlța + e e. . ... e. e. |Găesei. 
> Ialomiţa| Plasa Ialomiţa + + « = «- « |Bileiuresct 

Dolj „7 

1[0a.1.Cratova! Jumătatea oraşului Craiova des- 
- pre miaQă-di, arend linie des- 

părțitâre de la bariera Bucu- 
rescilor, pe strada Bucuresci, 
Pelicari, Lipscani, Madona-Du: 
du şi Bucortţu, până la bart- 
eră, precum și comunele din 
plasa Ocolu: Balta-Verde, Bu- 
cortţ, Podari, Livedile, Gloda, 

. zu ae 

     



a
 

%
 
o
 

  

No
. 

cu
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Numirea 
ocâlelor 

CIRCUMSCRIPȚIUSEA Reşedinţa 

  

=)
 

e
 

ş 

  

03. IL Cra- 

Amaradia + 

Bârca a. . 

, 

Calafat + « 

Vela s..   

iora: *| 

  
Malu-Mare, Secuiu, Ghindeni, 
Coşorent-de-Sus, Coşoveni-de- 
Jos, şi Preajba «+ » o... e- 

Cea-altă parte a oraşului, precum 
si comuncla Breasta, Cernelele, 
Igalniţa, Siminicu, Isvoru, Mă- 
lăesci, Motoci, Aischi,: Gher- 
cesci şi Pielesci =. . .-. « 

Comunela: Aimajiu, Argetdia, 
Bralogtița, Brădesci, ('oţofeni- 
din-Dos, Coţofent-din-Paţă, Fi- 
lași, Floresei,  Fratostiţa, Mi- 
nâiţa,. Poiana-de-Sas, Răcari, 
Salcia, Scăesci, Tatomiresci, 

'|- "Pânţăreni, Adâncatu, Amărăsci, 
Balota, Bodăesci, Bulzesei, Că- 
preni, Godeni, Goesci, Melinesct, 
Mierea-Bicnici, Murgaşiu Ne- 
goesci, Slăruţa, Stoiaua, Tăl- 
paşiu, Valea-Boului, Velesci, 
Zaicoiu, Cernătesci, Rasnicu, 
iu e . . . . . . 

Comunele: Afumaţi, Băilesei, 
Bârca, Bistreţu, Boureni, Ca- 
iopăr, Catanele, Cârna, Cerătu, 
Cioroiaşu, Coveiu, Gighera, 
Giorgiţa, Gaicea-Alara, Gaicea, 
Mică, Intorsătura, Lipovu, Mă- 
cegu-ude-Sas, Măceşu-de-Jos,Ne- 
deia, Negoiu, Plosca, Rastu, 
Segarcea, Siligtea- Crucel şi Ur- 
zicuţa es o e e. ce 

Comnele: Basarabi, Calafat, Ce- 
tatea, Ciuperceni, Desa, Dobri- 
doru, Fântâna-Panului, Galicia, 

„Mare, Galiciutea, Giabega, Hu- 
nta, Maglavitu, Moţăţei, Piscu, 
Poiana-Mare, Risipiţi, Rudari, 
Tunari, Smârdan şi Ghidtclu e 

Comunele: Beluţu, Brabova, Car- 
penu, Căciulatu, Călugăret, Ciu- 

. -. 

  tura, Cornu, Gogaoşiu, Guban- 
cea, Mosua, Perişnru, Petrâia, 

Craiova 

Craiova 

Filiaşi 

Bârca 

Calafat    
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Numirea 
ocblelor CIRCUMSCRIPȚIUNEA 

7 

Teşedinţa 

  

    

x
 

Dorotulii - 

Mihăileni 
Merţa - 
Săvent * Me

 
i
v
     

L (Huşi. . 

2Fălelu - 

3|Podoleni.       

Bechetu. « 

Pleşoiu, Predesci, Răchita, Sea- 
ca, Şopotu, 'Tencănău,. Terpe- 
ziţo, Vela, Vârbiţa, Vârvoru, 
Vartopu, Poiana-Pieniţa, Pie:   - niţa, Caraula, Orodelu şi Cor- 
latele + «. «. . . . . + 

Comunele: Adunați. de-Giormane, 
Bechetu, Bârza, Căciulătesei, 
Călăraşu, Comoşteui, Damianu, 
Drănicu, Foişoru, Gângiova, 

- Giorocu-Mare, Grecesi, Grin- 
dent, Ilorequ-Poenari, Locus 
teni, Mârşani, Murta, Pudea, 
Piscu, Rojiştea, Sadova, Valea- 
Stanciului şi Zavalu. =... 

porohoiu 

Oragul Dorohoiă şi comunele: 
Proscăuţi, Drăesci, Văculesci, 
Corlăteni, Dimăcheni, Șendri- 
ceni şi Hiligeu e . . -. e. 

Plasa Derhometele e - « . e. 
Plasa MHerţa-Prutu-de-Sus. - '» 
Plasa Bayen-Prutu-de-Jos. « .e 

Fălciu   
Oraşul Huşi şi comunele : Albesci, 

Creţescl, 'Tătăreni, Oltenesci, |. 
din plasa Crasna; Deleni, pu” 
reni, Grumezvia, lloceni, Schlo- 
peni și Stălinesci, din plasa 
Miciocu-Prutu e . . -. 

Comunele Berezeni, Băsesci, Făl- 
ciu, Găgesci, Hurdugi, 'Țifo, 
YVutcani, din plasa Midlocu- 
Prutu și comuna Roşiesei, din 
plasa Crasna = « -. . . 

Plasa Podoleni și comunele: A- 
veresci, * Bunesci, Bvţesci și 

„Dohhescl din plasa Crasna 

Vela 

Bechetu 

Dorohotiă 
Mihăileni | 
Herţa 
Săseni 

Huși 

Târg.-Fălelu 

Tergu= Ră-     ducăneni



  

Numirea 
ocdlelor CIROUMSCRIPȚIUSE A Reşedinţa 

  

- 

  

  

Târgu-Jiu . 

  
Vulcan e « 

Novaci» « 

Jiu o e.   

Gorj 

Oraşul Târgu-Jiu şi comunele: 
Bubesci-de-Jiu, Drăgoesci, Mu- 

” getesci, Gruiu, Tetila, Voitesci, 
Căneni, Curtiz6ra, Pălănesci, 
Budieni, Şasa, Cartiu, Brătata, 
Schela, Dânesci, Hurezu, Ure» 
chesci, Rugi, Cărbesci, Petresci, 
Petrescl-Vărsături, Copăcidsa, 
Iaşi, Romanesci, Bălesci, Cia- 
uru, -Bălăcesci, Slobozia, Vă- 
deni, Lelesci ai Stăneset - * 

. Comunele; Brădiceni, 'Telesci, 
Somănesei, Cornesci, Stolojani, 
Stroesei, Arcani, Runcu, Do- 
biiţa, Vălari, Bâlta, Frăncesci, 
Peştigani, Topesci, Tismana, 

" Pocruia, Costeni, Godinesci, Căl- 
cesci, Părău, Pesceana, Vârtopu, 
Ciuperceni, Hodoreasca şi Câl- 
nicu. . . - .:. ... . . 

Comunele: Petresci-de-Sus, Cras- 
na, Cărpinigu, Aninişu, Nova- 
ciu, Turbaţt, Şarupaţi, Yocio- 
valiştea, Cernădia Baia-de-Fer, 
Polovragi, Poenari, Ohaba, Cio: 
cadia, Cârligei, Bumbesci-Pi- 
ţicu, Glodeni, Săcelu, Bengesci, 
Zorlesci, Sârbesci, Alimpescl, 
Corgoru, Prigoria, Magheresci, 
Bobu, Albeni, Negoesci, Poiana- 
Iacairi, Roşia, Bărzăi-de-Gilort, 
Pojogeni, Seorţa, Cărbunesci, 
Pojaru-de-Sus, Pojaru-de-Jos, 
Bărzăi-de-Pădure, Părău-Baia! 
Licuriciu, Stefănesci, Rădoşi, 
Jupânesol + .. .'. . . 

Comunele : Pesceana-de-Sus, Ro- 
vinari, Roşia, Moi, Fărcăsesci, 
Vlăduleni, Valea-cu-Apă, Băl- 
teni, Urdari-de-Sus, Urâari-de-   Jos, Plopşoru, Strâmba, Piscu- 

Tergu-Jiu 

Brădiceni 

Petresci-de- 
Sus        
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o
 

= 
9
 

co
   

C
D
 

9 

Gilort = + « 

Ocolui Călă- 
raşi «... 

Ocolul Urzi- 
ceni » «e     

Ocolul Iulo- 
miţa e... 

Ocol. I Iaşi 
> ll» 
o» II». 

zile, Gârboru, Raci, Bolboşi, 
Ohaba, Borăscu, Murgesci, Ca- 
lapăru-de-Sus, Calapăru-de.Jos, 
Stolojani, Tarceni-de-Sus, Tur- 

„ceni-de-Jos, Ionesei, Brănesci, 
. Broşteni, Isrorele, Țicleni, Ră- 
“gina, Stejerei şi Timişani « e 

Comunele: Bărbătesci, Vierșani, 
Petresci-de-Jos, Rogojina, Vla- 
dimiru, Masculesci; Săulesci, 

- Andreesci, Aninosa, Bibesci, 
Costesci-Daia, Groşere, Valea- 
lui-Câne, Şipotu,'Turburea, Fru- 

„musei, Negreni, Scrada, Lo- 
gresci-Moşneni, Logresci- Bir- 
nici, Tândâlesc!,” Colţesci, Sea- 

"ca, Obârşia, Nădinesci, Pisaoiu, 
„- Cordesci, Băcesci, Pegeni, Hu- 
rezâni-de-Jos, Ilurezani-de-Sus 
şi Busuloci » e. . . . e 

Ialomiţa 

Oraşul Călăraşi, plasa Borcea şi 
comunele; Dudesci, Fetesci. 
Stelnica, Cegani şi Burdugani, 
din plasa Balta-Ialomiţa + « 

Plasa Cămpu și comunele Bala- 
clu, Borduşelu, Căzănesci, Co- 

„letia, Copuzu, Cocera, Fundu- 
Crăsani, Xunteni-Buzăă, Raşi 
şi Sărăţeni din plasa Balta-Ia- 
lomiţa e < » o. . . . . 

Plasa Balta-Ialomiţa, afară de co- 
munele alipite la oc6lele Călă- 

-rași i Urziceni e e. . e. 

Iaşi 

Despărțirea I și IL din oraşe « 
Despărțirea III din orage « «* 
Despărțirea 1V şi Y din ora *     Stavnicu, » 

Pesceana 
de-Sus, . 

AndreescY 

Călăraşi, 

Urzicehl. 

Slobozia 

Iaşi. 
> 

>     Plăşile Stavnicu şi Codru; -co-
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Copou + + 

Bahlui « e 

Ocol. L Bu: 
curescă 

Ocol. UI Bu- 
curescl « 

Ocol. III Bu- 
curesci «+ 

Ocol. 1Y Bu- 
curesci «- 

Oc. Y Bucur. 
Ocol. VI Bu- 
curesci *     

munele: Costuleni,' Prisacani, 
Bosia şi 'Țuţora din plasa Bra- 
niştea . . . . . je” 

Plasa Copou-Taria: comunele: 
Sculeni, Stânca şi Golăesci din 
plasa Braniştea « « . . - 

Plasa Bahluii Cârligătura + e» 

Ilfov 
Caldrea de Roşu din oraş, fără 

partea coprinsă în circumscrip- 
iunile judecătoriilor ocolului 

„_1Y şi VI Ducuresci «. «. e. e. 
Cul6rea de Galben din oraş, făr 

partea coprinsă în cirecumscrip- 

ţiunea ocoluiui VI Bucuresci. 
Cul6rea de Verde din oraş, fără 

partea coprinsă în circumscrip- 
iunea ocolului VI Bucuresci, 

Culdrea de Albastru din oraş şi 
următorele strade din culdrea 
de Roşu, și anume: Șelari, Ga- 
brovreni, Pânzari, ' Patria, S-tu 
Ioan-Noii, Negru-Vodă, Covaci, 
Sorelui, Şepcari, Piaţa S-tu An- 
ton, Căldărari, strada Halelor 
cu halele Bulevardul Municet: 
palităţei, Spaniolă și Bulevare 
dul S-tu Ioan-Noă - . . - 

Culdrea de Negru din orag e » 
Din calea Yicturiel, ae la Tea- 

tru, în dreptul stradei egale, 
până la Barieră; t6tă partea 
oraşului copricsă între calea 
Victorie! şi calea Dorobanţilor, 
intrând în acestă împărţire şi 
calea Dorobanţilor de la bariera 
Herăstrău până la Biserica Al- 
bă ; strada Duzesci, care începe 
de la capul podului (Victoriey); 
calea Griviței, strada Berzel, 
din calea Griviţel până se ter-   

Căminăresci 
Tergu-Fru: 
„mos 

Bucurescl. 

Bucuresci, 

Bucurescl. 
?  
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n
 

  

Olteniţa + - 

Mostiştea *     

mină în Cişmegiă, în tâtă în-   tinderea ei, coprindându-se şi 
partea oraşului cu tâte stra- 
dele cari sunt între strada ler- 
zel, strada Buzesci gi calea Vio- 
toriei; strada Francmasona , 
Virgiliu, Valeria, Venerea, Cre- 
puscului, Ceair, Belisariu, Ate- 
lierului, Cameliei, Bulevardul 
Norâulvi cu gara şi atelierele, 
Basarab, Dreptului, Polizului, 

- Rpitslului, Eminescu, Dulghe- 
rilor, 'Purcului cu fundătura, 
Maltopolo gi Tudorache Mitu; 
de la Teatru totă strada Câm- 
pineanu, strada Brezoianu, în- 

__cepând de la bulevardul Inde: 
pendenței până se termină la 

- intrarea Schalter; strada S-tu 
Ionică, strada Luterană, strada 
Știrbeiă-Vodă, din calea Victo- 
riel până la întâlnirea cl cu 
strada Berzei, strada Posta-Ve- 
chiă, strada Clemenţei, din ca- 
lea Victorie! până în strada 
Colţe!, strada Episcopiel, strada 

„Corabia, strada Regală și din 
Strada Regală, strada Colt 
până în strada Clemenţere « 

Plăşile Olteniţa şi Negoesci afară 
de comunele: Călăreţi-Şeinoia, 

* Frumuşani- Custureni,  Garbă- 
nesci-Coţofanca, Lămotesci-Găl- 
binași, Părlita-Sărulesci, Preas- 
na-Nouă şi Sohatu din plasa 
Negoescţ te . . . . . 

Comunele Călăreţi-Şeinoiu, Fru- 
muşani-Custureni, Gurbănesci- 
Coţofanca, Lămotesci-Gălbinaşi 
Pârlita-Sărulesci, Preasna-Nouă 
şi Bohatu;din plasa Negoesci, și 
plasa Dâmboriţa-Mostiştea, fără   comunele: Băneasa-Herăstrău, 

  
Bucuresci 

Oiteniţa    
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Sabaru. * 
Snagovu. «+ 

Turnu-Seve- 
Tine e. . 

Blahniţa - 

Motru « -     

Dascălu-Creața, Otopeni, Ştetă- 
nescI-Liporăţu şi Tunari Dimi- 
eni e . . . . . e. . e. 

Plasa Sabaru - . ... e. * 
Plasa Snagoru, şi comunele: Bă- 

nesa-Herăstrăui, Dascălu-Crea- 
ţa, Otopeni, Stefânesci,  Lipo- 
văţu gi Tunari-Dămieni din 
plasa Dâmboviţa-Mostiştea. e 

Mehedinţi 
Oraşul Turnu-Severin și comu- 

nele: Balotesci, Bălăvănesci, 
„ Dăsesc!, Bistriţa, Bobaiţa, Bres- 

nița, Colibaşu, Dedoviţa, Fân- 
tâna-Domnescă, Ghelmegidia, 

- Hinova, Hasnicidra, Igirdsa Is- 
vorul-Anescilor, Isvorul-Bârâi, 
Jidoselţa, Malorăţu, Pitulaştu, 
Prunişoru, Schela-Cladovici, Si- 
listen, Şimtanu,Valea-Boercscă, 
Valea-Petri, Verciorova, Zegaia. 

Comunele: Almăjelu, Balta- Verde, 
- Broscari, Baţoţi, Braniștea, Bu- 

cura, Barila-Afare, Burila-Mică, 
Cleanoru, Corlățelu, Ciorobo- 
reni, Cujmira, Crivina, Danceu, 
Darvari-de-Jos, Deveselu, Do- 
bra, Drincea, Fontânele-Negre, 
Ylămânaa, Gârla-Mare, Gemeni, 
Gogoşiu, Gruia, Isv6rele, Izim- 
sea, Jiana-Mare, Obârşia, Opri- 
goru, Oreviţa, Pătulele, Poro- 
iana-Mare, Prisăceanu, Pristolu, 
Punghina, Recea, Rogora, Sal- 
cia, Slasoma, Scăpău, Țigănaşu, 
Vânjuleţu, Valea-Anilor, Vânju- 
Mare, Vlădata, Vrata, Venători. 

Comunele; Brădeţu, Drosceni, 
Ciovârnăşani, Căzănesci, Cătu- 
nele, Cosmănesci, Corcova, Co- 
robăile, Covrigi, Crăguesci, Dră- 

Brănesei 
Domnesci: 

Căilţuna (căt. 
Domnescl- 
.de-Jos). 

Buftea 

T.-Severin 

Pătulele    



- 395 

  

  

No
, 

cu
re
nt
 

Numirea 
oc6lelor CIROCUAMSCRIPȚIUNEA Reşedinţa 

  

&
 

Cloşani .. 

Strehaia = * 

  

  
gotesci, Ercea, Floresci, Gârbo- 
vățu, Govodarra, Herăsci, Ilo- 
vățu, Imâsa, Leurda, Lapoia, 
Lupşea, Mătăsari, Miculesci, Ne, 
gomiru, Pescenuţa, Peri, Plog- 
tina, Ratezu, Roşiuţa, Runcu- 
relu, Samarinesci, Severinesct- 
Sigesci-de-Jos,  Şişescl-de-Sus, 
Slivilesel, Strâmptu, Sura, Te- 
homiru, 'Țiroiu, Zegujante - 

Comunele : Baja-de-Aramă, Bala- 
de-Sus, Bala-de-Jos, Balta, Bu: 
sesci, Cerua-Yerfa, Cireşu, Clo- 
ani, Comănesei, Costesei, Crat- 

nici, Dăibociţa, Dâima, Godeanu 

Iupea, Isverna, Marga, Ifără- 
gesul, Negoesci, Obârşia, Orzesci, 
Sovarna-de-Sus, Şovarna-de-Joa 
Podeni, Pondrele, Prejna, hu- 
dina, Siltştea, Vidimiresci - « 

Comunele: Adunaţi-Teului, Al- 
bulesci, Baclega, Pălţaţi-de-Jos, 
Bălţaţi-de-Sas, Băltanele, Bă- 
lăciţa, Bărboiu, Botoşesci, Bres- 
niţa, Busu, Butoesci,: Cacoţi, 

. Cârceni, Cernaia, Corzu, Coso- 
-văţu-de-Motru, - Coşovăţu-de- 
Dumbrară,Cremenea, Degeraţi, 

* Greci, Gărbovăţu-ae-Dumbravă 
Grecesei, Grozesoi, Gura-AMotru- 
lui, Gvardiniţa, Iablaniţa, Isvo- 
xăla, Jirovu, Lumnicu, Xlenţi- 
din-Dos, Menţt-ain- Faţă, Milata, 
Pavăţu, Padina-Mare, Padina» 
Mică, Plopi, Pluta, Peria, Podu- 
Grosului, Rocgoreni, Ruptura, 
Sălătrucu, Socolesei, Secu, Sma- 
doviţa, Şiuşiţă, Btăncesci, Stân- 
găceua, Strehaia, Stigniţa, Tăm- 
na, Văgialesci, Valea-Marculul,   ": YaleasUrsului, Voloiacu - * 

Gornenţi, Gornoriţa, Glogova, 

Brosceni -* 

Baia-de-A- 
ramă 

Strehaia    
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C.-Lung .. 

Podgoria « 

Argeţel : e 

Piatra « « - 

T„Neamţu, 

Buhuşi « -   

„ Muscel 

Oraşul Câmpu-Lune, plaiul Nuc- 
sora-Dâmboviţa, fără comanele 
Petroşani şi Bodesci, comuna 
Poenari din plasa Niurile-Ar- 
gezel . . . . . . . . 

Plasa Podgoria şi comunele Coli- 
başt gi Mărăcineni din plasa 
Riurile-Argeel e. . . e. “e 

Plasa Niurile Arpegel, afară de 
comunele alipite la ocoalele 
Câmpu-Lung şi Podgoria; co- 
munele Petroşani şi Bodesci din 
plaiul Nucşdra-Dâmboviţa » 

Neamţu . 

Oraşul Piatra şi comunele : Bicaz 
Bistriciâra, Budesci-Precestei, 

- Bubhalniţa, Călugăreni, Cirligi, 
Căciutesei, Pobreni, Doamna, 
Galu, Găârcina, Girovul, Hangu, 
Pângăraţi, Şerbesci, Yadurile, 
Venători Dumbrava-Roşie din 
plasa Piatra-Muntele, Bozieni 
gi Budesei-Ghicăi din plasa De 
Sus-Miglocu » . . . . 

Comunele : Bălţătesei, Bargaoni, 
Dragomiresci, Filidra, Grumă- 
zesci; 'Tergu-Neamţa, Păstră- 
veni, Petricani, Pipirig, RNău- 
cesci, 'fimişesei, "Talpa, Uri- 
„cheni, Uscaţi, Venălori- Neam- 
țulvi din plasa De-Sus-Midloe 
gi Crăcăoani, din plasa Piatra- 
Duntelul e... . . . . 

Comunele: Buhuşi, Pârlesci, Cos- 
tiga, Măstacău, Podoleni, Rădiu, 
Rosnovu, Siliştea, Socia-Cân- 
desci, Tazlău, Zănesci din plasa 
Bistriţa; Mărgineni din plasa 
De-Sus-Miglocu şi Dochia din 
plasa Piatra-Muntele e . e 

0..Lung 

Ștefănesel 

Stâlpeni 

Plutra   
T.Xeamţu 

Buhuşi.  
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Olt: 

1'Slatina - +! Oraşul Slatina, plasa Mijlron şi 
comunele : Mogogesci, Constan- 
tinesei, Corbu, Negreni, Bcor- 
nicesci, Optaşi, . Oporelu, De- 
leni, Cucueţi și Comăniţa ain 

- plasa Olu-Vedea « « « + |Slatina. : 
3'Oltu e e'+| Plasa Oitu-Vedea, afară de co-| - 

E -munele gate judecătoriei Sla- 
tina e oo... e e |Urg. . 

3|Şerbănesci | Plasa $erbănesei «: . . . * Drăgănesci. 

| „o Prahova 

1|ocotal 1 Plo-| Cutoriie Galben şi Albastru din 

N
 

  
esci » 

Ocolul 11 Plo 
escl o... 

Câmpina . -     
- Oraşul Ploesci, şi comunele: 

Vaimanalele, Mărgineni-de-Sus, 
Mărgineni-de-Jos, Nedelea, Dâr- 
mănesci, Aricesci, Păulesci, T    

  

âre 
guşoru-Noii, Terguşoru-Vechiă, 

" Strejnicu, Vlădeni, Mănesci, 
" Negoesci, Popesci, Cocorăsei, 
Brazi, Tinosul, Jlăbudu, Şirna, 

'Tăriceni şi Bleajol. - 
Culorile Roşu şi Verde, din ora- 

gul P:oesci şi comunele : Corlă- 
tesci, Boldesci, Scăeni, Pleagea- 
Bucov, Valea Călugărescă, Plo- 
esciori, Berceni, Bărcănesoi Ru- 
mânesei, Pietrogani, Pucheni- 

„Mari, Puoheni-Mici, Pacheni, 
Moşneni, Pucheni.Mirostăvesci, 
Crivina, Gorgota, Poenari-Apos- 
tou, Balta-Doamnel, Nâfovul, 
Buda-Palanca, Gherghița, Ciu- 
maţi, Tătărani şi Bătesci e «. 

Comunele: Bănesci, Brebu, Brea- 
'za-e-Jos, Breaza-de-Sus, Po- 
iana, Câmpina, Comarnicu, &i, 
naia, Predeal, Proviţa-de-Jos,   "Proviţa-de-Sus, Şotrile, Ozina, 

Poenari- Burchi, Poenari-itali,- 
Ploesci. 

Ploesei,    
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[3
 Unaţi = e 

5iVălenie e 

1|Ocolul Foc- 
ani e e.     

  

  

Tales, “Telega, 'Tesila, Valea= 
Lungă, Cornu Diţesci, Filipesci- 
de-Tirg, Filipesei-de-Pădure, 

- Măgureni, Câlinesci, Floresel, 
Moreni, Edera, Băicoi, "Țintea, 
Cocorăsei-Misli, Scorţeni, Bor- 
deni gi Ghisdăveni + + -. e 

Comunele: Hârsa, Podeni-Noul, 
Podeni-Vechi, Coslegi, Netoţi, 
Ciupelniţa, Lenta, Cornurile, 
Drăgănesci, Ilătcărău, Adânva- 
ta, Sălcitle, Ciorani-de-Sus, Cio- 
rani-de-Jos, Falga, Parepa- 
Tomşani, Conduratu,. Inotesci, 
Colceag, Albesci-Mar,” Albesci- 
Paleolog, Urlaţi, Fontânelele, 
Ceptura, Vadu-Săpat, Călugă- 
reni, lordăcheni, Gornetu-Cri- 
09%, Tătaru, Bângeru, Aposto- 
lache, Chiojicanca, Salcia şi 
Udresci. e. . e. . . . . 

Gorenetu-Caib, Păcureţi, Măgu- 
rele, Scăloşt, Mătăesci, Vâteă- 
nesci, Trestidra, Cosminele, Văr- 
bilău, Poiana-Vărbilău, Strâm- 
Veni, Bartea, Livadea, Stefesci, 
Siănio, Gura-Vitidrei, Bughele, 

-. Predeal, Aricesci, Sarani, Şoi- 
mari, Cârbunesei, Tărlesci, Bă- 
trâni, Star-Ohiojd, Posesci, Ce- 
ragu, Râncedi, Ogretinu, Cătu- 
nu, Drajna-de-Sus, Drajna-de- 
Jos, Teizani, IHomorâci, Isvo- 
rele, Măneciu-Ungureni, Măne- 
ciu-Pămâutent, Vălevi, Olteni 
şi Opăriţi « < . . . . « 

Patnn 

Oraşul Focşani şi comunele : Bile 
liesci, Căiteni, Ciuslea, Costieni, 
Păurei, Jorăsei, Macrăşesci, Mire 
cesci, Nănesci, Nămoldsa, lăs-   

Câmpina + 

x 

Urlaţi e «e 

Văleni-ae- 
Munte-  
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N
 

Ocolul Odo- 
bescl: » e 

Ozolul Vran- 
cea »... 

Ocolul Ză. 
brăuţi -» 

Ocol. Adjud, 

Râmnicu- 
Sărat. « e 

Margioea »* 

“tâca, Surdia, Tergu-Nămălosa, 
Vulturul din plasa Biliesci-Gâr- 
lele e «.:. . . . . . e. 

Plasa Blliesci-Gârlele, fără comu- 
nele alipite la ocdlele Focşani 
şi Vrancea, comunele: Herts- 
trăn, Năruja, Nereju, Nisto- 

"resei, Paltinu şi Spalberu din 
plasa Vrancea. - o. . . e 

Plasa Vrancea, fără comunele a- 
Mpite la ocolul OQdobesci; co- 
muna Iresci din plasa Biliesci- 
Gârlele, si coriunele Soveja, 
Câmpurile şi Vizantia din plasa 
Zăbrăaii «o... ... 

Plasa Zăbrăuţi, fără comunele 
date ocolului Vrancea+ * «+ 

Plasa Răcăciuni, . « «. a. . 

Râmnicu-Sărat 

Oraşul Râmnicu-Sărat; comune- 
le: Bătăcianu, Bălțați, Gher- 
gheasa, Costienț-de-Jos, Costi 
eni-Mari, Măcrina, Nicolesci, 
Obidiţi, Puesci, Sălcidra, $tu- 
belă, Câmpulungeanca, Buda, 
Dănulesoi, Valea-Silciei, (Alo- 
dreni), Yoetinu, Băbeni, Dediu: 
lesci, Grebănu, Mărgăritesci, 
Pardoşi, - Putreda, Racoviţeni, 
Sgârciţi, Jideni, Valea-Raţel şi 
Slobozia - . . . . . . 

Comunele : Bisoca, Chiojdent, Du-     mitresci, Jitia, Bonţesei, Bros: 
cent, Blidarile, Budesci, Câm- 
pineanca, Cârligele, CotescI, 
Faradnele, Golesci, „Gologanu, 
Mândresci, Risipiţi, Slobozia- 
Ciorăsei, Yerteşcoiu, Hângulesc- 
Râmaiceni, Malurile, Obilesci, 
Mărtinesci, Andreaşi, Bordesci, 

- Bagza, Dealu-Lung, Dragoslo- 

Focşani. 

Oăobesui. 

Vidra 

Pancia. 
Târgu-Ad- 
jud. 

Râmnicu- 
Sărat.    



Sa
 

e
 
e
 

  

„N
o.

 
cu

re
nt

 

Numirea 
ocdlelor CIRCUMSCRIPȚIUNEA Reşedinţa 

  

Me
 

CI
 

to
 

mi
 

t9
 

m
   

Balta-Albă . 

Oc I Noman 
» 1l Roman 
> Bâra e 
» Dămt= 

nes-i e 

Oc. 1 Caracal 

» Ii Caracal 

Balge <. - 
Corabia e » 

Fălticeni” .     

veni, Lacu-Baban, Oiobasca, 
Plaginesei, Popesci, Sihlea,Tâm- 
boesci şi Urcchesel, ” 

Comunele: Boldu, Amara, Cât- 
neni, Domnița, Drogu, Galbenu, 
Grădiştea-de-Sus, Grădiştea-de- 
Jos, Jirlău, Nisipuriie, Racoviţa, 
Slobozia - Galbenu, Vâlcelele, 
Vişani, Băles-1, Ctorăsei, Corbu, 
Gulieanca, Măxtneni, Măică- 
nesci, Slobozia - Mihăiceni ş 
Balta-Albă e o . . . . 

4 . 

NLoman 

Oraşul Roman » + . . . - 
Plasa Moldovu-Siretu-de-Jos e 
Plasa Siretu-de-Sus - - . e 
Plasa Fundus « s-. s e. . 

Nomannţi 

Plasa Ocolu şi comunele: Apele 
VII, Ghisdăveset, Celaru şi So- 
reni din plasa Oltu-ae-Jos-Balta. 

Oraşul Caracal şi comunele: A- 
mărăsci de-Sus, Amărăsci-de- 
Jos, Dobrotesei, Svorsca, Ma- 
rotina-de-Jos, Maratinu-de-Sus, 
din plasa Oltu-de-Jos-Balta » 

Plasa Olteţu-Oitu-de-Sase e e. 
Piasa Oitu-de-Jus-Balta, fără co- 

munele alipite la ocolul I și 
"II Caracal s. . o. .. e 

Suceava 

Oraşul Fălticeni, comunele: Baia 
Bogtănesci, Boroia, Brădătelul, 
Ciumalesci, Dolhesci, Drăgu- 
șeni, Preutesci, RădăgenY Sasca, 
Siliştea, Şoldănesci, Mălint, Ui- 
desci, Valea-Glodulul, Drăgă- 

1 

Plăinesei 

Balta-Albă. 

Roman 
lornan 
Bâra , 
Dămienesct 

Caracal   
Caracal 
Balg 

Corabia  
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'Parnu-Mă- 
gurele +.- 

Zimnicea + 

Alexanâria .       

      

Teleorman. 

Oraşul 'Turnu-Măgurele, comu- 
+ nele: Măgurelele, Flămânda 

Traian, Qdaia, Liţa, Segarcea, 
din-Deal, Şagarcea-din-Vale, Ri- 

- 46sa, Pleaşovu, Saelele, Uda-Pa- 
ciurea, Uda-Clococioru, Mândra, 
Elisabeta,Popi-Slăvitesci, Ologi, 
Dracea, Putineiu, Dăneasa, Sal- 
ela, Caravancţi,Vodă-Carol, Câr- 
lgaţt, Dorobanţu, BăsescY, Crân- 
geni, Furculesci gi Spătărel « 

Oraşal Zimnicea, Comunele : E6a- 
- tănelele, Suhaia, Viişâra, Piatra, 

- Lisa, Venători, Cidra, Seaca, 
Năsturelul, Bragadiru, Conţesci, 
Frumâsa, Găuriciu, Smărdi6sa, 
Cervenia şi Voivoda '. -. - 

Oraşul Alexandria; comunele: 
-  Poroschta, Țigănesci, Brânceni, 

Beiu, Ştorobăneasa, Atârnaţi, 
-Pelea, Lăceni,” Orbesca-de-Sua, 
„Orbâsea-de.Jos, „Olteni, Peri- 
 Râtoşi, Netoţi, Depăraţi-Hâr- 

lesci, Lada, Slivesci, Zlotesci,     'Tătăresci-de-Jos, Udupu, Pătăe 

  

'Turnu-Mă- 
gurele 

Zimnicea   

a 
a 

5 Numirea ” - 
3 ocâlelor CIRCUMICRIPȚIUNEA - Reşedinţa 

S 7 - 
A 

„  nesci, Fontâna-Mare, Giurgesciy, 
- Liten!, Oprişeni, Plegescl + « [Fălticeni 

2|Paşcani + + | Comunele: Paşcani, Ruginâsa, o 
Stolniceni, Vascani, Cristesci, | * 
Dolhasca, Lespedile, Xiroslă- 
vesci, Tătăruşi + . e «: + [Paşcani 

alBrosceni - | Comunele: Borcea, BroscenY, Dor- 
na, Farcaşa, Mădeiu, Neagra- 
Șarului, Subasa, Şarul-Dornel. |Brosceni 

” 'Tecuciu 

1|Tecuciă + «| Oraşal Tecuclii şi plasa Berlad- 
Nicoresci « s e. e... e. «+ |Tecuciii 

2jZeletinu » + | Plăşile Berheciu şi Zeletin » « |Podul-Tur- 
” 2| culul 
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- . ” 

5 Numirea i - : | ocâlelor OIBCUMSCRIPŢIUXEA Reşedinţa . 
S E AER , 
7 
  

resci-de-Sas, Popesci, Slobozia- 
Trăenitu, Nanovu, Adamesci, 
Buzescu, Plosua, Nenciulesei, 
Mavrodinu, Călinesci, Bivoliţa, 
Vertâpele-de-Jos, Vertâpele-de- 

" Sus, Cărăgău, Licuriciu, Anto» 
nesci,-Boldana şi Pârlita « e [Alexandria 

4] Roştori-de- | Oraşul Hoşiori-de-Vede; comu- 
Vede « » vele : Belitori, Peretu, JMeri- 

Gâla, Măldăeni, Măgurent, Sori- 
„6ştea, Dăltaţi, Socetu, Ghim- 
pățent, Stoboresct, Tufeni, Măl- 

„_ dăeni, Bârla, Ciocesei-Mândra, 
* Malu, Urleni, Cacueţi, Didesel- 
„ Merişani, Dobrotesei, Tecuciii- 
Calenderu, Papa, Albesci, Dul- 
ceanca, Drăgşenei, Drăgănesci, 
DBeuca, Balaciu, Surâulesci, Mi 
roşi, Rădoesci, Sânţesci, But- 
culeszi, Săoeni, Ciurari, Zâm- 
breasca, Necşasci, Girdesei, 
Ciolănesci-din-Vale, Ciolănesai- 
din-Doal, Gumesei, Râca, Bu- 
novu şi Strâmbeni « « . . | Roşiori de 

: Vede 
Tatlcea 

Tulcea + - | Oraşul şi plasa Tulcea + + + ['Pulcea 
Dabadag + | Plasa Babadag e e . . . e. [Babadag 
"Micin * “e! Plasa Măclne e o. . . . e. [Măcin 
Sulina: = «+ | Plasa Salina cu insuta Şorpilor + Suiina im

 
DD

 
1 

a 

Tutova 7 

1|0z0l. L Bâr:| Oraşul Bârlad, firă partea co- | — 
la o. prinsă în cicoumsoripiia «co: Ă 

lutal IL Bârlai e o. e. e. +" (Bârlad 
210:01. IL Btr-i Despărțirea 1 şi parta din das- 

ad e .. părţirea Y (partea despre apus 
de catea natională) a oraşului 
Bârla1; comunele: Adam, B1- 
lăbăuese!, Băloses:i, Căbasci, 
„Cirăpoesci, Cârlomăaesei, C3r-        
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- 

Numi ! : oaielar|.. CIRCUMSCRIPȚIUNEA Reşedinţa 

No
. 

cu
re
nt
 

    
tesci, Ctocani, Ciuresei, Coro- 
esci, Cotorâla. Fandenu, Ghidi- - 
peni, Ivesci, Liesci, Lungesci, -. 
Pochidea, Pagonesci, Pripone- 
sci-de-Sus, Priponesci-de-Jos, 

* Prisacani, Rădesci, Sălceni, Vi- 
zureni din plasa Corod-Peres- 

: -chipo o se. . . . . + IBârlad 
Simila « + | Comunele: Bacani, Costenci, Gura- 

Simila,. Puntieni, Rădăesci, 
Ssebl, Bogdana, Bogâăniţa, Or- 

- ” goesci, Bogdănesei, Vlădesci, 
| Unţesci, Banca, Blăgesci, Bră- , 

. - " desei, Cârja, Docani, Epureni,| - - 
Fruntişeni, Murgeni, Obârşeni, 
Oiata-Bursucani, Popeni, Rin- 
zesci, Schineni. Slobozia-Zor- 

  

e
 

leni şi Vindirei din plasa Tergu- - 
! Simila « s «. e. . -. . « |Slobozia-'. 

4 Tutova -» + | Comunele: Avrămesci, Qorodesci, | Zorlani: 
- Bogesct, Dragomiresei, IHAlă- 
resci-L.ălesel, Măscurei, Micesci, 
Plopana, Paesei, Tulesel, Vot: 
nesci din plasa Tatova; Buda, 

-- Ei Floresel, Ibănesct, Mânzaţi dia 
- plasa Târgu-Simila; Chilieni, 

- - Mireni, Praja, Sendresci gi Stă- 
i nuesci din plasa Corod-Peres- 

chipe e: s:.. . . . . » (Puesci, 

. Yvasluiu 

î|Vaslaiii + » | Oraşal Vaslaiă și comunele : Bâr- 
zesci, Brodoc, Chetresui, De- 

- lent, Laza, Lipovăţ, Mâniesei, | - 
- : - Munteni-de-Sus, Munteni-de- 

- pr = Jos/Rădiu, Tanacu, Valea-Rea. | Vaslală, 
Stemnio + + | Comunele: :Borăsci, Buhăesci, - 

- Drăguşeni, Damescl, Gărbesci, 
- Ipate, Negresci, Osăsci, Parpa- 

| - i nița, Scheia, Suhuleţ, Tansa, 
” 'Pibănesci, Toâiresct, 'Tungujei _ 

: -| ai Valea-Satuluţ e «+ . » +. |Xegresci. 

[i]
            



  

o 

N : | 
2| ogumirea | CIRCUSMSCRIPȚIUSEA Reşeainţa 
S E - Ș 
  

N
 

  

Crasna e «| Comunele: Barâsa, Bodesci, Cior- 
tesci, Codăesui, Dănesci, Do- 
brovăţ, Feresci, Mielesei, Mir- 
cesci, Poiana-Cârnalui, Solesci, , 
„Şurăneseci, Ştioborani, 'Tăcuta, , 
“Telejna şi Zăpodeni. -. «. - |Codăeset 

Racova -| Comunele: Armăşuia, Buda-Na- i 
- faila, Cogesoi, Cosmeşti, Cur- 

sesci, Dâgele, Gârceni, Hârşova, 
Irănesci, Lipora, Poenesel, şi 
Pungesci « . . . . Pungesci 

- Vâlcea 

R.-Vâlcea + | Oraşul R.„Vâlcea ; comunele: Că- 
. zănesci, Bârsesui, Mihăesci, Go- 

vora, Surpatele, Mănăstireni, 
Frâncesci, Bujoreni, Bogdănes- ă 
ci, Vlădesci, Genuneni, Ocna, RT: 
Titlreciu, Şirineasa, Băbeni, Dă- - 
esci din plasa Osolu-Otăsău; 
Câineni, Robesci, Călinesci Bre- 
zoiu, Alălata, Călimănesci, Mue- 
rosca-de-Jos, Muerdsea-de-Sus, 
Olgnesci, Şerbănesci, Sărăci- , 

“ nesoi, Păuşesci-Măglaşi, Stoe- 
nesci, Cacova, Smeuretu, Bâr- 
logu, Cheia, Dobriceni, Bunesci 

îi din plalal Cozia e -. e. e 
Horezu + «+ | Comunele Horezu, Romani, RĂ- 

Ă mesci, Vaideeni, Recea, Fome- 
tesci, Racoviţa, Milostea, Greecl, 
Slătidra, Pojogi, Stroesci, Ma- - 
teesci, Berbesci, Turcesci, Câr- 
stănesci, Oteşani, Mădulari, 
Tomşani, AMsldăresci, Folesei- 

.de-Sus, Folesci-de-Jos, Alunu, 
Armăgesci, Bălţeni, Ciregu din , 
plaiu! Xilorezu, Costesci, Bir: 
zesci, Bodesci, Păuşescl-Otăsăa, 
Pletrari-de-Sus, Pietrari-de-Jos, 
„Bărbătesci din plaiul Cozla; 
Urşi, Popesci, Lăpugata, Roes- 

  
R.-Velcea 

     



—
 

  

No
. 

cu
re
nt
 

Numirea 
ocblelor CIRCUMSCRIPȚIUNEA - 

  
Reşedinţa 

  

  

  

  

a
 Olteţu - .« 

s|Drăgăgani + 

  
1j|Glurgiu * *   

ci, Moâoia din plasa Ocolu-0- 
tăsăa ; Brosceni, Copăceni Ul- 
metu din plasa Olteţu-de-Sus. 

Comunele Roşiile, Românesui, 
Sgubea, Nenciulesci, Crăpătu- 
rile, Sascidra, Ciortesoi, Văleni, 
Părăieni-de-Sus,  Părăieni-de- 
Jos, Părăteui-ade-Mijloc, Veaca, 
Plefuiu, Părăugani, Lina, Gră- 
diştea, Băecci, Ubislavu, 'Lereu- 
ja, Stnesci, Slăvesci, Colţesei, 
Dozesci, Giulesci, Nisipi, Do- 
joiu, Găgeni, Drăganu din pla- 
sa Olteţu-de-Sus; Şerbănesel, 
“etoiu, Zătreni, Gănesci, Câr- 
logani, Lăcusteni, Benesci,: Va- 

" silaţi, Obi teligu, Băbeni „Petrâsa, 
Mărgineni, Bătăşani, Rusănes- 
ci, Măctuca, Laloşu, Făuresci, 
Diculesci, Frăţila, Poenari, 
Ghioroiul, Ştirbesci, Prejoiu, 
Goruncesci, Bălcesci dia plasa 
Oltu-Olteţu-de-Jos . e. . e 

Comanele Urlesci, Auresci, Ză- 
videni, Prudeni,. Călina, Voi- 
“cesci, Ştefănesci, Zlăteret, Lun- 
gesci, Fumureni, Pămesci, Şu- 
gani-de-Jos, Şuşani-de-Sus,: U- 
şurei, Măduluri, Ambhăsci, Ne- 

_moin, Isvoru, Gugoeni, Creţe- 
ni, Sutesci, Mitrofani, Stănesci, 
Drăgăşani din plasa Oltu-Olte- 
ţu-de-.jos; Marcea Ionescti-AMin- 
cului, Fişcălia, Soundu, Glăvi- 
Je, Zăvoeni, Vărleni, Stănesci, 
Ciemâgi, Măldăresei, Cerme- 
gesci, Coeni din plasa Ocolul- 
„Otăsău e o. . . 

. " . Vlaşea 

Oraşul Giurgiu, plasa Marginea 
și comunele; Comana, Brăniș- 

Horezu 

  
Zătreni 

Drăgăşani ,    



9
 
8
 

  

c
u
r
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n
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No
. 

Numirea 
ocâlelor CIRCUMSCRIPȚIUNEA Reşedinţa 

  

  

Neajlovu « 

  Vida e. .   

” tari, Grădiştea şi Dadilovu din 
plasa Câlnigtea - -. „.. 

Plasa Câlniştea fără comunele a- 
__ lipite la ocolul. Giurgiu; comu- 

rele Letea-Nonă, Ruşit-lut-Asan, 
Nebuna-Velea, Bulbucata. Cle- 
jani, Babele, Gâştesci-Nomâni, 
Obedeni, Bucşani, Crevedia, ză- 
dăriciu, Uescu- Moşteni, Venă- 
torir-Mari, Vânători-AMici şi Căs- 
cirele din plasa Glavaclocu- 
"Neailoru e '.:. . . . . 

Plasa Giavaciocu-Neajlor, afară 
de comunele alipite la ocolul 
Neajlov. + o. e. . . . . 

Giurgiu 

Clejani   Vida 

 



  

  REGULAMENT 
psniru 

Punerea în aplicaţiune a legei J ndeciitoriilor de Paco !) | 

„„Prom, şi publ. în Monit. Oficial No. 93 din 23 

Disposiţiuni generale 

„Art, 1. Judecătoriile de pace 
vor ţine audienţă în tote dilele, 
fără deosebire de sărbători. 
Judecătoriile din comunele ru- 

rale vor reserva, însă, Sâmbăta 
i Dumineca pentru cercetări lo- 

cale, (4rţ. 17 legea 1591; art. 63 
legea 159). i 

%. Când judecătorul de pace 
este în cercetare locală şi nu are 
un sjutor, saă când în genere 

. judecătoria este lipsită de titula- 
xul el şi de ajutorul acestuia, a- 
colo unde există un ajutor, co- 

Julie 1994. . - 

pistul-archivar al judecătoriel va 
priimi tâte petițiunile ce se vor 
presinta Ia judecătorie, le va în- 
xegistra si va da părţel recepisă 
de priimire, tăiată din un regis- 
iru cu matcă. In recepisă şi pe 
matcă se vor indica data priirul- 
reY și numărul de înregistrare, 

3. In casul de ymay sus, îndată 
ce judecătoiul, sati ajutorul, se 
presintă sau se întârce la post, 
el va da fie-cărei cereri cursul 
ey legal şi va fixa termenele. - 

Dacă partea este incă presentă, 

judecătorul va procede, conform 

art. 20, inmânându'l copia suit 

  

(5) Acest regulament se referă 
la levea pentru judecătoriile de 
Pace din 1894; el insă este apli- 
gabil şi actualei legi intru cit el]. 

nu este abrogat şi nu conţine 

dispoziţiuni contrare lege din . 
1586. |
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copiila şi țidulele. (tri, 17, 28, 
29, 30 şi 31 legea 1591; ct. 63, 
77, 79, 79, î 50 legea 159). 

- Dacă, însă, cel care a presen- 
tat petiţiunea în lipsa judecăto-] 
rului n'a putut aştepta îatdrea- 
rea lul şi a făcut cerere specială, 
ca procedura si se împlindscă 

„prin administraţie, judecătorul 
va îngriji ca copiile şi țidulele să 
fie direct înaintate agentului aa- 

- ministrativ (primarul, comisarul 
sai sub-comisarul) al domiciliu- 
lul gâritalul sai păriţilor pentru 
ca cl să împlinescă tormele ce- 
rute de art. 31 şi următorii din 
lege. 

In acelag mod se va puneter” 
menul şi în cunoscința celuicare 
a presentat petiția. Se va scâte, 
bine înţeles, o ţidulă suplimen- 
tară pentru dânsul. ” 

Aceiașt procedură se va urma 
pentru cererile priimita prin po- 
tă sai prin persâne streine, ne- 

imputernicite prin procură, 
“4. In casul celor două articole 

precedente, agentul administra- 
tiv, care a implinit procedura, 
inapoiază, direct și de urgenţă, 

” dovedile la judecătorie, spre jus- 
tiâcare că s'a împlinit chlămarea. 
(Art. 32 legea 1591; ar. 81 legea 
159). ” a 
» 5. “Dloa de Vineri este uni- 
form uxată la tote judecătoriile 
de pace din ţară pentru priimni- 
rea și protocolarea cererilor ver- 
bale, conform art: 341 din lege. 
Bine înțeles că partea, care for- 
muldză o cerere verbală, trebue 
să dea timbrul legal. (dirt. 3] le- 

„ Jea 1591; art. 62, legea 1346) 
In acea di gedința nu va în- 

cepe de căt după priimirea aces- 
tor cereri. 

6. Aceste cereri vor fi formu: 
late lămurit şt în scurt, arătân- 
du-se numele, pronumele (numele 
de familie) și domiciliul saă re-   

"PLNEREA ŞEDINŢELOR (ârt, 4-9) 

şedinţa părţilor, obiectul cererel 
titlul pa care se fondeză preten- 
ţianea saii faptul din care densa 
decurge. . - 

In materie imobiliară se va în: 
dica, conform art, 14, valyrea 
sai întinderea imobilului. 

i nerea şedinţelor 

- 7. La dloa înfăţişărei, jndecă- 
torul, după ce a ascultat pe părţi 
şi a cercat, tără succes, săleime 
pace, întru cât impăciulcea este 
permisă de lege, se varosti după 
elementele ce s'aii adus în des- 
Dateri. (cint. 10 legea JS9i; art. 
89 legea 189%.) 

In materie penală judecătorul 
esta ţinut să se pronunţe, dein- 
dată, fără de a pntea amânaro 
stirea hotărireI pa a doua di. 4- 
cesta nu împedică pe judecător 
de a se retrage, dacă voesce, în 
camera de chibzuire pentru 2 
consalta textele şi a examina ac- 
tele înainte de a se pronunţa. 

In materie civilă, judecătorul 
pute amâna pronunţarea hotă- 
rireY pentr un termen de cel 
mult trel ile. In casul acesta, 
dacă pronunţarea hotărirel nu 
sa putut face în termenulimast- 
mum de rel qile, fie din causă 
de b6lă, orI de congediii, de morte 
sati de schimbare a judecătora- 
lur, afacerea se pledeză din noi, 
conform art, 139 din legea de 
orgunisare judecătorăscă. 

+. Dispositivul cărțel de jude- 
cată va fi mar întâiă formulat 
intreg, înscris, fără gtersături, a- 
daose sati abreviațiuni; va i sem- 
nat de judecător şi numa) pe ur- 
mă citit cu plus tare în gedinţă 
publică. 

9. Când cartea de judecată se 
fondcză pe mărturisirea uneia 
din părți, Ne spontanee, fie f3-



  

“die, 

IXEREA ŞEDIN ELOR (Art. 10 --17) % . 

cută în urma unul interogatorii, 
saă cină părţile convin să stingă 
procesul prin bună înţelegere, se 
va incheia proces-verbal de măr- 
turisirea părţel saii de. învotala 
„părţilor; acest proces-verbal se 
va semna de părţi,. dacă seciii 
carte, şi de judecător şi se ra 
citi în faţa şi auzul părţilor. 

Nuanai după implinirea aceste). 
formalităţi, judecătorul va- pro- 
nunţa cartea lui de judecată (art. 
227 ki următorii din procedura 
civilă), . 

10. Când judecătorul are nevoe 
de o descindere locală saii de o 
expertisă, el va consemna prin 
proces-verbal puntele asupra că- 
rora urrnâză a se face cercetarea 
-pregătitâre şi va da termenul în 
cunoscinţa pârţilor presente, Pen- 
tro partea care nu este presentă, 
se-va procede conform art. 30 
al legel. (Lirt. 56 şi 57 din legea 
1531; art. 102 şi 101, legea 15%). 

Expertul se vu numi de jude- 
cător, î2 momentul când ordonă 
expertisa, după ce va Â consul- 
tar pe părți dacă ele nu convin 
asupra alegerei lul. * . 

11, Partea cea ma! diligentă 
este datore să depună, la cance- 
laria judecătoriei, cheltnelile de 
transport ale judecătorului şi o- 
norariul expertuluy, calculat du- 
pă cum majjos se arată, (Art, 55 
din legea 15391; art. 105, legea 159%). 

13. Expertul, meseriag saii mun- 
citor, are dreptul Ja un onorariii 
de trei lei pentru fie-care vacan- 
țiune de patru ore şi la cheltue- 
Mle de transport, apreciate de ju- 
gecător, când expertul este silit 
să mergă la o depărtare 6re care 
din locul unde este domiciliat, 

Expertul architect, inginer, me- 
om de artă sai de sciinţă, 

are dreptul, în aceleaşi condițiuni 
şi pentru acelaş tiznp, la un ono- 
pariii de dece 1ej. - 

pr 
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Judecătorul tarifeză, în ultim 
resort, vaoaţiunile. 
„ Dacă nu se pote precisa d'in- . 
nainte timpul necesar pentra fa- 
cerea expertise gi redactarea 
raportului, judecătorul fxcză o * 
sumă aproximativă, care se va de- 
pune cu anticipație pentru aco- 
perirea vacaţiunelor eventuale, 

13. După terminarea experti- 
sel, judecătorul, calculând indem- 
nitatea de transport şi onorariul 
cuvenit. expertului il va plăti 
din suma depusă de partea stă- 
ruitâre, cunstatând quantumul 
prin proces-verbal si plata prin 
recipisa expertului. AR ” 

Aceste acte justiâcatite se vor 
anexa la dosar, spre a servi la 
fixarea cheltuelilor de judecată, 
la care va fi condamnată partea 
care perde. ” - 

1-4. Martorul. propus de câtre 
una din părți, a cărei deposiţiune 
va fl luată de către judecător: 
chiar în teritoriul comunei unde 
el domiciliază, sati la o distanţă 
ma! mică de 10 km., ducere şi îu- 
târcere, va avea, dacă cere, drep-. 
tul la o indemnitate echivalentă 
cu costul dilelor de lucru ce a 
perdut, luându-se de jutecător, 
drept norină profesiunea marto- 
rului și preţul curent al muncel, 

15. Dacă martorul va f fost 
chiămat a face deposiţiunea sa la 
o depărtare mal mare de10km. 
ducere şi întârcere de la -domi- 
ciliul săi, pe lângă indemnitatea 
vecunoscută prin art. 1+ 1 se va 
aloca echivalentul unel qile de 
lucru pentru fie-care 10 km. dis- 
tanţă. - i 

26. Judecătorul, după cel va. 
ina deposiţiunea, ra intreba pe 
martor. dacă pretinde veri o in- 
de mnitate-şi 1%spunsul îl va con- 
semna în procesul săă verbal. 

17. In qioa pronunţărei cărțer 
de judecată, judecătorul, ţinând .
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semă de cererea făcută de mar- 
tor,va condamna din ofictă, chiar 
în “lipsa martorului,. pe partea 
care cade în pretențiune, la plata 
indemnităţei martorulul, 

18. Cartea ce judecată în pri: 
vinţa indemnităţei martorului se 
va pronunţa cu +xecuţiune pro- 
visorie, orl-care ar îi căile ce ar 
rămânea deschise părţi condam- 
nate, neputend A reformată saii 
retractată 'de cât în casurile când 
judecătorul ar fi xiolat disposi- 
iunile art, 14 şi 15 Gin acest rre- 
gulament (art. 129. alip. VII din 
procedura civilă gi 703 din pro- 
cedura civilă). Ă ” 

Drepturile si oblizaţiu- 
nile judecătorilor în 
materie de tutelă.. 

19. Tâte măsurile privitâre la 
regularea tutelelor se vor dirige 
personal de judecător, chiar dacă 
ara un ajutor. i 

20. Judecători! de pace pot de-: 
lega pe sub-prefect, pe sjutorul 
acestuia, saii pe primar, în casul 
când partea nu procură” mijlâce 
de transport, şi după distineţiu- 

nile stabilite în art..15, alin, 1V 
.nu numa! pentru inventorierea 
avere la deschiderea tuteleY, dar 
și pentru predarea cl în mâna 
tutorului, după ce acesta a fost 
numit. (Art. 15 din legea 1591; 
art. 65, legea 159%). 

21. Indată după ce o tutelă s'a 
deschis priu mortea unuia cin 
Părinţi! unor copil minori, pri-   marul comunei este dator să a- 
plice imediat sigiliile pe averea 
mişcătâre a minorilor, să fa mă- 
suri de conservare până 3 infi- 
inţarea tutelel şi inventoriarea 
avere! şi să comunice casul jude- 
cătorului de pace respectiv (art. 
657 Gin procedura civilă), arătând 

DESFRE 'TCTELĂ (Art. 18 -25) 

numele părintelui rămas în viaţă, 
dacă este unul, numărul, numele 
şi versta minorilor şi numele, 
profesiunea şi domiciliul pers6- 
nelor cari, conform art. 13 din 
lege, ar putea A chiămate în con- 
siliă de familie. , 

32, O dată tutela organisată 
conform art. 15 din lege, consi- 
liul de familie sati judecătorul, 
în casul aliniatul VI de sub ar- 
ticol, va atts imobilul tutorelul 
şi va Qefge suma, până la con- 
curenţa căreia se va lua inscrip- 
(iune ipotecară, pentru garanta- 
-rea pagubelor une! eventuale rele 
administraţiani, şi va cere din 
oficiul tribunalula! să se îndepii- 
nescă formalităţile cerute de art. 
1162 din codul civil. 

23. Pină la luarea inscripția: 
nel ipotecare sati până la jude- 
carea defnitivă a motivelor de 
scutire, sai de apărare, ce tuto- 
rul va invoca conform art. 3î9 
si următori! din codul civil, tu- 
torul va A dator a administra 
tutela şi a îngriji de persâna mi: 
norilor, sub pedepsă de daune- 
interese i do destituire (379-392 
din codul civil), 
„94. Când veniturile areret ml- 
norilor sunt de puţihă iosemnă- 
tate şi persânele, ce după lege 
sunt datâre să primâscă tutela, 
nu pot oferi garanţiile pretinse 
de art. 1762 din codul ciril, con- 
siliul de familie, sub a sa rts- 
pundere, va putea scuti pe tutor 
de cauţiune. 

25. Cu începere de la 1—15Ia- 
nuarie al de-cărui an, tutoril, a- 
fară Ge cel dispensaţi prin art. 
416 din codul civil şi art. 16 din 
din legea judecătoriilor de pace, 
sunt datori a da semă către jude- 
cătornl de pace de starea arerel 
minorilor şi de administraţiunea 
lor. In cas de întărdiare judecă: 
torul ÎI va nverţisa formal spre
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 „DESPRE TUTELĂ (Art. 20-33) 

a depune socotelile în termenele 

ce va fixa art. 415 şi 416 dinco- 

dul civil. - 
6, In acest scop, judecăturul 

va ţine un registru în care va no- 

ta epoca înfiinţărel tutelel, nu- 

merul gi numele copiilor minori, 

sârsta lor, numele tutoruluf, men- 

- tiunea că tutoruleste legal, dativ 

saă numit de tată, conform art. 

319 din codul civil, data îinven- 

tortărei averel şi numărul dosa- 

xuluY, data depunerel socotelilor, 

aacă aii fost aprobate sai nu, 

data excluderel, dispensărel sai 

destituirei tutorului, data încetă- 

ret tutelei şi arătarea evenimen- 
tului din care tutela a încetat. 

*7.- Fie-care tutor va depune 

socotelile de venituri şi cheltuc li 

în câte donă exemplare, dintre 

acestea unul, după ce va fispro- 

bat de către consiliul do familie. 

şt de jadecător, se va păstra la 

dosarul tutelel, iar cel-alt legali- 

sat, ca conform cu cel aprobat, 

se va remite tutorelui, spre ai 

servi la depunereasocotelilor ge- 

__nerale, ce sit loc la Anele tutele. 

28, In termen de Lt dile dela 

depunerea lor, judecătorul va 

convoca consiliul de familie pen- 

tra o Qlanume determinată, spre 

a'șI face observaţiunile ce va găsi 

ae cuviință asupra situaţiunti ge- 

nerale a tutelet şi a justificărilo 

făcute de tutor. - 

29, Dacă după o primă conro- 

care consiliul de familie nu se 

intrunesce în numărul prescris 

de art. 365 din codul civil, jade- 

cătorul va putea proceda, din 
oticiii, potrivit cu art. 367 din co- 

dul civil, orl de câte orl va so- 

outi că din causa întărdierel s'ar 

compromite interesele minorilor. 

In asemenea cas va aproba sati 

refusa socotelile după apreclarea 

ce va da actelor justificative, pri: 

mite de Ia țutor. (4. 45, alin,   

a 

VI din legea 1591; art. 6: legea 
1550), - , 

30. Când tutorul are o rea pur- 

tare 'în de obşte cunoscută, saă 
când Gă dovezi de rea credinţă, 
sati necapacitate în îndeplinirea 

garcinel sale, destituirea lui se 

va face Ge către consiliul de fa- 

vallie, convocat fiind pentru a- 

cesta Qe către judecătorul de pa- 

ce, fie după plângerea rudelor 

saă afinilor, până la al patrulea 

grad incluaiv, fie după o consta- 

tare făcută de către primarul saă . i 

sub-prefectul respectiv, fe chiar 

din oficii de către judecător. 
31, Destituirea nu pote în nici 

un cas scuti pe tutore de răspun- 

derea penală a faptelor admini- 
StrațiuneI sale, ce cad sub pre- 

sesiunile art. 830 din codul penal. 
3». Atât în timpul administra- 

ţiuner, cât și în urma destituirey, 

judecătorul de pace şi cel-alţi o. 

fiţeri de poliţie judiciară, au drep- 

tul şi chiar datoria dea constata 

abusurile tutorilor şi a trămite 

procesele verbale dresate de că 

tre ministerul public, spre a su- 

pune £8 culpabiii judecăţer. (Art, 

15 din legea 1591; art. 63 legea 1596) 

In special judecătorul de pace 

va da în judecata tribunalului 

corecţional, conform art. 35u SA 

diu codul penal, pe tutorul care 

va refusa să depună conturile a- 

nuale, sau care, ne scuzat fiind, 

refusă să prilmâscă persâna și 

averea minorului. 
23. După scutirea, excluderea, 

destituirea saii incetarea din viaţă 

a unur tutor, tutorul ce se va 

pumi în locul va Î dator a cere 

st ohţine predarea avere! raino- 

rilor de la predecesorul săii, sai 

ae la moştenitorii luY, când tuto- 

xul anterior â încetat din vtaţă. 

In cas contrariă va răspunde către 

minori de daune Înteresf,
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Oposiţiune, apel şi exe- 
cutare în materie - 

penală, 

31. Termenul de oposiţie, fie 
pentru delicte, fe pentru con- 
travenţiuni, fiind fixat Ja 5 qile 
de art. di al legei, să se observe 
că art, 149 şi 183 din codul de pro: 
cedură penală sunt moditicate in 
acest sens. (4. 51 din legea 1594 
art. 101 din legea 159) 

39. Pentru a înlesni exerciţiul 
dreptului de apel al procurorului 
tibunalului, judecătorul va tră- 
mite la parchet, în termen cel 
mult de 3 qile, extract de pe tote 
cărţile de judecată corecţionale 
pronunţate de dânsul, (At, 24 și 
13 din legea 1591; art, 13 si 94, 
legea din 1596.) | . - 

Suat scutite de acdstă comu- 
nicaţie cărţile do judecată în ma- 
terie de contravenţie poliţienescă. 

36. Judecătorii sunt însărcinați 
cu executarea cărţilor de jude: 
cată corecțională, nu numai când 
aceste sunt pronunţate fără apel, 
dar şi când, date tind în prima 
instanţă, ele ai rămas definitire 
prin ne apelare, (irţ. 16; din 2e- 
gea 1591; art, 9l.al.I[ legea 1596) 

- 
Despre casurile de împe- 
dicure bruscă de con 

gediii_ n judecăto- 
rului sata de vu- 
canță a pose 

tului, 

37. La cas de impedecare bru- 
scă sai de congediă, judecătorul, 
ce nu are un ajutor, este inda- 
torat să incunosciinţeze-imediat 
pe preşedintele tribunalului, spre 
a delega pe un ajutor dela altă 
judecătorie sai pe ' preferul tri- 
VLunaÎnini na că" stai Pasa d 

OPOSIȚIUNE, APEL, EXECUTARE (Art. 84-12) 

rul nu va putea părăsi postul“ 
(irt. 5 din legea 1591; abrogat 

| prin legea de lu 759) 
33. Dacă judecătorul este în 

imposibilitate de a comunica pre: 
şedintelui tribunalului motivul 
de impedicare, sai dacă, retră- . 
gându-se din funcţiune, sai ne- 
presintându se la post, judecăto- 
ria este fără titular precum şi 
îu tote casurile similare, copis- 
tul-archivar este obligat a îacu- 
nosciiuța imediat pe preşedintele | 
tribunalului, conform art. 3. 

39. In acest din urmă cas co- 
pistul-archivar va urma conform 
art. 2 din acest regolament, în 
ce privesce petiliunile ce se vor 

presinta, iar pentru procesele în- 
scrise la ordinea dilei, va pune 
în vederea părţilor că vor £ ci- 
tate pentru o altă di ce se va 
defge ulterior ae către judecă- 
tor; despre tâte acesta ra dresa - 
un proces-verbal, care se va de- 
pune în arhiva judecătoriei, 

40. Delegatul preşedintelui îri- 
bunalalui, presentându-se la ju- . 
decătorie, va da curs tutulor lu- 
crărilor cnrente şi va fixa noul 
termene pentru procesele amă- 
nate, procedând, pentru indepli- 
nirea procedurei, în conformi- 
tate cu at. 3 din presentul re- 
gulaement. 7 

41. Delegatul trămis în afară 
de reşedinţa lui, va avea dreptul 
la o diurnă de 7 lei pe qi, petet   timpul cât va dura delegaţiunea 
şi la o indemnitate de transport 
care so va lichida gi aloca de pre“ 
sedintele tribunalului. 

ȘI unele şi altele se vor plăti 
de ministerul justiţiei o dată ca 
statu! lunar al tribunalului. 

-12. Spesele delegaţiunilur,cau- 
sate prin absenţele nejustificate     
ale judecătorilor, sunt în sarcina 
DEUS:



  

Imcasaren nmendilor ju- 
deciătoresci 

43. Juăecitori! sunt obligaţi 
să dirige e! personal tote lucră- 
rile privitore la executare. 

4-4. La Anele fe-căreY lani, ju- 
decătorul va întocmi câte un ta- 
bloii, în dublu exemplar, coprin- 
Qător de ameuqile pronunţate 
definitiv în materie penală în fa- 
v6rea Statului saii a comunelor. 
Unul din exemplare, constatător 
de amenqile cuvenite Bseulul, va 
fi inaintat casierului general, cu 
cerera de încasare; far cell'alt 
ministerulaY de fnance, spre a 
încărca partida casierului gene- 
ral respectiv.- IN 

Cât pentru amendile comunale 
unul din exemplare va fi -trămis 
primarului comunei respective 

pentru a încasa amendile îndi- 

cate într'ânsul, far cel-talt pre- 
fectului jadeţului, spre a prive- 
ghia regulata incasare, | 

445. Casierul general, saii pri- 
marul comunei căruia "i s'a cerut 

încasarea amenţilor, este obligat 
a comunica, în termen de dout 
lani, dacă amendile a'aii încasat, 
s'aii dacă condamnaţi sunt în- 
solvabili. i . 

46. După priimirea acestor 
comunicări, judecătorul va face 
menţiune în registrul de amengi 

despre încasare, sai va trans- 
forma amenda în închisdre şi va 
lua măsuri de încarcerare. - 

47. La cas da întârdiare sati 
de nepligenţă din partea agen- 
Wor însărcinaţi cu incasarea a- 
mendilor, judevătorul este ţinut 
să repeteze cererila sale și să a- 
ducă la cunosoinţa autorităţilor, 
de care depind acel agenţi, nea- 

junsarile ce încercă în executa- 
rea hotăririlor sale. .. * 

ESECUTĂRI, INSPECȚII, ete. (Art. 13-52) 

  

si3. 

Inspecţiunen judecă= 
toriilor 

4$. De două ori pe an, preşe- 
dintele tribunaluloi, este obligat 
să inspecteze cu amănuntul lu- 
crările fie-cărei judecătorii. din 
resortul săii, să controleze rapor- 
turile judecătorilor cu publicul. - 
și să aducă la ennoscinţa minis- 
terului justiţiei tot ce este de 
natură a compromite caracterul 
magistratului, indicând neregu- 
larităţile descoperito, lipsurile 
observate şi îmbunătățirile de 
introdus. ă ” 

Cancelaria judeciătorici 

49. Dacă judecătoria are mai 
mulţi copişti, unul dintr'enşit va 
fi numit prin decisiune ministe- 
riată copist-arehivar. La judecă- 
toriile cu un singur copist, acest 
copist este de drept și archivar. 

Suv. Copistul-archivar este de- 
positarul .dosarelor, registrelor 
trebuincidse serviciului judecă- 
toriei şi tutulor actelor ce "1 sunt 
încredințate în a sa calitate. 

51. Afară de atribuţiunile ce” 
sunt date prin leg! speciale, co- 
pistul este îasărcinat cu ţinerea 
registrelor de intrare şi eşire, cu' 

trecerea hotăririlor în condlcele 

anume înfiinţate, cu formarea 

dosarelor, opisulvui general şi al- 

fabetio, cu ţinerea registrului me- 

moriă, ou condicele de amendi 

și de executarea mandatelor de 

arestare, şi, în fine, cu tote lu- 

crările cancelariei, conforinân- 

du-se disposiţiunilor art. 22.-24 

âin regulamentul grefelor tribu- 

nalelor. de judeţ de la 9 August 

1580. .- ” , 
2. Copiştii vor î numiti din- 

tre candidaţii ce Tor îudeplini 

conăiţiunile din art. 8şi 9 al re-



  

vi CANCELARIA JUDEGĂTORIEI (Art. 53 -54) 

gulamentului grefelor tribunale- | listă de minimun trei canâldaţi, 
lor de judeţe mat sus menţionat, ! presintată da preşedintele tribu- 
Carl vor tovadi că posed cel pu- 
ţin cunoscinţele claselor primare, 
şi cu deosebire dintre cei carl| cător a 
aă practicat în cancelaria une! 
judecătorit, sai în grefa unul tri- 
bunal, unul sai mai. mulţi ani, 
şi ai dat dovedi de aptitudine, 
activitate şi probitate. 

53. Numirea lor se face prin 
decisiune . ministerială, după o 

nalulal, Preşedintele tribunalu- 
lui va putea autorisa ps jude- 

presinta el insușI lista 
candidaţilor. - 

54. La intrarea lor în fanc- 
iune copiştii vor depune jară 
mâatul inaintea jndecătorului 
respectiv după formula art. $0 din 
legea orgamisărel judecătoresci, 
cu data de 1 Ssptembrie 1899.



  

  

- CIRCULĂRI MINISTERIALE 
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LEGEA PENTRU JUDECĂTORIILE DE PAGE 
— - 

„Civculara Ministerului de justiție No. 13.871 
E de la 1 Seplembre 1994 

Dupe dispostţiunile Codului silvic, delictele ce se comit în pă- “ 

duri, cum tăierile da lemue fără drept, furtul lemnelor tăiate şi” 

a arborilor căzuţi, introducerea de vite în păduri, săpăturile, etc., . 

prevădute anume în art. 19—27,.se pedepseso cu amendă dupe 

distincţinaile indicate în lege, şt recidiviştii, pe lângă amenâă şi 

cu închisâre, conform art. 29, deosebit de despăgubirile civile 

ale părţel vătămate, previdute de art. 28 din Codul silvice 

Judecarea acestor delicte, dupe art. 22, al. V, din legea jude- 

cătoriilor de pace (art. 71 al, VI din noua lege din 1896) precum. 

ştiţi, este de competinţa judecătoriilor de pace când delictul nu 

atrage dupe sine o amendă mal mare de 309 lei, şi judecătorul 

trebue să se pronunţe atât asupra amendel, cât şi asupra des- 

păgubirel celuf vătămat, în deosebi, prin cartea 'ce pronunţă. . 

_Fiină-că am avut -ocasianea 'să constatăm că uni! din d-nil ju- 

decători în hotăririla ce pronunță, confanaă amenda cu despă- 

gubirea prevădută în actul estimativ, adică condamnă pe deli- 

qaent la o sumă totală, în cara întră atât amenda cât şi despă: 

a hirea civilă, am credat necesar să vă atrag atenţianea pentru 

2 N
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ca în hotăririle ce veţi pronunța în asemenea materie să distia- 
tei] cifra amondel de aceea a despăgubirel civile pentru înlătu- 
rarea inconvenientelor ce pot decurga; căst, nearătându-se ia 
hotărire aaume citea amandel, la executare nu se pâte ști ce 
sumă să 9 împlinescă pentru despigubirea părţe! vătămate şi 
câtă ca amendă. 

-Circulara JMinisterulut de justiție No. 11.182 
de la 21 Octombrie 1992. 

D-l miuistra al agricultarii, industriel, comarciulu! şi domenli- 
lor, prin adresa cu No. 67.995, mă încunosciinţează că cele mal 
multe din judecătoriile de pace trimit direct acelui departament 
cărţile de judecată pronunţate în procesele de delicta silvice, 
aşa că, prin acâstă procedare, lucrările nu se pot urmări, de 
dre-ca nu se arată dupa cari acte s'a deschis acţiunea, şi se gă 
ast-fel nascere la corespondențe inutile. i 

Spre a nu se mai continua pe viitor acest mod de procedare, 4-l ministru al domeniilor intervine a se lua măsuri ca cărțile 
de judecată ze pronunţaţi în materie de delicte silvice, să le “înatataţi geflor Ovdlelor Silvice cari aă, intentat şi susținut a0- 
țiunea, cu referire la nota cu care s'a înainta! judecătoriei actele de constatarea delietuluy, și dânşii în urmă,'1e vor înainta Qi sulul departament, iar în cărţile de judecată să se indice tot: 
G'a-una numirea pădurii în care s'a comis delictul.. 
* VE recomană acâstă mijtocire, şi vă invit os, po viitor, să ră conformaţi eY, adică să trimiteţi şefilor de ocdle silvice respec- tive cărţile de judecată ce pronunţaţi în materie de delicte sil- 
Vice, cu referire la nota cu care v'a înaintat actele de constatarea delictului ; tar în cărţile de judecată să nu omiteţi nicI odată de a arăta numirea pădurii unde s'a comis delictul. - 

Circulara Ministerului de justiție No. 18.336 
de la 1 Noembrie 1893. 

Art. 35 din regulamentul pentru punsrea în aplicare a legal iudecătorillor de pace vă obligă să trimiteţi parchetului, în ter- men cel mult de 3 ile, extract de pe cărţile de judecată pro- * nunţate în materie corecțională, 
Din practica dilnică s'a constatat că numa! din extractul cărţii de jodecată membriI ministerutur public adesea nu pot fi înpo- siție să cunâscă pe deplin afacerea, pentru a putea usa de drep- 
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tul de apel ce le acordă legea prin art, 25, de Gre-co le lipsesc 
elementele necesare pe cari să-I potă întemeia apelul. 

Pentru înlesnirea exerciţiulu! areptului de apel al parchetului 
contra cărţilor de judecată în materia corecțională, ministerul 
a credut necesar să îa următorela disposiţiuni: , 

1. Judecătoriile din oraşele de reşedinţă ale tribunalelor să 
trimită parchetului în cele 3 dile, odată cu extractul cărţii de 
judecată, gl însuşi dosarul afacerii, spre a se putea examina de: 
parchet, și - , . i 

II. Cele-ialte judecătorii din localităţile neregedinţe de tribu- 
nal să trimită parchetului, în locul extractului cerut de art, 35 
din regulament, copie dupe fie-care carte de judecată dată în 
materie corecțională. . E 

Vă recomand această disposiţiune: pentru a vă conforma în - 
tocmat. - . . i E ” 

Circulara Jinisteriului de justiţie No. 19.934 
de la 15 Noembre 18594. :. . -. 

Art. 15, al. III, din legea judecătoriilor de pace, (art. 65 al. Y, - 
din noua lege din 1595) Qă facultatea d-lor judecători ca, pen- 

tru comunele nereşedinţe de judecătorii, dacă părţile nu procură 
mijlâcele de transport, să delege pe sub-prefect saii ajatorul a-. 

cestula'saii chiar pe primarul comune! respective (pentru ave- 
vile de minimă importanţă ) spre a inventaria averea în casurile 

de tutelă, până la valdrea de 5.000 Je inclusiv, ce cad în come - 
petinţa judecătoriilor de pace; şi al. 1V prevede că tot ast-felsă 
se proceadă pentru aplicarea sigiliilor, când ele nu sunt aplicate 
din oficiii de către primar. 
Asupra aplicaţiunii acestul text de lege se primeso raporturi 

din partea unora din d-nif sub-prefezţi că judecătorii de pace, | 
în tote casurile de infiinţări ge tutelă,. însărcinează numa! pe 
sub-prefecţi a face inventariile, iar nu caută a le face singuri, 
când părţile aii şi le pot procura mijloce de transport. 

In vedere că, după legea de organisare administrativă, sub- 
prefecţii aii multe insărcinări şi, dacă s'ar delega tot dânșii în 
tote casurile de tutele cu inventariarea averilor, n'ar putea co- 

respunde în totul îndatoririlor ae le sunt impuse prin legă, ră 
învit d-le judecător, să nu usaţi de cât cu extremă reservă de . 
facultatea Qată prin art. 13 în privinţa d-lor sub-prefecii. 

Pentru uşurare puteţi, în asemenea casuri, (mal lesne delega 

pe ajutârele. sub-prefecturilor, . .. - - ” 

2?
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Civculara. Ministeriului de finanţe No. 42.186 
din 1995. 

Prin art. 15 din legea judecătoriilor de pace, stabilindu-se că 
judecătorii sunt obligati ca în materie de tutelă să procedeze din 

oficiă la inventariarea şi estimaţiunea averilor rămase în succe- 
stuni precum şi la încheierea tuturor celor-l'alte acte pentru na- 
-mirea tutorului, vă facem cunoscut că, în înţelegere cu ministe- 

riul justiţiei, s'a stabilit că, din causa imposibilității de a se pa- 
tea pune obligaţiune cuk-va a procura timbrul necesar pentru 
formarea diferitelor acte ce se dresează cu acâstă ocasiune, ja- 

decătorii saă delegaţii lor vor putea forma tote acele acte pe 
hârtie simplă, rămâucnd ca, după constituirea tuteler, să seccră 

tutorului a depune cdlele timbrate necesare cari se vor atașa la 
dosarul respectiv ai anula de judecător. 
Comunicându-vă acestă disposițiune, vă rugăm a o aduce la 

cunoştinţa d-lor controlori, spre a o area în vedere şi a se 0b- 
ţine de a constata contrarenţiunea când, inainte de constituirea 

tutelelor, vor găsi netimbrate actele relative, 

Se observă în acelaşi timp că, dacă în urmă tutorele se opune 
la plata taxelor de timbre cuvenite, casteria, după înştiinţare 

_judecătorului, va aplica legea de urmărire pentru împlinirea lor. 

Circulara AMinisteviului de justiție No. 4,499 
de la 1 Martie 1990. 

La punerea în aplicare a legii judecătoriilor de pace, ministe- 
riul agriculturii, industriei, comereiului și domeniilor, în confor- 

mitate cu art. 42 din Codul silvic, a luat măsuri ca șefi ocdlelor 
silvice să înainteze actele 'de constatarea delictelor silvice, când 

- delictul nu atrage după sine o amendă mal mare de 300leifart. 
22, alin. V, legea judecătoriilor de pace din 1894, art. 7i'al. VI 
din noua lege din 18%), la judecătoriile de pace, să ceară jude: 

carea proceselor şi să susţină interesele Statulur. 
Printr'o măsură luată prin circulara No. 9.'4t din 14 Iunie 

139, citaţiunile pentru chemarea la înfăţizare, în ce priveşte p? 
Stat, se trimit de judecători! adroeaţilor publici din localitate: 
şi aceştia le înaintează şeâlor de ocdle silvice cari aii deschisac” 

„ Viunea saă ministeriului domeniilor spre a iusărcina pe șefii de 
de ocâle silvice cu susţinerea acţianii. 

Acestă măsură s'a constatat că dă 10c la malte inconveniente 
de vre-ce se perde timp şi de multe or! expiră şi termenul ju:
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decări! procesului până ce citaţiunea să ajungă la şeful ocolului 
Silvio respectiv. ÎN 

Acelaşi inconvenient există şi în casul când este vorbă dea . 
se face oposiţiune saă apel, ale căror termene expiră până ce 
dreptul de oposiţiune sai apel să se pâtă exercita de advo- 
caţii pubiter. , = 

- Pentru înlăturarea acestor inconveniente, ministerul dome- 
niilor, conform şi cu avisul consiliului de advocaţi, a luat mă- 
sura de a autorisa pe agenţii silcici ca să facă oposițiune, apel, 
şi să primescă citațiunile în tote procesele de delicte silvice de com- 
petința judecătoriilor de pace. , . 
Aducend la cunoscinţa d-vâstră acestă disposițiune, după ce- 

rerea qisului ininister, ră invit, d-le judecător, ca, pe viitor în 
procesele de delicte silcice cu cart veţi fi sesizapl, tote citațiunile 

-_pricitore pe Stat să le trimiteţi sefilor de ocile -silvice respective 
cari a deschix acţiunea şi să primiţi ca acesti agenţi -silrici să 
facă oposiţie si apel în asemenea procese, conform autorisaţiunii 
ce li s'a dat de minister, Pa , 

Circulara Ainisterului de justiție către Preşe- 
„dinţii tribunalelor No. 18.140 din 1596 “ 

Noua lege a judecătoriilor de pace, „promulgată la 1 Iunie şi 
pusă în aplicare la 1 Iulie anul curent, prin art. 16, abrogă dis- 
posiţiunile art. 35 din legea organisării autorităţilor administrative. 
După art. 35, legea organisării administrative, sub-prefecţii 

aveait obligaţiunea față cu reclamaţiunile pentru violarea drep- 
tului de posesiune imobiliară, să constate 13 localitate faptele 
şi să ordone menţinerea statului quo ante până ce justiţia, sesi- 
zată de partea interesată, se va pronunța &supra diferendului, 

Prin art. 16 din legea judecătoriilor de pace, s'a luat acestă 
îndatorire de la sub-prefecţi şi s'a dat judecătoriilor comunale, 
infiinţate prin acestă lege. Accsta se constată și din textul art. 
125 legea judecătoriilor de pace. : 
„> Fiina-că s'aă îvit nedumeriri în acestă privinţă, vă rog d-le 
preşedinte, «a printr'o circulară, să aduceţi la cunoscinţa jude- 
cătoriilor comunale ain judeţul! d-vâstră, îndatorirea ce o ai 
după art, 16, adică în prigonirile privitâre la stăpânirea bunu- 
rilor nemişcătâre saii la hotare între vecini pentru locurile, ţa- - 
rinele saii ogrăzile lor, ele sunt acum în drept şi datora a ţine 
de fapt în stăpinire şi a reiutegra, în cas de scdtere cu violență, 
pe acela care.a stâpinit locul ma! mult timp, în cursul aceln!
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an, pe faţă şi fără împotrivire din partea celur-Palt, şi pe acolo 

ps'unde s'a urmat stăpinirea între dânşil până ce părţile se vor 

judeca la judecătoria competentă pentru stabilirea dreptului de 
posesiune saă de proprietate asupra locului saă hotarului de 

prigonire. - 
Tot de odată veţi atrage atenţiunea d-lor preşedini at jude- 

cătoriilor. comunale, că în casari de asemenea natură, după ce 
judecătoria va face cercetare la faţa locului, va stabili şi men- 
ţine statu-yu«o. al posesiunil în pers6na - îndreptăţitului prin în- 
cheiere. de proces-verbal, fără a fi trebuinţă de a da carte de 
judecată în acestă privinţă. 
_ Rămâne însă bine înţeles, că cercetarea şi procesul-verbal 
menţionate se vor face de complectul judecătoriei comunale, 

“ adică de primar ca preşedinte, impreună cu juraţii și cu nota- 
rul ca grefier. . , N 

. Circulara Ministerului de justiţie No. 4.189 de lu 
- ÎN 29 Martie 1897 . - A 

VE comunice textul următârei circulă, ce am adresat d-lor 
preşedinţi şi procurori de tribunale sub No. 4,169, şi vă iarit să 

vă contormaţl instrucţiunilor enprinse într'Ensa. 
S'a constatat că de malte or! încetâză din viaţă, la domisilial 

lor saii prin spitale, in comunele de reşedinţă ale judeţelor saă 
în comune urbane ori rurale, individ! pe urma cărora xămâne 
Gre-care avere mobilă şt chiar imobilă, şi, cu tâte acestea, nici 

tribunalele, nivi parchetele, nici judecătoriile de ocâle, nic! pri: 
maril comunelor rurale nu iai mtsuri pentru aplicarea sigiliilor 
gi conservarea averii .defunctului, conforin cerinţelor legii de 

Procedură civilă, art. 654, 657 gi următorii, ceea-ce face ca ave- 

rea să so risipească sati să se însușească de” persone fără drept: 
în detrimentul minorilor, adevăraţilor - moştenitori şi chiar al 

fisculul, care, în casurile anume prevădute de lege, are dreptul 
la perceperea de taxe succesorale. ” 

Casul este şi mal grav când persoana încetată din viaţă este 
supus străin şi când, neluându-ss nici o măsură pentru sigilarea 

şi conaervarea averii, ea se însuşeşte de rude sati amici al de- 
functului fără drept, or! alte persâne cari nu presintă nici Osâ- 
ranţie, Baii li se dă în primire de câtre primarul comunei or! 

alţt agenți administrativi, cum s'a întămplat de mar multe oil, 
inloo do a se numi un custode de judecător, contorm art. (6 
din procedura civilă, şi când se cere arerea de către legaţiunea 
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respectivă, spre a fi înaintată rudelor în drept nu se mat dă de 
urma ei, ceea-ce provcă reclamaţiuni. intemeiate din partea le- 

gaţiunilor, 
Pentru înlăturarea unor asemenea Inconveniente, urmeză ca în 

tot-deauna tribunalul sa judecătorul de ocol, în circumseripţiu- 
mea căruia s'a întâmplat decesul, să fe incunoştiinţat pe dată, 
spre a lua măsuri pentcu punerea peceţilor şi conservarea averi! 
defunctului, conform cerinţelor legil. Pentru acesta este necesar 

ca primarii comunelor rurale şi sgenţiXladministrativi, poliţail şi 
comisarii dia oraşe să incunoștiințeze imediat tribunalal, parche- . 
tul saii judecătoria de ocol respectivă, atât despre deces, căt și 

despre naționalitatea defunctului, ” 
De altă parte, art. 22 din tractatul consular ce avem cu Italia 

din anul 1980, tractat ce se aplică gi celor-lalte State:cu cari nu 
avem asemenea convenţiuni, pune îndatorire autorităţilor nâstro : 
ca să îuştiințeze înaată autorităţile consulară despre incetarea 
din viaţă a supuşilor lor. Pentru îndeplinirea acestei disposițiuni 

este neapărat necesar să se cunâscă de autorităţile nâstre jadi- 
ciare atât tâte decesele cât şi naționalitatea defuncților, pentru” 
ca şi aceste autorităţi, la rindut lor, să pâtă încunoştiinţa auto- 
torităţile consulare, fie direct, fe prin ministeriă, despre deschi- 

derea_succesiuni! supusalul străin încetat din viaţă în ţară la no. - 
Dar, pentru ca primarii comunelor vurale şi cer-lalți agenţi 

administrativi din comunele urbane să potă îndeplini imediat și 
în tâte casurile îndatorirea de a incunoştiinţa autorităţile jude- 
cătureşei despre ori ce deces și naționalitatea defunctului, trebue 
să primâscă instrucţiuni în acestă privinţă, 

De accea, vă rog, d-le preşedinte ca în înțelegere cu parchetul 
să dați curenitele instrucţiuni, în acest sens şi după cum veţi 
mai crede necesar, tuturor agenţilor administrativi din judeţut 

a-vâstră, prin prefectura locală. . 
Din parte-ne am comunicat şi d-lor judecători de ocole accstă 

circulară cu invitaţiune de a se contorma instrucţiunilor cuprinse 

întrânsa, ” 

Despre măsurile ce veţi lua în conformitate cu presenta invie 

taţiune, veţi bine-voi a ne incunoştiința imediat. 

Circulara Binistradlui de Justiţie No. 10.561 

din 2 Iulie 1994, Pa - 

D-1 Ainistra de fivance, prin adresa cu No. 41.3:6, mt încunoş- 

tiințâză că persânele ce fac împrumuturi ia Creditele funciare .
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" din țară depun la administraţiile respective tâte actele ce aăre- 
lative la stabilirea drepturilor de proprietate, și când, mal târgiă, 
aii nevoe de copil de pe asemenea acte nu se adreseză pentru a 
le cere de la autoritatea de la care emană actul, ci le obţin de 
la Societăţile de credit, cari, find considerate ca societăţi parti- 
culare, legalisâză asemenea copil pe bârtie netimbrată. 

Aceste Societăţi fiind institute de Stat, puse sub controlul săi, 
legalisările ce dai actelor fao credinţă în Justiţie. 
Cum însă autorităţile judeciare ne find ţinute să dea creqă- 

mânt unor asemenea copil de acte de cât atunci când ele emană 
de ja autoritatea ce a format actul, D-l Ministru de finance cere 
a se lua disposiţiuni ca în casul câni vi se vor presinta aseme- 
nea copil, să nn ţineţi semă de legalisările lor, întru cât nu sunt 
date pe timuru legal cerut pentru copiile ce emană de la auto: 
rităţile publice. - . 

- Am ondre a vt-comunica acâstă cerere spre a 0 avea in ve- 
dere la ocasiune. - : 

, 
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TOCMELILUOR AGRICOLE



LEGEA!) | 

"'POCMELILOR AGRICOLE 
ăn » 

»3 MAT 1893 

"GAPI'COLUL 1, 

Despre tocmelile de lucrări agri- 
cole supuse legei ue faţă.. 

Art. 1, Tocmelile de lucrări 
auricole supuse legei de: faţă 
sunt: ; 

[3] Invoelile ia bant prin cari 
cultivatorul se obligă a lucra, ca 
qioa sati cu măsura, la următ6- 
rele munci agricole : arat, semă- 
nat, grâpat datcu tărălugul, pră- 
gitul, săpatul, seceratul, cositul, 
culesul, adunatul, treeratul şi că 

vratul la “fânărie, 1a arie și la ma 
gazii de pe moşie; 

V) Invoelile pentru închirierea 
pământurilor de păşiune (islaz 
sai imaş) pentru care cultivuto- 
rul se obligă ca drept chirie 'să 
răspundă, pe lângă o plată în 
Van! şi muncă; 

c) luvoelile prin- care se dă 
cultivatorului o întindere de pă: 
ment pentru fânețe; suă arătură 
spre a'l întrebuința pe suma lui, 
îa schimbul căreia el se obliză 
a răspunde, drept chirie, o plată 
în bani orfia muncă, orl in parte 

  

1) Acestă lege este promulgată 
și publicată în Monitorul Oficial 
No..1| din 28 Mai 1893, Ea mo- 
Gifică în mod radical vechea lege   a tocmelelor de lucrări agricole 

din 14 Maiii 1832. Acio dăm 

ast-fel cum este astă-zI în vigâre,
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“din recoltă (dljmă). Acesta trel 

N 

forme se vor putea combina cu 
condiție de a se determina prin 
contract partea de loc dată în 
dijmă, partea de loc dată pe 
vuncă şi partea de loc dată pe 
bani; 

d) Invoelile pentru invhirierea 
locuritor de păşiune, de feneţe 
saă de arătură, pentru car! cul- 
tivatorul se obligă a răspunde 

"plata îu bani; transporturile de 
cereale ia schele gt gară, lucrul 
viilor şi al grădinilor, 
„e Clausele penale şi actele de 
solidaritate în contractele de lu- 
crări agricole sunt prohibite, 

3. Contractele pentru păsciune 
(islaz) nu se vor putea încheia 
pe cap de vită, de cât cu inâi- 
caţiunea intindere! de pământ 

- pentru care se face închiriarea, 
3. XNif un contract agricol nu 
va putea stipula, în atură -de 
muncă, dijmă şi bani, o plată în 
natură ce nu ar fi produsul pă- 
anentului închiriat, ” 

5. Contractele pentru lucrări 
sgricole nu se pot încheia de 
cât între cuitivatorii agricoli, în 
pers6nă şi între acel ce esploa- 
teză moşii, ori împuterniciţii a- 
cestor Qiu urmă, 

Aceste contracte trebue să co- 
prindă obiectul invoelei, preţul, 
natura şi felul lucrărel, precum 

“şi epoca la care să se execute, 

CAPITOLUL WI. Ă 

Despre formele la casă anut su- 
puse tocmelile agricule şi 

: - despre termene. 

6. Tote tocmelile pentru "1u- 
crări agricole, coprinse în acestă 
lege, trebue să fie autentincate 
de către consiliul comunal, prin 
îndeplinirea formelor prevedute 
Ja Cap. LII de mal jos:   

TOCMELI AGRICOLE (Art. 2—8) 

„Autentificarea dată în aseme- 
nea condițiuni. dă actului cre- 
dinţa şi puterea unuf act au- 
tentic. ă 

7, Numa! autoritatea. comu- 
nală a domiciliului muncitorula! 
contractant este competintă a 
degalisa şi înregistra contracte 
de lucrări agricole. 
Mnucitorul agricol, însă, pâte 

încheia contracte agricole şi în 
altă comună, sab condițiunea de 
a prezinta un certificat de la pri- 
marul domiciliului săă, că nu are 
contractată o asemenea lucrare 
în comuna sa, sai că s'a anga-. 
piat numal pentru o parte din 
munca ce pâte executa, 

Acest certificat vădut de pri- 
mar, rămâne anexat la registrul 
tocimnelilor, unde s'a înregistrat 
actul. îi _ 

Refusul primarului de a libera 
un asemenea certificat constitue 
delictul de refus de servicii, le- 
galmente datorit, şi se pedep- 
sesce 'conform art. 190 din codul 
penal. . Liberarea-unul certiâcat 
falş se pedepsesce conform art. 
333 din codul penal. , 

Primarul care a legalisat con- 
tractul unui agricultor din altă 
comună, este obligat a comunica, 
cel mult în termen de tre! dile, 
primarului comunei unde domi- 
ciliază agricultorul, copie legall- 
zată după acest contract, sub 
luare de dovadă. . 
Primarul care va contraveni 

acestei disposiţiuni va B, în cas 
de reolamaţiune, pasibil de o a- 
mendă de la :0 la 10) ler. 
„Se Primarii şi scriitorii comi- 
nel cari vor legalisa tocmeli de 
lucrări agricole a unor locaitori 
din altă comună, fără certifica: 
tul prevtdat la art, 5, vor su- 
puşi lao amendă de 50—10)) let, 
în iolosul comunei, şi persâna 
vătămată rămâne în arept a cere 
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despăgubire pe calea ordinară 
pentru .prejudiciul ce ar suferi 
din faptul primarului şi al scrii- 
toralul. E 

9. Sunt de drept nule, îndată 
ce ar aduce vătămare unefa treia 
persâne, învoelele ce s'a făcut 
cu locuitori! din altă comună, 
fără să fi înfăţisat certificatul 

- prertdut la art. 7. - . 
10. Tocmelile pentru muncă 

nu pot i îndeplinite de cât în lo- 
calitatea pentru carl ai fost con- 
tractate şi numal la lucrarea co- 
prinsă îu contract. 

Ele nu pot A cedate în nici un 
cas de cât de la agricattorul ac- 
tual către cel ce Var succeda în 
exploatarea aceleiaşi moșii. 

11. Tote tocmelile de lucrări 
agricole - prevădute la art. î, al. 
a, nu se pot încheia de cit.pe 
termen de un an; tar acelea pre- 
vădute la art. 1, al.bşic, sevor 
putea încheia pe termene până 
la cinci ant. . 

12, Anul agricol determinat 
prin presenta lege începe la 1 ale 
unei Martie şi se termină la sfir- 
gitul lunel Februarie care ur- 
mează. .. . , 

13. Tocmelile sgricole se vor 
putea încheia orl când în cur- 
sul anului, pentru ani! următori 
imediaţi, pe termenele prevăqute 
la art. 11. 

Contractele de tocmeltf agri- 
cole, însă, nu ati puterea legală 
de cât din momentul ce aii fost 
legalisate şi inregistrate de auto- 
ritatea comunală. 

Oii-ce tocmdlă închetată pen- 
tra alţi ant de cât acelea ce ur- 
mâză imediat, nu pâte fi nici le- 
galisată, nici înregistrată de au- 
toritatea comunală, . . 
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"CAPITOLUL III. ” 

Despre înregistrarea şi îndepli- 
nirea tormelilor ayricole, 

1-1. Fie-care consiliii comunal 
rural va avea un registru para- 
fat şi legalisat da comitetul per- 
manent, în care se vor transorie 
pe rind, după data presentărei 
lor, şi se vor numerota, tâte toc- 
melile pentru lucrări agricole în 
întregul lor. 

La sfârşitul fe-căruj act de 
tocmelă va urma subscrierea am- 
belor părţi contractante şi lega- 
Jisarea consiliului comunal, con- 
trasemnată de scriitorul comunel. 

Persinele cari nu scii carte 
pun degetul pe semnul crucel. 

13. Contractele agricole nu 
vor putea Â legallisata de auto- 
ritatea. comunală şi trecute în 
registrul prevăqnt la art. 14, de 
cât după ce se vor citi în faţa şi 
audui părților contractaute. 

Pârţiie contractante vor de- 
clara prin graiti că cele coprinse 
în contract sunt conform eu li- 
bera lor voinţă și că nu ati să 
opună 'nicI o contestaţiune. 

Dacă primarul saii ni«i unul 
din consilieri nu vor şci a scrie 
și a citi, formalitățile prevădute 
ina! sus se vor îndeplini în pre- 
senţa a dou! martori, cu aciință 
de carte, propuşi de locuitorii 
contractanţi, cari Tor cu pre- 
ferinţă din localitate. Aceşti mar- 
tori vor subsemna în josul-actu- 

luy, după semnăturile părţilor, 
că au fost faţă. 

Indeplinirea tuturor formali- 

tăţilor coprinse in acest artleul 

se va constata prin actul de le- 

galisare sub pedâpsă de nalitate 

a contractului, 
16. Fie-care registru va cu- 

prinde actele încheiate şi legali- 

Sate de autoritatea comunală în
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la finitu! fie-cărai campanii 404 

ale, si a depune până 1 Marti? 

următor, la cancelaria comanei, 

listele de 1Emășiţele de marci 

cursul unuf an agricol... -. 
Ele vor purta următorul titlu: 
«Negistru pentru tocmeli agrl- 

cole. , i « 

| şi ae banul vesultând din tocmell 

adeţul ee agricole ce ar mal area pe lil” 

+Plasa saă Plaiul + « + + » cuitori. - 
«tomina .. e... Mai sunt îndatorația libera 
“Anui agricol , . . . cărn! muncitor în parte chitari? 

Veri-ce răsătură, versare de cer: | tipărite dintr'un registru cu Dă 

neală, rupere saă schimbare de | că, pentru tote lucrările ce li sat 
vind şi de număr în aceste regis- | făcut după contracte, în cari » 
tre, va aduce primarului şi scrii- | va arăta rămăşiţele sai lichidare. 

„torului comune!, câte o amenâă 20. Sumele datorite pentra 
până la 50 le. muncă nu pot fi reţinute penira 

La cas de taptă înadins şi cu | vre-o altă datorie, - 
"rea credinţă, peutru schimbarea Nu întră în acestă restricţiurt 
numărului, modificarea; denatu- | sumele împrumutate mancitora: 
rarea cu viclenie, dregerea sai | lul spre aşi cumpăra instrumente 
falgificarea actelor de tocmell, | şi vite de inunuă, întru cât aceste 
primarul gi scriitorul comunei, | sume var îi lichide şi eslgibile. 
pe lânuă amendele de ma! sus, 21. Nu se pote preface incon” 
se vor supune pedepselor pres- | tructări de muncă agricolă piclo 
crise în codul penal. datorie care provine cin darasei 

17. In fie-care an ogricol Ja fi- | streine de lucrări agricole pret” 
nitul lunel Februarie, : registrele | date în acestă lege. 
tocmelelor de lucrări agricole se Sumele date muncitorului spre 
vor incheia de primar şi consiliul | a'șI curapăra instrumente și vite 
comunal,se vor verilieu printr'un | de muucă, nu sunt cupriuse ia 
membru delegat al comitetului | restricţiunele de mal sus. 
permanent fi ss vor păstra în 22. În cas când din causa cal- 
cancelaria comunei. _ tivatoralui moșier sai din neo: 

Părţile contractaute pot cere | inţa muncitorului, socotelile n2 
ork-când să li se comunice copil | sunt încheiate conform dispost* 
legalisate după actel lor respec- | ţiunilor art. 19, nevoinţa unuia 
tive, din aceste registre şi anto- | sati a altuia se constată prin pro 
vităţila comunale sunt datâre a | ces verbal încheiat de primar |n 
le iudeplini cererea. , urma prevestirel turmale a păr 

IS. Consiliile judeţiane aii drep- | ţel indărătnice, făcută prin auto“ 
tul dea revizui, printr'un delegat | ritatea comunală, după cerereă 
special, registrele de tocmeli a- | părţel stăruitâre. In acest cas: 
uricole şi a culege Sciinţele de | socotila se va face în faţa pri: 
cari vor area necesitate. Ele sunt | marului asistat de un consilier 
obligate să trimită comunelor, | şi un sortitor. dia devine indato 
cel mult până la i Ianuarie al | ritâre pentru amândouă părțile 
fie-cărul an, registrele formate | cu drept de apel la judecătorul 
conform art, lt şi 16, de plasă în termen de 15 gile ce 

19, Acei cari esploateză moşii, | la cumnunicare. 
fie proprietari, fie arendați, sunt 2:3. Pentra rămăşiţele de man 
pdatoriţi a socoti pe agricultori | că, muncitorii agricoli ss potia- 

    
    

    

    

     
   

    

    

  

    

      
    
 



voi a le executa in anul viitor, 
sait ale plăti în banr. 

Plata se va regula după preţul 
mancel prevădată în contract, iar 
în lipsă de acesta -după prețul 
curent în timpul.cân era să se 
facă munca. 

Inserisul prin care munecitorui 
se constitue dator pettru preţul 
»ămăşiţelor de muncă, legalisat 

„de autoritatea comunală, după 
formele prevăzute la art. 15, face 
credință înaintea justiţiex ca act 
autentic. 

R4. Nu se pot stipula dobândi 
1a sumele resultână din rămăşiţe 
de muncă, din orl-ce avansuri 
bănesci saă din tocmneli agricole 
prevtdute de presenta lege. 

25. Consiliele judeţene, în fie- 
care an, în cele dintâtii şedinţe 
Gin sesiunea lor ordinară, luind 
gi avisul comiţiilor agricole şi 
consiliilor comunale rurale, vor 
constata prin tarife preţul mun- 
cilor agricole anuale. 

Aceste tarife vor fi intcemite 
în deosebi pentru fie-care regiune 
a judeţului (plaiuri, podgorii saă 
câmp), şi pe diferitele epoci ale 
anului precum şi pe. natura şi 
felul muncel, cu dioa saii cu 
măsura. Ă - . 

Ele vor servi ca norme de pre- 
ţuri curente Ia lichidarea tocme- 
lelor dintre părţi când contractul 
w'ar fi stipulat preţul. 

Tarifele ast-fel intocmite se vor 
publica prin Monitorul Olicial, şi 
prin orl-ce alte mijlâce locate, şi 
vor sta afişate îr cancelariile co- 
munale respective, in tot cursul 

. POCMELĂ AGRICOLE (ast. 2-23) 120 

termenii prevăduţi de acestă lege, 
sunt executorii. Ele se vor investi 
cu formula executorie de câtre 
consiliul comunal, după cererea 
părțel interesate. 

37. Executarea contractelor se 
face de către primarul local şi 
ajutârele sale, sati, în cas de di- 
solvare, de comisiunile înteri- 
mare. Aceştia vor chema pe da- 
tornică la lucrul pentru care sai, 
tocmit cu contract. Când munci: 
torul se va împotrivi, coltivato. 
rul are drept, prin coucursul pri- 
maruluY şi în presenţa unui con- 
silier comunal, să tocmescă 'a14i 
muncitori pentru stvirgirea lu- 
cerului, după preţurile curente în 
localitate şi la momentpl lucru= 
lvl, în socotela muncitorulur ne- 
supus. Acest preț se va constata 
prin procesul-verbal de autorita- 
tea comunală şi se va îndeplini 
de primar, din averea debitorului, 
cu formele şi sub rezervele arti- 
colului următor. Procesul-verbal 
de constatare al preţului nu este 
susceptibil de oposiţie saii recurs. 

In cas cind nu s'ar găsi alţi 
rauncitori în locul celor cari nu 
s'a supus a executa muncile 
pentru cari fusese angajiaţi, au- 
toritatea comunală după cererea 
cultivatorului, va constata paguba 
ca "i-a resultat din acestă causă. 
Acest proces-verbal se va înainta 
de îndată judecătorului de ocol, 
care va cita pe părţi în terme- 

| nul maximum de cinei qile dela 
cererea ce i sar tace de partea 
stăruitore. - 

Judecătorul se va pronunța, 
dacă se păsesve estimaţiuneujustă   anulul următor. 

CAPITOLUL 1V. 

Despre juridieţiune și erecuţiune. 

26, Actele de tocmeit agricole, 
pentru lucrără agricole, făcute în 

saii dacă voesce a o complecta 
prin noul dovezi saii cercetare 
Ma faţa locului. In casul acesta, 
el trebue să se pronunţe in ter- 
menal maximum de dece ile. 

Sentința judecătornini este fâră 
oposiţie pentru cel absenţi şi cu 

!
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apel numai îatru cât condemna- 
ţiunile individuale ar întrece fie- 
care suma de trol sute lel, Ape- 
lurile se vor judeca asemeneade 
urgenţă, "precădere și fără opo- 
siţiune.: _ 

23. Urmărirea şi vîndarea a. 
verel debitorului, in ambele ca- 
suri prevălute la articolul pre- 
cedent, se tace de către primar. 

Viadarea se face in termen pe 
cinci qile libere de la înregistra- 
rea procesului-verbal de consia- 
tare al preţului, sai de Ia înre- 
gistrarea ordinului de execu: 
ţiune, dat de judecătorul de ocol. 
“Termenul va fi de clece qile pen- 
tru cel absenţi, 

Vingaţea se va publica prin- 
tr'un aâş alipit pe uşa primărie). 
Afişul va coprinde dioa vinqărel, 
suma pentru care se face urmă- 
zirea și averea urmărită a debi- 
toralui. Creditorul tixeză' preţul 
de la care începe licitaţiunea. 
Mermenul vindirel se va face 
cunoscut debitorului, de către 
primar, de odată cu lipirea afi- 
şului pe uşa primărie. 

Contestaţiunile de vindare se 
vor adresa numa! judecătorului 

- de ocol şi numa! până în ajunul 
dilei fixate pentru vindare, Ele 
se vor judeca fără apel. Judecă- 
torul va putea suspenda vinda- 
rea numa! depuncndu-se suma 
pentru care se face urmărirea, 

MHotăririle date în urma vin-, 
QErel nu vor avea nici un efect 
în privinţa cumpărătorula!. 

29. Se va putea urmări orl- 
care avere a debitorului, afară 
de casa şi pământul dobândite 
pria legea rurală sati cumpărate 
in loturi mici în basa !egel spe- 
elale pentru înstrăinarea bunu- 
ilor Statului şi a legei pentru 
xegularea proprietăţeI imobiliare 
din Dobrogea, precum şi averea 
pe care o scutesce legea de ur-   

iPOCMELE AGRICOLE (Art. 28—21) 

mărire. Vindarea  averey scutite 
este nulă de plin drept. Prima- 
rul care va săvirşi o asemenea 
vindare se va pedepsi cu închi- 
s6re corecțională de la î5 dile 
până la două iuni, 

3U. Ori care ar fi învolala în- 
cheiată între coultivatorul de mo- 
şie și lucrătorul agricol, acesta 
nu va putea f executat nici ur- 
mărit, conform legei de faţă. 
pentru două din dilele lucrătâre 
ale stptămânei, Vinerea şi Săm- 
băta, cari sunt lăsate pentru pro- 
priile sale lucrări agricole când 
le va avea de făcut, 

32. Când cultivatorul nu ra 
plăti muncitorului la termenul 
stipulat preţul muncel făcute, 
saii în cas când termenul nu ra 
A stipulat îndată după etectua- 
rea muucel, autoritarea coma: 
nală, în urina unci somaţiari 
formale făcute datornicului, după 
reclamaţiunea muncitorului ţi în 
termen de cinci dile libere, va 
proceda la esecutarea debitoru- 
lu! pentru împlinirea preţului 
datorit, prin. aceiaşi procedură 
prevădută la art. 25 de maisus. 

32, Contractele: prin cari a- 
celaşi muncitor se angagiază la 
mal multe persone, se vor ese- 
cuta după ordinea in cari acele 
contracte vor Hi fost trecute în 
registrul tocmelelor agricole. 

33:5. Când munca nu se pote 
face din cause independente de 
voinţa părţilor, locultorul va î 
oblizat a face-în același an alte 
munci agricole echivalente, dacă 
nu va fi angagiat aiurea, saii va 
restitui banii daţi pentru acea 
muncă fără dobânaă, find dato- 
ria considerată ca personală. 

34. Ori-cari ar f cbligaţiunile 
ce isrorăso pentru sătea din fap- 
tul unui contract agricol, legea 
de față nu se aplică, în cela-ce 
privesce executarea, de cât până



la concurenţa de 10 hectare. In- 
voelile ce trec peste acestă Ii, 
mită se pot autentiâca conform 
legei de faţă; executarea: lor, 
insă, române supusă dreptului 
comun. 
-380.. Disposlţiunile articolului 

precedent nu infirmă prescrip 
ţiunile art. 23 privitore la,r&mă- 
giţele de muncă. 

3U, După ce s'a terminat se- 
„erataul grânelor, culesul porum: 
bului saii a altor plante, dijmuli- 
tul tiebue să se începă şt să con- 
tinue fără întrerupere, afară de 
casul de forţă majoră, cel ma! 
târqiii după dece dile, pentru fie- 
care categorie de recolte, 

In cas de intârdiere, fie din 
partea cultivatorului, fie din par- 
tea muncitorilor, dijmuirea sa 
va face din oficii de către pri- 
mar asistat de către douf con- 
silieri, după care partea pre- 
sentă va fi liberă a “şi ridica 
partea e! de recoltă, indeplinind 
mal înatâtii condiţiile tocmeley 
privitâre la operaţia dijmuitului, 

Primarul! şi consilierii vor con- 
stata acestă operaţiune prin pro- 
ces verbal, după care se va co- 
munica cople iegalisată părţe! 
absente, în termen cel mult de 
24 Ore. 

Nu se va putea însă proceda 
la acâstă operaţiune, de cât nu- 
mal în urma unei somaţiani for 
male din partea autorităţer co- 
munale, în care se ra arăta şi 
qioa hotărită pentru dijmuit. 

33. Primarul saii loco-ţiitorul 
lui care nu va fi executat dij- 
muirea în termenil prevădaţi şi 
nu va putea proba casul de forță 
majoră, va f supus la o amendă 
de don! lei da fie-care hectar 
nedijmuit. In cas de insolvabi- 
Jitate, amenda se va preface în 
închis6re, socotindu-se o 1 drept 
10 lel, fără ca accstă inchisâre 

  

OCMELE AGRICOLE (Art. 35-a) să 

să potă trece peste 30 dile. 
39. In cas de contestaţiune 

14 mă&surătârea pogonelor sati 
făleilor date în lucru saă în chi- 
rie, primarul comunei! este dator 
a verifica mesurătorea şi a o 
constata prin proces-verbal, 

CAPITOLUL v. 

Saneţiună şi penalităţi. 

39. Tâte plângerile provenite 
din tocmell agricola sa vor ju- 
deca de către instanțele jadiciara 
ordinare ale locului unde toc: 
mdla trebue să se esecute, după 
legile în vigâre relative la com- 
petinţă. . 

Prin acesta însă nu se va sus- 
penda esecutarea previdută la 
art.- 21 şi 28, . - 
Judecata se va face de ur- 

genţă şi fără plată de timbru. 
“40. Orl-ce pretenţiani, resnl- 

tând din tocmel! agricole, din 
verl-ce parte, se prescriă în ter- 
men de dou! an! de la espirarea 
termenului de răfuială prevădut 
în legea de faţă, dacă în acest în- 
terval nu a urmat reclomaţiune, 

41. Primarul şi ajutrele sale 
cai, cu rea cred.nţă, vă refusa 
să procââă la esecutarea contrac- 
telor de munci agricole, conform 
art. 27, 38, 35 gi 33 dia legea de 
faţă, se-vor pedepsi cu închisdre 
de la 15 dile la două luni, inda- 
torâindu-se a plăti şi daunele îis- 
vorite ain acest delict. - 

Jar dacă din parte-le nu va fi 
fost de cât o simplă negiizenţă, 
atunci vor rămâuea răspundetori 
de daune către partea vătămată. 

42. Primarul şi ajutârele sale, 
cari, fo prin înţelegere cu una din 
părți, în vedere de vre-un folos, 
fie prin alte manopere fraudul6se, 
vor trece peste atribuţiunile lor   

N 

determinate prin presenta lege,
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înregistrând sati esecutână acte 
abătute de la disposiţiile legel, 
oii esecutându-le prin călearea 
legel, sati săvârşind și alte aba- 
texi prevădute în legea penală, 
se vor face culpabili de delictul 
de abus de putere şi se vor pe- 
depst ca atari, conform art. 1:7 
si 1:8 din codul penal. 

“13. Primarul şi scriitorul co- 
munel, car! nu se vor conforma 
prescripţiunilor art. 13, 15 şi 17 
din presenta lege, făcând ceia ce 
legea interdice de a face sati ne: 
făcând ceia ce legea ordonă de 

„a face, se vor pedepsi conform 
codului penal ca falyificatori de 
acte publiee. 

Nu se pot sustrage de la pe- 
nalitatea prevăqută ma! sus pri- 
marii şi cunsilierii respectivi, sub 
cuvint că ar A primit orâinele 
scrise sai verbale de la autori: 
tăţt nuperidre pentru legalisarea 
Sati nelegalisarea, pentru esecu- 
tarea sati neesecutarea, unui act 
de toemelă agricolă, 

4-1. Cultivatorul care va fimo- 
-mit lucrătorii altuia, sâii care ra   

TGOMELI AGBICOLI (Art, 410—17) 

A argngiat-săteni fără a le cere 
un certificat de la primăria de 
unde sunt localnici, prin care să 
ateste că el nu sunt datori, saii 
că "ȘI aă îndeplinit deja datoriile 
de muncă contractate cu alţi, 
vor fi pasibili de daune-interese 
către persâna lezată, după ce vor 
îi puşi în întârdiere prin prima- 
rul local. . - 

Primarul care nu va notifica 
somaţiunca în termen cel mult 
de 21 ore de la primire va 6 pa: 
Sibil de închisâre de la 5 pânăl 
3v ile. 

45. Părţile cari nu vor să be- 
neticieze de disposiţiunile legei 
de faţă sunt în drept de a con- 
tracta toemelt agricole sub im- 
periul dreptului comun. . 

46. Contractele agricole înche- 
iate sub regimul lege! cin 15% 
xămân lucrătâre până la expiră: 
xea termenului stipulat în ele. 

-17. 'Lgte legile şi disposiţianile 
atingătâre de tocmeli agricole și 
executarea lor, contrarii legei de 
faţă, sunt gi rămân desfințate.
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parat, timbru fix, ler 10. . : . 
Actele de nadopţiune, timbru fix, lea. -. 
Actele de orl-ce fel, precum citaţiunile ce se trans- 

Acceptaţiunile de donaţiuni, făcute prin act se- , 

la judecătoriile de pace, timbru fix, leă 1 e... - 
Actele prin care se deferă şi se referă jurământ 

decizoriă la tribunale şi curți, timbru x, le! 5. 
“ -Când raldrea litigiulur trece de 300 lei, timbru 

îx, de ler 25 e . . cc. . . . . . . 
Actele de evaluare gi expertiză când valorea trece 

de 1000 lei, timbru Ax, let 10 - e. . op. 
Aetele, corespondenţa şi actele de procedură fă- 

cute după cererea creditelor agricole, scutite e. 
Actele de administr, publică ale Statulur, iudeţe- 

mit de portărei, timbru fix, leY 1- + [i 
Actele prin care se deferă saă se referă jurământ * 

Cc. 
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“Actele de ndopţiune, timbru fix, lea i-l 

“ Aeţele de comptabilitate ale, stabilim, de bine-fa: :. 

„ 

“10r şi comunelor, scutitee a... 

cera, scuti
te +: .. oc. 

. . ... . 

-Aetele de procedură în casurile prevădute'de art. 

57, scutite, . . . . * Î. . .. .. 

Actele de procedură, de la cererea în judecată 

Ac 
Ac 

până la defnitiva executare a hotărirey, la ju- 

aecătoriile comunale, soutite - + - +? 

tele de procedură în materie penală, scutite * 

tele de procedură la judele de ocoi când face 

- oficiu de judece, comunale, scutite: e + * * 

Ac 

A€e 

Ace 

-Ae 

tele ds procedură urmate după contestaţiile fă 

cute de. administr. timbrului, conform art, 15, 

scutite s ..-. . ..... Se... 

tele diplomatice şi actele făcute după comisiun 

rogatorii din străinătate, scutite. n: e 

tele justificative, anexate la manăatele de plâtă, 

emanate: de la funcţionarii publici, scutite « .* 

tele prevăqute prin art. 171 legea poliţiei vete-- 

rinare, scutite o. . . .. 

* Actele stării cirile, şi copiile lor legalisate din co: 

munele rurale, scutite. e. -. . . . * ... 

Actele transmise de portărei, ae funcţionari saii, 

agenți administrativi, timbru fix, lei 2 o... 

Acţiuni, petiţiunile de intentarea uner acţiuni ia 

Acţiuni, petiţiunile de intentarea unei “acţiuni LE 

+ 

judele de ocol, timbru îx, Je i o. . . . 

tribunal, timbru fix le 10; plus taxa spec, leă 20. 

Acţiuni, transmisianile de. acțiuni, obligaţiuni si 

Articolul __Articolui 
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” Adeverinţele de predare, plată saii descărcare când . 

2 IDEE E aeaperio . 

seţătinile și obligațiunile socict. străine; - titlurile 

împrumuturilor stateler şi comunelor străine 

“negoţiate în ţară, timbru proporţional lex 0,10%/0.: 

nu sunt scrise pe actul supus deja timbrului, tim- 

 bru-Ax, Lef 0.10 e ee eo to cc... 

Adeverinţele. pentru“ ajutore la neputincioşi de . 

stabilim. publice 'saă comitete 'de bine-facere, 

Fa . o... scutite e « 3: 

437. 

Articolul 

9 şa 
Adeverinţele şi chitanțele date de societăţi ŞI a an- . 

treprenori pentru operaţiunile ce fac, timbru fix, 

let 010 e te. |... 

Adopţiuni, actele de—, umbru fix, Je 2 

Adopţiuni, petiţiunile ce se dati curţii a apel îx în 7 

Tcasul art. 321 e. civ., timbru fix, 1e1.0.25; scutite. :. .. 

“de taxa speclală de 100 le[e + e. - e 16$ 

" Adv ocat; cărţile de “advocatură timbru, fix LL 25, 

Amanet, creanţele de împrumut cu—, t.proporţional.- 

1% 0.100/p e see îm ae 

Anulure de concordat: cererile de—; timbru fix, - 

lei 10; plus taxa spectală, Iek 20 _. o... 
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Apelurile contra hotăririlor judec, contunale şi de .. : 

'oc6le, când cele din urmă judecă ca judec. co-, 

rmunale, scutite . .... | 

Apelurile contra hotăririlor tribunalelor, arbitri-, ÎN
 

lor, contra încheerilor conisilielor de xecrutaţie - 

„pentru starea cișilă, afară de " contestaţiunile. la | 

stabilirea etăţii, timbra fix, el 20; plus taxa spe- - - 

“ctată, lET 1000 -. o... ai... , 

Apelarile contra sentinţelor de adopțiuni, timbru 

fix, let 0,25; taxă specială sentite e...» -.* 16. ş 
Apelirile 1a curtea de compturi: contra iecheeri-. 

lor comitetelor permanente, timbra Ax, 1ex 0.23 

Apelurile la tribunal contra cărţilor de indecată, 

timbru fix, lei 5e ee. ee oa... 

Apelurile ! tutorilorsaii consilierilor de familie con- | 

pr 

5; 29 $ 8:
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tra notăririlor trib. relative la încheerile cons. de 

familie, scutite «-. . . . . .... . . . 

„Arbitri, sentinţele arbitrilor, super- -arbitr,, şi co- 

piile lor, timbru fix, Jel20 e -. . . . . .. 

Arenclări, contracteie de—, scrise sati verbale, pe. 

mai mult de 1 an, timbru propor., le! 0.07, E 

Arendări, contr. de—, scrise saii verbale, pe 1 an 

„sai mal puţin, timbru proporţional, 0.2:0/p + » 

„Arencliixri, contr. de--, scrise sai verbale, pe mail 

puţin de 3 luni, propor., scutite » s...:.. . 

Arendiiră de păduri, taxa de înregistrare, le 2%, . 
„Asigurără, contractele saii poliţele de-—, propor= 

țional, 10% 0,500%/p<. , o .. . . . . . ..-. 

Autorisarea inginerilor hotarnici de a procede la 

| hotărnicii, timbru îs, lei 10. . . . . . 

Autorisure, cereri âe-, pentru complectarea ca- 

pacităţii femeii măritate, şi "pentru a înstrătna şi 

ipoteca imobilul dotal, timbru fix, lei 5 . 

„utorisnre, cereri de—, pentru părăsirea domici- 

lului conjugal, timbru fix, ler 10 .. oc... 
Autorisarea femeilor măritate si a minorului e- 

_Mancipat de a putea face comerciă, t. Ax, ler 7. 
Autorisaţiuni, încheerile de—, date de trib. în 

29 $ 

casurile prevăgute de cod. cir., afară de cele date. 

în cestiuni de administr. averii minor..şi intergi-" 
șilor, timbru fix, ler 3 o. . e. . . . . 

Avisurile de ridicarea mărfurilor, t. fix, ler 0.10- 

i | LR Ă | ” 

Banca Naţională, creanţe de. împrumuturi! pe 
Ă depozite, timbru proporţional, let 0,10]3%7,'. e 
Nâlciuri, bilete de șite, timbru fix, 0,10 banr » 

" Mastimente, actele de romanisaţiunea bastimen- 
telor, timbru fix, ler 25 e so. . . .. . 

Pilanţul comercianților de încetarea plăţilor, time 
bru fixsleț ie . 

Articolul 
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Bilete de trecere peste hoture pentru-38 ore, bilcto ” 
de identitate (legitimaţiune pentru călătorii saii 
gederi în ţară) timbru fix, leă 0.23. o o. - e 

Rilete pentru vângăzi de vite, timbru fix, lel 0.10. 
Miletele la ordin, poliţele şi efectele comerciale, fă-. 

cute în ţcră sai trase asupra străinătăţiă, și vice- 
versa, timbru proporțional, 1€ă 0.10%/g =: . 

Bisericile de mir, corespondenţa - epitropiilor or 

cu primăria de care depind, scutite - -.:. - -- 

Biuroii varul, declarațiunile, t. fix, 025 bani e» - 

Borderouri şi copiile lor. timbru fix, lei 0.10, « 

Buletinuri date de antreprenorii de : transport şi 

căile ferate comisionarilor sai conductorilor - 

" drept cărți de carat, timbra fix, lei 0.59+ + 

a A 

Capacitatea femeei “mărătate, - autorizarea 

dată de bărbat, timbru fix, lef 5 Â. cc... |... 

Casa de depuneri, actele de creanţe pentru e- 

fectuarea depozitului, timbru propor., 0,10% * 

cărți de carat, buletine data de ancorate 

de transport, comistonarilor, t. fix, 0,50: bani” 

Cărţile de advocatură, timbru Ax, le 25 e. e. 
Cărţuliă de încărcare, timbru fix, lei 0.507. & 
Cnuţiune, actele de constituirea ej, t, fix, ll 5 -.- 

  

Cecuri, librete de—, fila: timbru fix, lef 9.10 e “+ 15 
Cercetări locale, procesele-verbale de—, în mate- 

xia civilă, timbru fx, lel 1 < . . . . . - 

Cererile de autorisarea femeii măritate - şi a mt- 

norului emancipat de a putea face comereiii, time -. 

brau fix, le! 5 + . . . ... . e... .-... 

Cererile de autorisare pentru "complectarea capa- 

cităţii femeii măritate, şi pentru. a înstrăina şi . 

ipoteca imobilul dotal, timbru fix, ler 5. o. e. 

cererile de autorisare pentru părăsirea “domieiliu-. 
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Tar coniugai, tizabra fix, der. IO... vc. . 

cererile de, interdicţiune, afară de cele făcute de 

procuror care sunt scutite, timbru fix, let 5. e.- 
Cererile de redeschiderea proceselor 13 judec. de. 

ocble, timbru fix, 1% 1- eee ce... 
Cererile de redeschiderea proceselor Ja tribunale, 

apel, casaţie, timbru fix, le1 d s. . . ... . 
Cerorile de separaţiune de patrimonil făcute de 

„soţie, timbru. fix, lei 10; plus taxa specială lei 20. 
Cererile de vângarea bunurilor în basa unu! titlu 

executorii, timbru Ax, le 10: - o... . ... 

Cererile de vândarea bunurilor în basa unui titlu 
„executorii emanat de la judec. de ocâle, timbru 

fix,rlei 1--, [eee ee ce n |... 

Cererile formate de soţi reclamanţi în casul art. 
, 

Cererile în judecată a creditelor agricole şi actele 
” de procedură sentite-. « « ... . . . a: 

222 e, civ. timbru Ax, lel:10- . . . . . .. 

* Cererile în materie electorală, scutite +. . . » 
Cererile pentru anularea concordatelor. timbru fix, 

„lel 10; plus taxa specială de lef 205... . e. . 
: Cererile reconvenţionale la judec. de ocoie, timbru 

Ax, Mello. . . c. . . 1... 1. . . .. . 
Cererile” reconvenţionale Ia tribunale, timbru fix, 

lei 10; plus taxa specială de ler 20 . . . + 
Cererile de revizuire precum şi recursurile ve- 

- Rite de la Curtea de Compturi, timbru fix, 0,25.. 
Certificatele . constătătâre că nu s'a făcut opos, 

“apel, recurs contra cărţilor de judecată ale ju- 
dec. comunale şi de ocdle, când aceste din urmă 
judecă ca judec. comun, scutite = -. . e. 

Ănticulul 

21 ş2 

Certificatele date de autorit. publice, judiciare | 
Saii adminis., afară de certificatele ceruta de au: 
torit. penale şi cele de. lberare de serviciii date 
militarilor, timbru fix, lef 1... . . e. sc. 

Certificatele date de primării şi alte. autorităţi 

12
 

e n
 1>
 

188 6



INDES ALFABETIC - 

"militarilor activă, până la sub-locot,, pentru ser- 

vietii, scatite e o «e o sa. oare. 

Ceriilicatele date particularilor de starea sanl- 

tară a unei localități, scutite '.. o... . e. 

Certificatele de sărăcie, scutite «1. e s-o 
- Certificatele (garanţiile) formate “conform art. 108 

legea - poliţiei rurale, şi cele ce se- cer pentru 

darea permisiunel de. trecere peste fruntarii, 

“timbru fix, lel Ls . e. sc... fc... e. ăi 

în. 

Articolul 

Certificatele medicale; afară de cele cerute de -- 

procuror, timbru fix, let 1. o... . cc. . 

Certificatele medicală date soldaţilor, până la 
sub-locot. esclusii, relative la serviciul 'lor, scut. 

Certificatele veterinarilor oficial şi primarilor de . 

__ proveniența și sănătatea vitelor şi a produotelor 
- dor brute; estractele după cadastrul vitelor din . 

zona preventivă, scutite + s e... sc... .: 

Certificatele. veterinarilor sai medicilor pentru 

tăeri de vite, timbru” $x, le 1-: îtse-. . 

Cesiună de acţiuni, „obligaţiunY “și cupâne a socie- 

tăților cir. şi com. proport;, scutite. 5 e. oc. 

“ Cesiuni de creanţe şi alte drepturi incorporale, tim» 

bru proporţional, ler 010, e a o. . . . 

Cesiuni: de drepturi succesorale, taxa de înregis- 

48 $ - 

29 $ 10 

29 $ 25 

"15$ 8 

2552 

trare, lel 2, » [oc asoto a. i 

Chemările i în în garanjle 1a «judele de ocol, :timbru 

fix, ele aceea ceea. 

Cneniările  ; în garanţie la tribunal, când nu sunt , 
făcute odată cu acțiunea principală, timbru 5x, 

1ex 10; “plus taxa specială, ler 20... kt... 

Chitauţele de ajutorul dat săracilor -de stabili-. 

mentele 'publice şi comitetile 'de . bine-facere, 
scutite e so cot sc. o... . 

3,$6 

18 Ș 1 

| Chitanţele de plata impositelor și cele ltberate de: 

„28 3 antreprenori! veniturilor publice, scutite =. + . BE 

Cnitamele Tneţionaritor Public de primirea” sa= 

20$ 2 

29 $ 17
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„trticalul 

lariului de la administr, respective, scutite +. « 
Chitanţele sau procesele-verbale de prederea că- 

tre Părţi, prin portărel, a hotăririlor judecătorescă, - 
timbru fix, ler 1 . . . .--. pc... . 

Chitanţele sâă procesele-vexbale Gu predarea sen-. - 
tinţelor arbitrale, timbru fix, le 2e: e .. 

Chitanţele şi adeverinţele date de societăţi şi an- 
. treprenori pentru operaţianile lor, t. Ax, ler 0.10 - Chitanţele şi adererinţele de plată, descărcare şi 
predare, când nu sunt scrise chiar pe actul su- 
pus deja timbrului, timbru îx, ler 0.10 e... .. Cidule făcute de agenţii poliţienesci, conform legă - juăec. de ocâle, precum şi în alte casuri, timbru Ru Ax. lei 010... oma e ea... 

Citaţiunile în materie electorală, scutite « ..: e - Citaţiunile şi orl ce acte predate părţilor de por-.- - tărex şi alţi agenţi, nesupuse la taxe : ma! mari, . 
timbru fix, le 2. po. |. . | .. . Comandamentele transmise de portăre! sau alţi agenţi, timbru fix, lex 2..., .. cc... Comisiuni-rogatorii, actele făcute dupe comis, 
rogat. âin străinătate, scutite e e « . . se... Comodat, contractele de—, timbru x, lex 1 Compromis, actele de compromis,. pentru numi ÎN rea arbitrilor, timbra Ax, ler 5 e :. . .-, ME Compturile şi copiile lor, timbru x, lei 0.10 e: Compturile tutorilor, scutitee . . . ... . Compunerea listel juraţilor: reclamaţiunile la care pâte da loc, scutite. . . ... . în... Concediile şi patentele de sănătate dare vaselor. Pplutitâre, timbra îx, lel 10 e... - .. Conclusiunile scrise şi memoriile date judecăto- - rilor în procese, timbru Dx, le 2 i . - Concordat, actele de—, timbru îx, ler 10. . Concordat, cererile de anularea lui, timbru fix. le 10; plus taxa Specială de ler Do. 2. 

29 şa 

18ş$3 

19 $ 2 

155 5 

1$2 

15$ 6 
29 $ 13 

-19$ s 

19$ 6 

29$ 2 
18 $ 

20 $ 21 

15$ 3 
29$ 8 

>)$u4 

21 $ 14 

19 $ 3 
2 $12 

20 ş 2 

a 

     



- INDEX ALFABETIO . 

. 

Concordat, oposiţiunile la omologarea lay, timbru 
As TD e eco ae i 

Constatiările orăonote de autorit; adminis., în cas 
da contestaţiuni, în interesul unei părţi, timbru 

fix, ler 1 o. . . . . |. soro. cc. ce. 

Construcţiuni, permisianea de a “construi în co- 

mune urbane, timbru Âx, ler do... .. 

Contestnţiuniie contra hotăririlor-: judec. comu- 

nale şi de ocdlecând judecă ca judec. comunale, 
scutite e :s e... . . .- . at... o... 

Contestaţiunile la hotărntcii, timbru Ax, lei 20; 
plus taxa specială da ej 50 e. 1. o. ser o... e. 

Contestnţiunile la popriri în mâna terţiilor, tim- 

„bru fix, rlel 10e e | Î o cere | .. 

Contestaţiunile la tabloul de ordinea “ereditori-- 

lor, timbru fix, lei 5: » o. ... . . . . 

Contestaţiunile saă oposițiunile contra execaţi- 
unei silite basată pe titlu executoriu, timbru fx, 

leX 20: plus taxa specială de lef 500 o. :. se... 

Contestaţiunile sai oposiţiunile contra seqs-asi-.“ 

gurător, conform art, 610 urm. pr. civ., timbru-: 

fix, ler 10 e... cc... . . o... ... e... 

Contestaţiunile sai oposiţianile contra seg.-ast- . 
gurător şi popririlor la judele de ocol, t. xl... 

" Contestaţiunile saă oposiţiunile Ia punerea sigi- 

lielor, afară de casul cână sunt puse din oficiu,. 

timbru fix, ler 5e s e o. cc. cc... oc. 2 

Contractele de arendare saii închiriere scrise sai. -- . 

verbale,cu durata de la 1 an în sus,timbru pro- 

porțtonal, le! 0.500,» e: s-o o se coco . 

Contractele de arendare sai inchiriare, scrise saă- 

verbale, cu durata de 1'an sau mat puţin, tim- 

bru proporţional, ler 0.25%/, e s.. o... ... 

Contrnetele de arendare sai închiriare pe mal pu - 

ţin de 3 luni, timbru proporţionat,-scutite «: « 

" Contractele de căsătorie când trec de 1100 lei, 

343 

.20.$ 

- 15 $ 

„as 
18 $ 

„Articolul
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* 

Copiile actelor de vendare mobiliară şi imob. peste * . - So - 

. .: , .- N Articolul 

timbru fix, 16 Dee e e ee eee a 0089 
Contractele de, căsătorie. mar mici de 1500 le, : ..- 

scutite da ort ce taxă » [ata 250 
Contractele de comision și mandat, când onora- 
"ziul e de 100 ae “sai ma! mare,taxa dei inregise 

- * trare, 1ef '0.50 pe [eee 2 
Contractele de 'comoaat, timbru ax, lel 1 oo. 15 
Contractele de cumpărare şi vândare de producte . Ă 

timbru fix, lei 1; taxa de înreg, scutite . = 188 $ 10,33 $5 
Contractele de deposit timbru fix, lei t-. - e 18$ 9 
Contractele de exploatare de. cariere, puțuri de. 3 

- păcură si petrol, când prețul va A în bani tim- 
bru prop lei 20/c o tote ne me sai 9St 

Contractele. de sequestru convenţinal timbru (x... - î BL ai 1559 
Contractele -de societăţi : civile sau comerciale 

„ “timbru fiz, Iei 10. : e. Îi a? Contractele pentru lucrări, transporturi, farnituri, 
ete. încheiate chiar cu autorit. publice, câna pre 
tul trece de £00 Iei timbru fix, lei 10... << si 3 

Contractele pentru lucrări, transporturi, furnituri, : -- 
ete., câna preţul nu trece de 500 lei tiinbru fix, 
lei 2 e e ae ST 

Contractele saă actele pentru darea în intreprin- 
dere a perceperii veniturilor comunale, judeţene Ă 
sati ale statului timbru proporţional ler 0,50%, - .  26$ 3 

Contractele saii învoelile, chiar verbale, pentru - 
lucrări cu stat, judeţe, comuns, stabilim. pub-- 
lice, de la 500 iert în Sus; precum şi cele între 
particulari dacă vor fi constatate prin acte scrise f 
taxa de inreg, lei 0,500/, si: e . e o .. n. 32804 

Contractele saă politele de asigurare proporţ., .. Iei O poe e ee ae cae _25$2 
Copiile actelor de împărţire voluntară timbru fix, let 10. e eee eee ee e ee a Notă  
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Articolul 

1000. lei timbru” tix, let 10.. Î_. n... - AS 4 

copiile actelor judecătoresci legaltsate pentru con- 

„” formitate, tirobru fix, les 1. . o. o... ... 18 Ş îs. 

copiile constatărilor ordonate de autorit.. adminis. 

timbru fix, lei 1, o. e so. cc... |, 18$ + 

Copiile de compturi, borderouri, facturi, timbru ; Si 

fix, lei 0410. e... so op. . 88 

Copiile de tot felul, ce se predau părților uă dată. a 

cu citațianea timbru fix, lei 0,50 o... -.. 171$ 1 

Copiile dupe protestele poliţelor și biletelor 1a or-, a 

din timbru fix, lei Î... cc... . . ... . 18 $ 15 

__ Copiile legalisate dupe actele stării civile din com. - ” 

“ vurale scutite,” e. e... o ne o sri 220 £ 6 

copiile legalisate dupe hotărârile jud. de ocsle, A IE Ă 

tribunal., apel, casaţie, timbru fix, lei 1. * - -18$ 5- 

| copiile ordonanţelor de adjudecare ia venqări, 

“timbiia fix lei 10, e e ocara e Șt 

copiile petiţianilor de intentarea unei acţiuni îa. +, Ă 

prima instanţă, sai de apel, - recurs. timbru fix . 

lei 050. e o. 1. . . . . cc... . 11 $ 1 

Copiile proceselor-rerbale diesate de portărel sai. zi 

alți agenţi adminis. în beneficiul. unei părţi, -a- ! - - 
fară de cele Ia darea citaţiilor caresunt gratuite, 

“timbru fix, Let 1 eee ea e. 18 $12 

copiile sentinţelor arbitrale, tim. fix ler 2. 19 Ş 1 

Copiile yi estractele încheerilor inginerilor hotar- - 

nici, timbra fix, lei 169 e e ie SS 

Copiile testamentelor, timbru fix, lei 5 î.. 20 $ 16, 17 

corespondenţa epitropiilor bisericelor de mir cu. r. 

primăriile de care depind, scutite e . »... 2 i 2 ş 2 

Corespondenţa, acteld şt cele de procedură ale o 

creditelor agricole, scutite ae. “ 20 $ ar, 

Crounţe, actele de creanţă şi zapisele de împrumu- . 

turi chirografare saii cu amanet, afară de ale să- 

_ tenilor pentru sume mai mici de 100 lei care „ 

sunt scutite, timbru prop. lei 0400 eee, aşi,
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Ureanţele şi zapisele de împrumutări pe deposite 

la banca naţională sai 1a casa de depuneri, pe 
„termen maxim. de 120 'dile, propor, lei 0.10/20/, 

Creditul ngricol, cererile în judecată corespon- 

denţa şi actele de procedură, scutite s«-. e 
Cupânele societăţilor,. la acţiuni şi obligaţiuni, şi 

la titlurile împrumut. statelor străine, proporţ, + 

le! 0,1007. sn e sc . . . cc... . 
Curtea de compturi, decisiunile. er, adeverin- 

țele şi procesele- verbale ge predarea lor, scutite, - 

D 

Dată certă, legalizarea “date sai a semnăturet la 

o autoritate publică, timbru Ax, lef te. e. e 
Dati certii, legalizarea gatel sati semnăturel de 
autorităţi judtotare sati legaţiuni, t. fix, ler 5". 
Decisiunile curţii de _compturi, adevezinţele ș şi 

- procesele-verbale de predarea lor scutite. «= 
Declarnţiunile comercianților de încetarea plă- 

ților şi-bilanţul ce depun la tribunal t. fix, lei 5 - 
Dectaraţiunile de emancipare tim. fix, lei 5, e 
Declaraţiunile de obiecte şi bani ce se trimit 

prin poştă timbru &x, lei 010. - . . . . 
Declaraţiunile la biurourile vamale şi cele de 

. vărsări de bani Ia casele publice tim. îx lei 0,23. 
Decoraţiuni străine, cererile de exequator' tim. 

Ax, lei 60—290 e e. . . . . .. . .''. . 

Decoraţiuni străine, cererile de exequator de: 
către militarii activ. ponă la căpit. incl, scutite. * 

Weferirea si referirea jurământului la judele de 
ocol timbru fix, lei 1. e. s e... . . 

Deteriren şi referirea jurământului la curţi şi tri»! 

__dticolul 
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vunale când val6rea titlu e mai mică de 300 

lei timbru fix, lei s-a... . .. . ..... 
Deferiren jurămtntului la curți şi tribunale câna 

val6rea litigiului e de la 300 ler in sus timbru 

fix, lei 25; iar referirea lui tim. fix, ler 5, - 
Deposit, contractele de—timbru Ax, ler le. - -. 
Diplomele de liberă practică a medicilor, veteri- 

narilor, hirurg„ dentist,, şi farmacist. t. Ax lei 10. 

Divorţ cererea de—timbru fix, lei 5 ; plus taxa spe- 
ctală de 1. 200; iar pentru săten! taxa sp. este 1. 20, 

Divorţ, cererea soţului reclamant în ceasul art, 222 . 

c. civ, timbru fix, lei 10... ... . . .-. 

Donaţiunile şi acceptaţiunile lor făcute prin act 

separat, timbru fix, ler 10 o. . . . . . 

_Donaţiunile date colateralilor până ia gradul 4 

inclusiv taxa de înreg. let 30%.  » sc. . e 

Donaţiunile date. colateralilor de la gradol 5 în 

- sus, înreg, |. 6 9: .. [as . . 

Donaţiunile date străinilor şi persânelor, morale 
afară de cele de la art. 30, taxa de înreg. lei 9%io. 

Donaţiuni, întoarcerile de—în casul art. 825 coă 

- cir. a bunurilor dăruite cotateralilor penă la gra: 

„- dul 4$ inclusiv let 30| e e e... .-c... e 

Donaţiuni, întârcerile de—în casul art. 825 6. cir, 

a bunurilor dăruite 'colateralilor” de la gradul 5 

“în sus, înregu, lei.GOjpe ee e o. a. 

Donaţiuni, întoarcerile de—, în 'casul art. 825 e, 

- civil, a bunurilor dăralte străinilor şi persânelor 

„morale, afară de cele de la art. 30, taxa de în 

xegistrare, ll Dojo a o eo... 

Donanţiunile şi legatele date comunelăr, judeţ, 

stabilim. publica de bine-facere şi instrucţiune 

âin țară, taxa de înreg., scutite, o. » ... * 

notă, donaţiunlle cu titlu de âotă, înreg., scatite; 

Dovedile de primirea citațților și procesele-ver- 

bale de înmânarea a Lor, scutite e. ... . 

m 

_ Articolul 

” aa 

34 

a 

a 

a. 

34.



TEI Ia LEGEA TIMERULUL |? 
, i : i „drticolul 

.Dov edile luate de ingineri hotarnici pentra pre- - 

darea citaţiilor şi hotărnictilor, scutite. e WS8 

. 2 . Ă însă 

ei o: ' 

Iifecte de comeroiii, timbru prop., 1eX 0,10% =. : 25 $ 5 
Emancipare, declaraţiuni de—timbru fix, lei 5 %$1 

E secuţiuni. silite, vindarea „mobil. si imobil, t , 

fix, 10 ler cdla eee. A 

Esire din indivisiune, cererile de—timbru fix, lel 10 2 

Esitracte după cadastrul vitelor” "din zona preven: , 

tivă, scutite e e... o o so oa e e. 298 
Iistracte după încheerite inginerilor notarnici, t, 4 
Ax, ler 1 o. o. . . . . .. . .... 18183 

Bvaluare şi expertiză (actele de) “mobile- şi imo-, 

bile de 1a 1,000 ler.în sus, (timbrul. se plăteşte” 

“pentru fie-care imobil), timbru fix, let 19 e... 24520 
pwvaluare! şi expertisă (actele de) mobile şi imo- 

bile până 1a 1,090 let inclusiv, timbru fix, leă 1. : 18$20 
Evaluare imobiliară care nu trece de 1000 leY, . Ă 

timbru fis, 10 ler c6lae = e so. . ve O -24 520 
Expertiză, evaluarea mobil, şi imobil. care. trec ” 

= «n
 

un
 

= = 
to
 

Ce
 

* 

a
.
 

peste 1000 Ict, timbru fix, 10 leY cola... -. e. „2 

PF 

Pneturilc originale și copii, timbru fă, ler 0,10 + -.- 13 Ş d 
Fidejusiune, actele de--când nu se fac chiar pe - _ 

actul original, timbru fix, le Be. . . . . 20 Ş 12 
Firme, cererile pentru insarierea lor în comunele 

rurale, timbru îx, ler 0. . . . . . . . 19 ş10 

Virinc, cererile pentru înscrierea lor î în comunele 

urbane, timbru x, ler Be o o... . . .. 203% 

 



ISDEX ALFACETIC a 
Ass _ 5 „. . i î. ă Articolul 

Yoile dotale, veql contractele de căsătorie, i 
Farnituri, contracte „de îuvoelt, timb, înreg. tou 32 Ş 2 

Ciugii, actele de constituirea luf, timbru Ax, ler . 2) $ 18 i 

Garanţie, chemare în — la judele de ecol, timbru” i Pe 
Ax, er ee ct... eee o. 0 18Ş 1: 

Garanţie, chemare in — la tribunal, când 'nu este 

făcută odată cu acţiunea principală, timbru As, 

lei 10; plus taxa specială, ler 20. e... 20 $ 3 
Garanţie personală, actele de—când, nu se fac pe. EN Ă 

chiar actul original, timbru Ax, ler 5 e: e e... 20 Ş$ 12 

Garanţiile, certificatele formate conform art. 103 ” _ i 

„legea poliţiei rurale, şi cele ce să cer “pentru i i 

berarea paşapârtelor, timbru îx, ler 1! .' 19Ş2 

„dilrarea e efectelor la ordin, timbru prop-, scutite. î  9Şa 

” EI 

“"otărarile jaăee. de Desle, trib, curţ. şi casaţier; - | 

” îacheerile preparatorii, scutite +. e «e. . .18$ 
- Ilotitrnicii, încheerile inginerilor. hotarnici, co-. " 

„piile 'ş! estractele lor, timbru fix, ler 1. . -. e „18 $ 13 

Jotiărnicii, ordonaanţele de autorisarea ingineri-. * 

lor'a face hotărnicii, timbru fix, lex 10 + + « - '21$22 
Hotiirnicii, execatarea tor, timbru, ax: 1 leii c6la 18 Ş1 

““1dentitate, bilete de lăentitate, t, fix, 0,25 banr- - 16 $ 4 
Inpărţiră voluitare : actele de —gi coplile lor, t
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fix, let 1V - e ee. 

Imprumuturi chirografare sati cu amanet (actele 

de—), afară de ale sătenilor: petru sume mai 

“= miel de 100 lel, timbru propor., lei 0,100/, +. 

Imprumuturi pe acposite la Banca națională $ si 

Casa de depuneri pe termen cel mult 120 ile, 

t, propore, lef- 01030 o e eee. 

Incetarea plăţilor comere. (declaraţiunile —), time - 

“bru fix, lei 5 În. te-a... cc... . 

Incheerile inginerilor hotarnici, timbru (x, lei 1.. 

_ Imeheerile pentru autorisaţiunile ce, conform cod. 

„civil, trebue date de trib. afară de cele de la 

art. 29 £ 3, timbra fix, lei Do. ... hc. . 

Incheerile preparatoril. ale judec. de ocăle, trib. .. 

apel, casaţie, scutite + . o. . .. . . "e. 

Inceheerile trib. și consil. de familie relative la ad- 

ministrarea averel minor, şi înterdişilor, scutite. | 

“ Imehirieri; contractele de—, scrise saii verbale, Ă 

ae la 1 an în sus, timbru propor-, lei 0,20/ e. 

Iuebirieri,, contractele: descrise saii verbale, pe 

1 an. sai mal puţin, proporţional, le A, : 230 /, 

Ichiricri, contractele de-—scrisă sai verbale, pe : 

mal puţin de trei luni, timbru propar., scutite. 

“Indigenate, cererile de—, timbru fix, lei dă -. 

Iudivisiune, cererile pentru eşire âin—, timbru 

“fix ler 10 o... cc... ... 

Inginer hotarnic, încheerile lor, t, fix, lel 1 -. 

Imverierea frmelor comerciale din com. rurale, 

cererile de—, timbru fr, li 2 « - ce... 

__ Iuscrierea firmelor comerciale. âin” com. urbane, 

cererile de—, timbru îx, lol d-o o. . . . . 

Inseripţiuuni, cererile de — pentru Privilesii, și 

ipoteci, şi reînoirea lor, timbru fix, lef Bo. e. 

Inseripţiunile ipotecilor legale, timbru. ax, și 

taxa de înregistrare, scutite e e e . . . 29$ 

Interdicţiună, cererile de — afară. de-cele urmă 

21 $ 16 

231 

20 ş 1 

20 $ 30 
13 $ 13 

20 $ 23 

13$ 5 

2 ş $ 

şi 

3651 

2 şi 

sa 

aşi. 
15 ş18 

9 

20 şa 

2 şu 

9; 32$ 1 

- Articolul 
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„ N : i 

"vito de procuror, timbru fix, ler â. e. e. o... 

Intervenţiunile la judele de ocol, t. Ax, lei Le 
Iutervenţiunile la tribunal, timbru Ax, le 10;. 

plus taxa specială, ler 20- eo at. 
Intâreerile” de bunuri dăruite, î în casul. art. s23 » 

Adi 

- 20 

18 $ 

e. civ., conform distinoţiunilor stabilite Ia sue-- 
"cesiunle « . e. . . .-. . .-. 

Intreprinderi, contractele de—lucrări, transpor- 
„turi, furnituri, eto., până la 590 Iei inclusiv, tim.. -- 

bru fix, ler 2 .. o... s o. ct. 1... . 
Intreprinderi, contractele de—lucrări, transpor-: 

turi, furnituri, etc., peste 500 ley, t. fix, ler 10 e 
Intreprinderi, contractele de — penttu percepe- 

„rea veliiturilor comunale, judeţ, saă ale statului, 

proporţional, Ier 0, 30%, îm. 

Ipoteci, actele de—, fără să mar fie supuse la tim- 

bru propor,, când „creanţa se constată prin -în- 

suşi actul de ipotecă, taxa de înreg,, ler 0, 70" 

Imventnriile făcute de judele. de ocol şi tribunal 

"în materie de succesiuni şi falimente, t. x, ler 1. 

Invoelile, agricole, scutite ae: taxa de legalisare 

șI d de timbru + ee ce ee cani e certe 
2 „ie 

18 $ 

"29 ş 

Turămint, actele de deferirea a referirea tur la 

judele de ocol. timbru fir, le is... . . . 
Jurinmmetut, actele de deferirea şi referirea lui la 

curți şi tribunale când valdrea litigiului, e mat 

mică da 300 lei, timbru x, ler 5: o... 
Juritinent, actele de deferirea luY ta curţi gitrib, 

când valSrea Itig. € de la 300 ler în sus timbra 

fix, le 25 « e. . . sis i..." o... . 1.1. 

Juriimâunt, actele de referirea lur la curţi şi trib. 
când valbrea litig, e de la 300 lei în sas timbru 

20 Ş 

Articolul — 
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D Pa Te 0 Articolul o. 

i dx, 10 5 do o sea . . . . 23 şa 

Yuri, reclamaţiunile la care pot da 100 compu- ă 

“nerea listei jurialui, seatite + [...... 29 $ 14 

Jurnalele, trib. și ale' consil. de familie relative | 

la administe, averii Tainor. şi interdis. sontite DR 29 $ 8 

LL. 
4 

Legalisare, actele pentru care se cere ae la nă 

“ autorit, publică legalisarea datei, semnăturei. sai 

„certificarea 'pentru . conformitate, . —cână?nu sunt. | 

- supuse la o taxă mal are, timbru fix, lei 1 + “1SŞ2A 

Leșalisare, actele pentru care se cere, de la au- 

torit. judecătoresci, legaţiuni, agenţii, e consulate 

române, legalisarea date saă a semnăturel, dacă 

nu sunt supuse la o taxă mai mare, timbru Âx, 

o 

Ter 5 o a... . . cn. oa "o Şi 

Legnlisaren, invoelilor agricole, scutită "+ e 29 Ş 19 

„Legalisarea,. petiţiunilor şi actelor sătenilor, de” - i 

“autorităţile comunale şi aâministrative, timbru - 

Ax, le 023 e o... ... î.  BŞ$2 

Legalisitrile sa natentiicărilă făcute de judec... Ă 

-. comunale, timbru fix. ler 023... cc... a. 

. Legalisările”sati e tentiicările făcute de judec. 

de ocdle, timbru fir, let 1. o o. . . . . € - 34 

Legntele deferite ascendenţilor; descendenților și 

soţilor, înreg., scatite.. * . + + Ta a. N 

: Legatele deferite colateralilor până "la uradni 4 

incluste, înreg., lei 39 e eee 84 

L.ezatele deferite colateralilor de la gradul 5 în LI 

--sus, întrega, lei 60... . * “o... 3. 

Legatele deferite străinilor şi persânelor morale, : 

- afară de cele prevădute, la art. 39, înreg „let 80... , u. 

Legatele făcute atabilim.. publice de bine- facere ” 
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reg. scutite, î . . n o. cc... ... 

"Leşgitimaţiune, biletele pentra! călători! sai pe. i 
eri în ţcră, timbru fix, le 023 so... 

„SE instrucţe din 4ră, judeţelor şi comunelor, în „: 

Nistele de martori la trib. şi carți, timbru fix, ler 
“Liivretele de cecuri, mandate saii chitanţe; fie 

care filă timbru fix, 10010 o o. .. 

„Locaţiune, contractele de — scrise sait verbale, 

„de Ia 1 an, în sus, proporţional, lei 0,509, e. 

; Locaţtune, contractele 'de —, scrise sati verbale, 
de la 3 luni la 4 an inclusiv, proporţional, Ii ler. 

0,2303. 
Locaţiune, "cohtractele. de = serise sai! verbale - 

„pe mal puţin de 3 lun, t proporţional, scutite. i 

i 

Mandat, contractele de —, când onorariul e de lei | 
"100 saii mal mult, taxa de înreg., eX 0,500; 

mandatele Eforiei spitalelor şi Epitroplel Sf. SpE 

- ridon din Iaşi șia stabilim, de bine-tacere scut, , 

AIanifestele generale de încărcarea bastimentelor N “ 

timbru fix, ler 5. « .. ._.c. . . [... 

Manifestele parţiale de încărcarea” “vastimenteldr E 
timbru fix, lei 0,50 ș e -. - oc... .. 

_- Mmrtoră, listele de =ce sa depun la trib. și curți, 

„timbru fix, let 20 o. . | . pg... 

memoriile sorisă data -autorit, juăecătoresei “în , 

procese, timpru fix, lei 2= «+ . ee 
Mosteniri, a se vedea succesiuni. - A 

Xotiticările trausinise de portărei sati alţi agenţi 

.. 

aș 

să 

î 

t
 

y-.
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Articolul 

unei părți, timbru fix, ler 2 e. . . . . 19£ 6 

Xovaţiunile, timbru proporţional, let 010/j e: -. şa 

îi 5 E aa 

O . ii . 

“ obligaţiunile societăţilor "indigene șI străine, 

timbru proporţional, le Oli e e ss: e se 25 $3,t 
Onorarii, contract de manâat, taxa înreg.: 0,59%. „3253 
Oposiţiunile contra hotăririlor judee.. de ocol: 

timbru fix, |. 1 < ee o cs. . .. . 15$ 1 
„Oposiţiunile contra hotăr. trib. timb. fix, lei 5 »0 $ 3 
Oposiţiuniie » > Gate in: apel, timbru 

O AR Ier o. 1. . . . |. . p. .. 20 $. 6 
Oposiţiunile în apel. contra . hotărârilor judec. 

"comunale şi de ocdle, când cele din urmă judeci 
ca judec. comun, scutitee « .:. . . . . 29 $ 21 

Oposiţiunile la curtea de apel, timbru fix, ler 20; 

plus taxa specială de lei 23 e .. . . ... .:- Ul $7 
Oposiţinnite contra decis. curţii de cas. date în 

recurs contra sent, trib. care aiistatuat în apel R 

asupra cărţilor de judecată, timbran x, ler 2; - 
„plus taxa spec, de ler 5) + e «o aa. | e .: 281 

oposiţiunile la curtea de casaţie, timbru fx ler 

23; plus taxa specială de lei 100 în materie: co- 

recțională, şi de Ier 200 în materie civilă sai com. asi 
oposiţiunile la se aestrul asigurător şi la popriri - . 

-- la judele de ocol, timbru Ax.lef te « a. e. 1s5$ 2 
„Oposiţiunile la sequestru asigur, făcut conform 

art. 610 urm, pr. cir. timbru fix, le 10...) - 

Oposiţiunile la popriri, timbru x, ler 10... e» 

Oposiţiunile contra execuţ. “silite basate pe titlu . 

execut. de Ia judele de ocol, timbru fix, le 1.+ „183 $15 
Vposițiunile contra execuţ. silite basate pe titlu - 

execut, de la trib. şi curți, timbru. fix, lef 20; . 
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Articolul 

plus, taxa 2 specială de 1eY DO ese e e 21$ 6) 

Oposiţiunile la omologarea conc ordatelor, timbru - Pi 

BX dee eee 0 

oposiţiunile la punerea sigiliilor, afară de casul Pi 

__cână sunt puse din oficii, timbru fix, ler 5» 2088 

Ordinca creditorilor, tabloul. de, -tiinbru fix, i d 

let De oo. . . . ... oc |. d... 20 $ 33 -* 

Ordonanţele de adjudecare, timbru x lex 10;.: > 

plus taxa de înregistr, e e... . e. -2t 51,99 81,45 

Ordonanţele de autorisarea inginerilor notarii 

a procede la hotărnicii, timbru fix, lei 10 - -- 24 $ 22 

Oripginalele hotărârilor judec. de ocsle; trib., apel - 

casaţ,, scutite e... . cc... o... i 15$ 5 

o pi 

păduri, vinqărI de păduri, taxa înreg, Do e sd 

părăsirea domicii. conjugal (cererea de autori-. i 

sare), timbru Ax ler 10. e. seo 22 

Partagii (actul dc) voluntar şi copia Juy, timbru . 

fix, le 10 o. so. ... cc... ca... 21 $ 16 

_ Pasapârtele timbru fix lel10e o... so. 21 Ş 13 

Patentele.de sănătate date vaselor: plutit. timbr. 3: ” 

Ax le 10 < ss .. < .. vc. . a... 24 $14 

Penal, actele de procedură în materie penală, scut. 2% Sas 

„Perimnrea, instanţe la judele de ocol (cererile : -: - * 

de—), timbru fix le De. o... e a ei. „20 $ 1: 

Perimarea instanţei la trib. gi curţi (cererile de--) - - 
timbru fix le 23 - o. o. cec... as 3 

Permisiunile date: de primarii urbani pentru . Da 

cl%diri, timbru fix, lel 5 e. a eee ee 20 £18 

Permisiunile date de primarii urban! pentru re 

parațiuni, timbru fix, lei 1: ... ce 18 $ 16 

-Petiţiunile-€ către autoritățile publice, ta fir, 0,25 1681 
r
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Petiţiunilo' către Rese, Corpurile legiuitor, cele 

în materie electorală şi penală, scutite «. . « 

Wetiţiumnile din străinătate, afară de „cele de la ” 

„art. 23 şi de cele adresate autorităţilor judecă- . .--: 
„toresci, scutite [.. [ce |... . ... 

poliţele,. biletele de ordin şi efectele. comereiale, 
timbru proporţional, îer 0,10/g e ot... . 

Woliţele de asigurare, timbru proporţtonal, lei. 
ODO eee eee eee ame 

Wopriri, cererile de — la judele de ocol, timb. fix 

lei 1. oma me a eee... 

Popriri, cererile de —1a trib., timb. fix, lei 10 -.. 

Posesiune, cererile de punerea în pâseslune au 

nul imobil la jud. de ocâle, timb. fix, leă 1+-- 

Posesiune, cererile de punere în : posesiune pe. 

basă de titluri executorii emanate de la, trib. şi 

curţi, timbru fix, ler 1) e .-. cc. 
Posesiunc, cererile de punere în poses., În ma-: 

terie de succesiuny și legate, şi actele - prin care 
„Se constată predarea legatelor, când valdrea le- 

satului sati a succesiune! e mal mică de 5000 ler 
timbru x, lef 2 o. <: o. . . . . .. 

Posesiune, cererile de punere in poses., în ma- 

„terie de succesiuni şi legate, şi actele prin care . 

"se constată predarea legatelor, când valdrea le- . 
“gatului saii a succesiunei e de la 5000 — 13090 lex 

timbru fix, leX 10, « î e. . . . Î.C. 
Posesiune, cerererile de punere în poses. a în ma- 

terie de succesluri şi legate, şi actele prin care 

se constată predarea 1egatelor, când valdrea 1e- 

gatului saii a succesiune e mal mare de 15050 

lei, timbru fix, ler 20.» o» o. o. o... . e... 

Privile;zii, cererile:de inscripțiuni şi reiaoiri pen- 

- tru conservarea privileg. , timbru fix, le 5 e... 
Proceduri relativă la contravenţiunile Ia legea... 

timbrului, scutit +: Pee 
. 

Articolul 
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Proccsele-verbale ale portăreilor de predarea : 
-: hotăririlor, timbru fix, le 1 - «. sie... o. : 118$ 3 

Procesele-verbale ale portăreilor de “predarea. : e 
sentinţelor arbitrale, timbra flx, 1e% Do 1982 

- Wrocesele-verbale' ale portăreilor sai “agenţilor. - 

adminis. încheiate în folosul unei părți şi copiile -: 

lor, timbra fix, lei 1 . ee mea. 18812, 

Procesele-verbule -ale: portăreilor sai agenţ. | 
_ - administe, pentru dările de citaţiuni, scutite 19-$.8 
Proceselc- -verbale de cercetările locale în ma - Î 

terie civilă. timbru fix, lei 1. .- în et o 1S$ 1: 

“Procesele-verbale de executarea 'hotărniciitor - 

aa notărizilor pentru călcare de pământ, tirmb, Pe 

Ax, le 1... o... k. . . . . .. . . .-" "195$S1 

procesele.verbale de constatarea  stărir mate- 

xiale a testamentelor” olografe. şi mistice," ŞI co» 

- piile testamentelor, timbru Ax, le 5 «-.. «o 20 $ 17 

Wrocesele-verbale de numirea 'sinăicilor şi cele 

velative la predarea compturilor, i fx, lel 2... 195.3 

- airocesele-verbale de predarea decis. carți da Nu - 

compturi. scutite «..... e sr ss. „298 13 

Procesele-verbale de punerea și ridicarea“ sigi= 

„iilor, nu din oâctu, timbru Ax, ler.îo î. Le AS ȘI 

procesele-verbale de verificarea” creanţelor în 

i materie de faliment, timbri Ax, lef.î. -. s: . - 1SȘIL 

Pyrocesele-verbale de verificarea - scriptarilor de 

> experţi, timbru x, le 1,-. p.[... sc" 1S$1t 

Protestele polițelor şi biletelor de ordin, timbru '- 

Ax, le 3 e o. . mc... . .:. 3 + 20 8 22 

Pumnere în vindare (cererea! ae), tăcută în bas | 

unuf titlu executoriti. timbru fix, lel 1 e -- - „21 $ 1 

“ Tunere în vindare (cererea de), fiioută în basa - 

unul titlu executorii emanat de la judec. de 

_ ocdle, timbra fix, ler 1. . o... ss A T
E
S
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RI 

. peclamaţiunile la care pot da loe compunerea... 

„juriuluy, scutite + « « se -. ... . îi e: e: 201 
Mcclamaţiunile şi procedura relative la contrat, 

la legea timbr,, scutite "e. e. e. sie me: o. 31,59 
Meconvenţionale, cereri la jud, de pace,timbru 

fix, lei 1 «. . <. . . . . .1. . . cc. 151 

Ncconvenţionale, cereri, la tribunale, timbru 

fix,-le 10, plus taxa ler 20 -. ..s s-o o. 2) $ 2 
Mecursurile contra hotăririlor judec. comunale - ” 

si de ocâle, când cele din urmă fac oficii deiu: 
dec. comunale, scutite. << . a... . .: 292 

necursurile contra hotăririlor judec. de ocsle, : 
timbru Ax, lef5e e. .. . . . .. . o... . 2 $ 5 

Mecursurile contra hotăr. trib. date în apel tim- 

bru fix, lei 25; plus taxa specială de lei :0s «e a2$1 
Mecursurile în casaţie, timbru fix, lex 95; plus - ă 

taxa specială do lei 100 în corecţional și de lei 
” "200 în civil saii comerciale « e s e... e. sl 

Necursurile în casaţie contra decis: curţii de: 
compt. timbru x, let 0.050 e: . ._o.. sv... e 16 $ 7? 

Nccusaţiunile judecătorilor la trib. ȘI carți, pro- . 

propuse de părţi, timbru x, ler e: e. e... -20$34 

itedeschiderecia (cererile ae) Proceselor la judec 

Ă de ocol, timbru fix, le! le ss. . ... . 1.1S$15 
Redeschiderea (cerere de) proceselor la trib. şi . 

curți, timbru fix, le Be. o. 1 | |...  20$2t 
Neferirena jurământalui, v. jurământ. Ă - 
Negistrele comercianților, hotelier., farmacișt,, 
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- fabricant., samsar., comision., întreprindător de 

lucrări, aprovistonări, farnituri, de poşte şi transe -- 

port, fie-care filă, timbra fix, lex 0.10 + pe 

nNegistrele comercianților — închetarea, parafarea d 

și vizarea lor- scutite, - 

“Megistrele comercianților pentru copliarea. scriso- 

rilor, scutite « « e . o. poze... ... 

egistrele de administr. pablică- ale statului, ju-. 

„”deţelor şi comun. “cutite e. . o... .... cr... 

Ncinoire (cererile de) ipotecelor şi privilegiilor, ie 

timbru fix, ler Se... To ok... nt... 

Nelaţiunile sindicilor, timbru x, lel 5. * .. 

Neparuţiuni ? permisiunile de reparaţii în com. - i 

urbane, timbru x, ler Î . o. . . . .. 

scevisuire (cererile de). la curtea de compturi, tim 

bru fix, ll 0250 o e e... . sc... 

nevisuire (cererile de) la ju, de ocol, t. îix, let 1. 

Mevisuire (cererile de) la trib, şi curti, timbru fix, . 

lei 2V, plus taxa specială, lei 25 e. . .. e... 

nomanisaţiunea (actele de bastimentelor, timbru -.: * 
Ax, le 230 eo. [cc cc 

Sehimb, actele de—când valdrea lucrului cel inal 
scump e de 1000 le saă mal mult, t. x, le 1v. NE 

Schimb, actele de—,-când valdrea lucrului cel mal 

. scump e ma! mică'de 109c lei, timbru Ax, leă 5.: 

schimbul de bunuri imobilaze şi mobilare, când 

pentru cele din urmă se va dresa un act, taxa 

de înrege let 2]. o. e. e. . o. cr... 

serisorile de cărat, cărțaliile de încărcare, timbru 

fix, le 0,50 e. e. e a cc... so... 

Sentinţele. arbitrilor” și copiile lor, t fix, Ier 2 .. 
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Nentinţele î în materie electurală, scutite o o. . ; 29 $ 19 
Separaţi de. patrimoniu cerute "de soți timbru îx 

* lex 10: plus taxa specială de'ler 20 :. ....... = 

Scchesiru asigurător cerut conform 610 urma. pr - 

Civ timbra fix, ler 10+ e o o. once o ASI 
- Sechesrru asigurător cerut la judele de ocol, time : 

- _bru Ax, ler 1: e ee ema e 1852 

Nechestru convenţional (coâtractele), t. fix, 16% 1 15$ 9 
Sigilure; proces verbal de punerea siziliilor, tim-” -- -. 

: bru fix, ll Le e eee seo... n. SSI 

-.Societiiţi, contractele, timbru fi; le 10. + os 2182 
_Somaţiumni transmise de portărel Sai 310 funcţie. 

onari unel părți, timbru fix, ler 2 e o o... 1986 
-Subrogaţiunile convenţionale, t. prop, ler 0,10% 252 

Suecesiunile legitime, testamentare, legatele di- Ă 

. ferite ascendenţilor, descend., şi soţilor înrez., - 

„scutite e. e. o... . . . . . . . . . .. aL 

Sucecsiunile legitime, testamentare, legatele ai- 

ferite colateralilor până! la gradul 1 inclusiv, taxa N 

» de iuregistrare le 3%/ps e e o a o... . SE 

Suceesiunilce legitime, testamentare, legatele di- î 

- ferite celor-l-alM colateral, înreg. let Gp « + 34 
Succesiunile legitime, testamentare, legatele di- 

Ă ferite străinilor şi persânelor morale,. fafară de . 
cele dela art. 30 taxa de înreg,, lel Pipe 3t 

Superurbitri, sentiațele. şi ecpiile lor, - timbru. 
MS, TED eee ae aa e... 19$ 1 

No . „ . . „7 

m: 

Tabloul do ordiuea creditorilor, timbru fix, lei 3. 29 £ 5 

Testumentele autentice si copiile tuturor 'testam. - 
timbru fix, ler de o. |. . | . | . |. D090 ŞI, 

Tentamentele otografe gi mistice, scutite. + e 2
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estamentele ve sueceslunile, , 

"Titlurile imprumuturilor statelor și comun străine . 

timbru proporitoni?, ler Of - e s-o... .. 25 $ 4 

'Foemelile agricole, scutite” de „pimbra şt de taxa a 

> ae legalisarg e e e oo. . 1. [cc "29 $ 15 

: 'Fransncţiunile asupra contest. de competinţa ju ÎN 

_ deo. comunale, scutite . e le. po... 20 $ 15 

'Transaeţiunile asupra contest. de competinţa - : Ă 

judec. de ocdle, timbru Âx,.lef1 :e a ce e e. 1-20 $ 20 

Transacţiunile asupra contest; pendinte la curţi ; : 

şi trib, saă încă-neintentate, timbru fix, ler 5 + - : 20 $ 20 i 

Trausmisiunile de acţiuni, cupone, oblizaţ. ale ICI 

societăţilor _ civ, şi com. şi girarea efectelor ta , 

orâin, timbra proporițonal s scutite» :... . . 25 $ 2 

DI pi 5 a: UI. - -_ AN 

  

Unire, v. coricordat, acte de unire :.  î.-. 
Urmărire, și puneri în vendare.. .. . Ye Pa Pencare, 

N 4 i 

V 
if _ 

vamă; piurouzi vamale, aecisraţiunr,. “tUmbru' fis, | , 

Dan, 095 e ee ee eee eee 16 $.3 

Vase plutitâre, conteăni; patente de sănătate, | PR 

timbru fix, lek 10 - 1. i. 1... şa UŞILE: 

Yenzarea (cererea ae) bunurilor pe basă de titlutut 

executor, timbru fix, ler 10 «-..-. .. o" * „a ş.1 

vândarea (cererea de) bunurilor pe basă de ua” 

„executor emanat .de la judele .de ocol, timbru 

file Le e se ee a... „94 Ş1 

Vemdări (contractele) de producte, timbru fix, lei . ..-- 

_1; taxa de înreg. scutite « « o... 2 18810; 13 35 

_ . . - -
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Wendări (actele de—) mobiliare şi imobil. pent la 

* 1000 ler eselusiv, timbrul fix, le 3e - s-o. e 
 Venelără (oaetele de—) mobilare şi imobilare de la 
"4000 1ef în sus, timbru îx, le 10 e . . . » 

vVendări voluntare sai silite de păduri înreg. 1. 2/j * 

Yendări voluntare saă silite de imobile, venituri. 

şi usufruct, taxa de înreg „ ler 20 o a... . . 

Veniri voluntare saă silite de bunuri mobiliare, 

când pentru cele voluntare se va d:esa un con- i 

tract legalisat înreg., le 20/pe e a . . ... 

Vendări inaintea tribunalului pentru eşire din în-, 
divisiune s . ... . . . . . . . . . 

Venit comurial, contracte de întreprinăeri, tim-. - 

bru fix, lel 10 sc. . . . .... . . .- .. 

Verificarea creanţelor în materie de faliment, t. 
AX, ler 1 e o sc. |... . 1... .. 

Verificarea de scripturi, timbru, fix, ler 1 e « 

Vite, biletele pentru vândări de vite, t. Ax, ler0,10, 

E op E 
Î. 

Zupise de împrumuturi, t. proporţional, ler Dao, i 

Zapine de datorii ale sătenilor pentru sume mal 

mici de 1900 let, t. proporţional, scutite + -. A 

Zălog, acte de creanţă, t, proporţional, lei 0,107, 

13 
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LEGES. 
asupra 

TIMBRULUI ŞI ÎNREGISTRĂREI 
= . Prom. şi pull. în A. Of. No. 97 din 

21 Iulie 1981. 
  

CAPITOLUL 1 
i) isposiţiună preliminare 

Art. 1. Tote actele ju- 
decăloresci şi civile în ge- 

nere, precum : convenliu- 
nile, contractele, mutaliu- 
nile de proprietăţi şi al- 
tele, suol supuse la un: 
imposit numit «fază -de 

  

*) Accstă lege a abrogat in 
total pe cea din 1 Martie 1572 
(MI. Of. No. +8) care, pentru pri- 
ma 6ră, a introdus acest imposit 
în ţară, cu moditicările făcute er 
priu 4.6 Iunie 1574, 1 Iunie 1577 
şi Peg. €Y din 26 Aug, 1872. 

Ea însă a fost modifcată în 
„parte : 10 Prin Ze, 23 Dec, 1551041, 

- Of. No. 214) care i-a amendat art. 
22 $ 2, lege trecută de nofînul- 
timul alin. al art. 2) $27: 2 Prin 
L, 2) Martie 1581 OL. Of.No. 2717), 
care i-a adăogat art, 19 bis gi ul- 
timele două alineate ala art. 20 
şi 21 gt a timbrat cu câte un leii 
procesele-verbale ale complecte- 
lor 'Tribunalelor şi Curţilor, dis- 
posiţiune abrogată în urmă prin 
art. +0 al legei din 21 Martie   

1356. — 40 Prin Le 31 Martie 1556 
(AL. Of. No. 279), cure i-a modi- 
ficat art.15, 13 19, 19 bis,20, 21, 
22, 21, 25, 20,29, 30, 32,33, 40,46, 
î7, 53, 57, G4,a adăcgat ultimele 
patra alin. de la art.2t $24,art. 
51 bis şi ultimele 4 alineate ale 
art. 50, gi a abrogat art. 24 gi art. 
341 pe care Va inlocuit cu tre! 
art. nout, 30, 31 şi 32, puse de. 
nol imediat după art. 3t.—30 Prin 
L. 1 Ian, 1858 (AL. Of, No. 217), 

care a adăogat un ultim alin. la 
art.:)0 (de sub art, 3tal lege!) din 
legea modilcătâre precedentă — 
şi (0 Prin legea din 30 Martie 1893 - 
(A. Of, No. 286) prin care s'aa- 
daos două aliniate art. 11, puse 
de not imediat după acest articol. 

so



160 

tinubru- şi înregistrare», 
care se va percepe în mo- 

-dul şi după distineţiunile 
ar&tate în legea de faţă. 

2. Taxele de timbru se 
percep prin mărci carl se 
aplică pe hârtia pe 'care 
'se scrie aclele supuse la- 
xel timbrului. 

Aceste maârel sunt mo- 
„ bile saă -incrustute. 

Măreile mobile sunt fă- 
cute ast-fel ca să polă fi 
lipite pe actele supuse la 
plata taxei. - 

Mărcile incrustate sunt 
întipărite chiar pe hârtia 
pe care aii a se scrie ac- 
tele supuse la taxa tim- 
bruluy, Ă 

" Fieceure-colă de hârtie 
cu marea incrustală este 
inseinnulă cu două timbre: 
unul umed, cu negrelă, şi 
altul uscat şi intipărit în 
hârtie. . 

3. Pe mărcile mobile se 
allă în partea de sus, cu- 
vântul «România» în pare 
lea de jos cuvântul <Zinz 
bru», la mijloc armele lă- 
reY;. în cele patru colturi 
valorea mărcet în ifre, şi 
în partea inferioră, sub cu- 
venlul «timbru», valorea 
timbrului în litere. 

Po mărcile înerustule 
se află, penlru timbrul ua- 

DISPOSIȚIUNE PRELIMINARE . st. 2— 

et, în partea de sus cu- 

ventul < Romdnia»iin pal" 

-tea de jos cuvântul <Zim- . 

Dus; la mijloc armele ță: 

rel; iar pe timbrul umed 

se află emblema justitiei, 

împrejurul căreia este in- 

semnată specia timbrului, 

adică de este fix saii pro” 

portional. Tasa este în 

semnată în drâpta sub ba 

lanţă. , 

4. Hârtia pe care se in 

erusteză timbrul se pro 

eră de guvern, fără 2 

fie datori parlicularii â 

plăti pentru acesta ceri 

peste taxa timbrului. 

Ea va avea un filigran 

cuprindând în partea de 

sus curentul «România». 

în partea de jos cuvântul 

«Timbru» şi în mijloc at 
mele ţărei. 

Particulari ai faculta- 

lea de a cere să se aplice 

timbrul încrustat pe hâr 

tia procurală de denșit, 

plătind însă taxa timbru” 

lui după distinețiunile pre 

sentel legi, fără a li :* 

face vre-o deduclie. 

5. Numa! Ministerul de 

Finance are dreptul de î 

fabriea timbrele mobile îi 

a aplica pe cele inerustale 

pe hârtie. 
Fio-care marcă i   time  



DISPOSIȚIUNI PRELIMINARE (Art. 6-%) 

brului mobil nu va putea 
represinla o valâre mar 
mal mare de 25 bani, a- 
fară de mărcile pentru e- 
fectele de comercii create 
în streinătate şi puse în 
civeulaţiune saii plătibile 
în tară, precum şi mărcile 
destinate a se aplica asu- 
pra aclelor de operaţiuni 
vamale, . - : 

Pe mărcile mobile de 
efecte streineşi operațiuni 
vamale se allă, în partea 
de „sus, cuvintele <Româ- 
uia, Timbru»; în partea 
de jos cuvintele «efecte 
streine»; la mijloc urmele 
lărei, având dedesupt va- 
lorea în litere şi ţifre, iar 
intre laluui valorea in ifre, 

6. Timbvele, atât "mo- 
bile, cât şi încrustate, se 
vor depune spre vendare 
la tote casieriile din țară, 
la toţi agenţii fiscal, nu- 
mitI cu garanţie, la gre- 
lierir de lribunule şi curți, 
la portărei, la primari, la 
judecătorii de oc6le, şi la 
or-ce functionari cari vor 
îi însărcinat de Ministe- 
rul de Finance. 

Debilanţii de_tutunuri, 
debitanţii cu licenţă ui 
h&uturilor spirlâse, sai 
oră-eari alte persone, pot 
ubţinea autorisaţiunea de   

467 

a vinde timbre,. achitând 
valorea lor... sd 

Aceste autorisaliuni se 
pot retrage orl-când se va ! 
crede de cuviință, Tim- 
brele în stare bună, pe 
cari le-ar avea debitantul 
în momentul relragerei 
autorisațiunel, se vor re- 
primi pe valdrea lor. no- 
minală, ţinându-se în semă 
remisa ce a primit. - 
Ministerul financelor este 
autorisat.a acorda .casie- 
rilor generali -o remisă 
maximum de dour la sută 
din valorea timbrelor vân- 
dute direct publicului; iar 
celor-alţi functionari, pre- 
cum şi parlicularilor debi- 
lanţi,:o reinisă care se va . 
putea rădica până la. beer 
la sută în “comunele ur- 
bane şi până la dece lu 
sută în comunele rurale. 

7. Când este cu nepu- 
linţă a se fare actul pe 
hârtie timbrată, primarul 
comunei locale constată 
aecsta chiar-pe act, şi par- 
tea interesală este obligu- 
tă, în termen de 15dile de. 
la data actului, a'] supune 
casierului general spre - 
viză pentuu timbru după -. 
cum se'specilică la Capi- . 
tolul VII din lege. 

S. In tote cusurile în
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cari se va întrebuinta tim- 
brul mobil, semnătura se 

va serie chiar pe timbrul 
“ mobil.. La cus când ase: 
meny timbre se vor găsi 
neanulate prin semnătură, 

actul so va considera ca 
netimbrat. Se escepleză 

actele prevădute la art. î6, 
pentru car iimbrul mobil 
se va anula de către au- 

„loritatea care le libereză, 
în momentul liberărei, sai 
la care se vor adresa, în 
momentul priinirel lor.1) 

9. Taxele de înregis- 
frare se pereep prin viza 
pusă de autorităţile indi- 

1) a) Anularea timbrelor mo- 
bile: întrebuințate la confectio- 

- marea unul act se poate face nu 

numaY prin semnătura părţel 
scrisă de mână, ci şi prin alte mi- 
jiâce mecanice, cum ar priutr'o 
stampilă Cas.I 60/94. Bul, pag. 115. 

„_b) Legea nu cere ase aplica pe 
“ acte timbru mobil îa valdre may 
mare de 25 bani, totuşi o atare 
aplicare nu pote f cousiderată 
ca o contravenţiune, întru cât 
legea nu prevede nicI o penali- 
tate. Prin urmare, portărelui care 
dă curs unei doveţ! de predarea 
unei sentinţe, pe care erati apl!- 
cate patru timbre mobile a cite 
25 baut, anulate cu sigiliu corpu: 
lu! de portărel, nu pâte î supus 
la nick o amendă, întru cât nu 

„comite nici o contravenţiune, şi 
posibilitatea or! căret fraude e 
inlăturată,: Cas, I 222/95. Bal, 
paa. 631, 

:) a) Taxele de timbru legal 

taxa şi legatarul particular,   

DISPOSIȚIUNI PRELIMINARE (Art. $ 10) 

cate în acâstă lege asu- 

pra actului supus taxei de 

înregistrare. 

Viza “va 'arsta neapt 

rat suma percepulă, arli- 

colul din lege-pe care se 

pascză şi numtrul recepi: 

ser de încasarea taxel. |, 

10. Taxele de timbru și 

cele-lalte taxe speciale pre- 

vădute de acistă lege, le- 

“gal percepute, nu se 16 

tituesc în nici un cas. 

Taxele de înregistrate 

se pot restitui -numal ÎN 

casurile prevădute prin le- 

gea de fată. 2). 

perceput, nu sa restituiesc în nici 

un cas, Cas. 1 133/87 Bul, pag. 35 

d) 'Paxele de transmitere se res 

titue când nu sunt Jegalmente 

percepute, precum este în speclă 

de faţă, ande un coproprietar al 

unui imobil în indiviziune, fost 

silit să plătescă taxa de trans* 

mitere şi pentru prețul aferent 

la porţiunea cuvenită lul- Cas. | 

293|S7 'Bul. pag. 136. 
e) Statul este datora restitui 

taxele de mutaţlune plătite de le- 

gatarul universal pentru po:țiu: 

nea din averea prin care A plăti 

se conteră acea avere. Legatari 

universal este în drept a face 0 

asemenea cerere îu virtates art. 

947 C, Civil, şi fără ase opune 

regula coprinsă în art. 10 din le- 

gea timbrului. Cas. 1 360/89 Bul. 
paz. 937, 

d) Taxele de inregistrare nu se 

restituesa de cât în cele tre! câ”  



CLASIFICAREA TIMBRELOR (Art. 11) 

CAPITOLUL II. 

Denpre diferitele taxe ide 

timbru şi înregistrare 

11. Taxele timbruluy 
“ sunt fixe saii: proportio- 

nale, : 2 
Taxele timbrului fix se 

împart în opt clase: 

suri anume arătate de art. 46 din 
legea timbrului. 

Prin urmare, când un contract 
de intreprindere încheiat pe mat 
mulţi ani, s'a resiliat de comun 
acord, cererea de restituirea taxei 
este neadmisibilă. Cas. 1 99190 
Bul. pag. 211. _ 

e) Are oc restituirea taxelor de 
îuregistrare numa! in casurile 
prevedute de art, ii din legea 
timbrului, cănd, adică, actele şi 
convenţiunile ce părţile ai pro- 
iectat de a face nu s'aă operat 
îa mod definitiv, fe prin voinţa 
or, fie din circumstanțe inde- 
pendente de voinţa lor, iar nu şi 
când actul se anulcză în urmă 
pentru veri-un motiv Gre-care. 
Cas. 5.91 Daul,pag. 7; Cas, 175192 
Bul. pag. 157 - 

7) 'Laxele de inregistrare legal 
percepute nu ss restitueso de cât 
iu cele trel casuri anume arătate 
de art. +6 din legea timbrului. 

Prin urmare, este casabilă ho- 
tărirea tribunalului care, în mod 
sumar, o0rdână restituirea unei 
taxe, sub cavânt că împrumutul 
cu ipotecă, pentru care s'a platit 
acea taxă, nu s'a realisat, câci o 
asemenea restituira nu se pote 
pronunţa de cât pe calea unelju- 
decăţi contradictorii. Cas.I 138/41 
Bul. pag. 319... - 

y) Restituirea taxelor de înre- 
gistrare m'are loc de cât în ca- 

  

16: 

1-a clasă este de i0 bani 
2 > > 295 « 

da» >. >»90 e 

da > o» o» dleu 
da oo > Alei 
Ga >» >» da 

Ta > » » 10 » 

S-a >» 59 e 
Taxele timbrului propot- 

surile prevădate dv art. 46 din 
legea timbruiui, când adică con- 
venţiunile şi actele ce părţile ai 
Proiectat 4 face nu Sai vperat 
in mod definitiv lie prin vuimnţa 
lor, de prin circumstanțe indu- 
pendent de voiuţa lor; aşa dur, 
când o vîndare u fost perfectă 
între părţile contractante şi aotut 
a fost iegulisat de tribunal şi când 
cumpărarorul s'a servit chiar dă 
acest act, impregiurarea că acea 
vindare s'a aeularat nulă de ins- 
stanţeie judecătoresc nu auto- 

risă restituirea taxelor de înre- 
gistrare plătite pentru ea. Uas. - 
L 318791 Bal. pag. 21; Cas- i 
15/92 Bui, Pag. 157; Cas. 1 25976 
But, pag.'813.   4) Parţile sunt în drepta cere 
restituirea taxelor de inregistrare 
percepate, atunci cind tunven- 
iunile ui actele ce dinsele at! 
proeiectat de a tace nu sui o- 

perat în mod detinitiv, tie prin 
voinţa lor, tie prin circumstante 
independente au roinţa lur, pre- 
cun este un contract de iîinpru- 
inut ipotecar de la creditul tau- 
clar, care imprumut nu s'a rea- 
lisat, Cas.1 406]91. Bal. paz. 1243, 

î) Moştemturul sah legatarul 
care a piătit taxa pentru rmoşte- 
nirea Sai legatul stii fărăsă se 
deducă pasitul, are'dreptul la 
xestitutre. Cas .143|93 Bulpag.3117. 

Î) Părţile suns în drept a cere



“pentru facerea de ori şi 

' 

„şi înregistrărel, vor putea 

restitutrea taxelor de înregistrare 

's'a pus în lucrare şi nu mal are 
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tional se împart in: treY 
clase: 

i-a el. 3 b. la suta de ler 
9-a >» 10 >» > > > » 

d-a > 50 o 2 > >» > 

(Adaon prin legen din 30 
. Martie 1595.) 

Ori şi ce polite si hârtiy 
timbrate, destinate a servi 

ce acele, ce cad sub dis 
positiunea legei timbruluy 

fi preschimbate de cel in- 
leresati în alte polițe și 
hârtii timbrate de aceiași 
valore şi natură, fără a 
plăti o nouă taxă, dacă 
acele poliie şi hârtii tim- 
brale nu vor fi fost sub- 
serise de părti. 

Acestă preschimbare se 
va putea efectua pe la 
toti debitanţii de hârtie 
timbrată, fără altă plată 
de cât aceea a sumei de 
10 bani, ori şi care ar fi 

CLASIFICAREA TIMBRELOR (Art. 12-14) 

valorea hâvtiei limbrate 
ce 'se presinlă la pres 
ehimbare. 

Disposiţiunea de mai 
sus nu modifică întru ni- 
mie disposiţiunile couţi- 
nute la art. 46 din legea 
actuală a timbrului şi in 
registrărei. 

12, Hârtia de timbru fi 
inerustat să potă înlocui 
prin hârtia de timbru pro- 
portional şi vice-versa., 

13. Taxele de înresis: 
trare sunt proporiionale. 
Ele so impart în patru 
clase: 

1-a cl. 25 D. la sula delei 
2-a >» 50 »» >>> 

d-a » 9]. > >» 

4-a >» 3» >> 

CAPITOLUL, ÎL. 

Despre actele supuse la 
- taxa timbrului fix. 

14. Timbrul fix se Si 
aplica asupra fie-cărel cule 

  

prevădute atuncl când conrenţiu- 
mile ai actele ce densele aă pro- 
iectat a tace nu s'ai operat în 
mod definitiv, fie prin voinţa lor, 
ie prin ctreumstanțe indepen- 
dente de voinţa lor, precum este 
un contract de locaţiune care nu   nici o existenţă, Cas, I 173194 
Bul. pag.515. i 

+) Nu e 100 la restitairea taxei 

de inregistrare legal perceputi 

pentru viuqarea voluntariă a unt 

imobil, pe motiv că părţile îl 

convenit în urmă la resiherea ele 

dacă fusese sevirşiră prin iacerea 
unul act în regulă, act care e 
legalisase şi transcrisese In regis 
trele tribunalalui, Cas. 1 Alt. 

Bal. pag. 113. 

   



TIMBRU DE 10 

de hârtie, socolindu-secâla 
din dou fo'. | 

Numărul liniilor manus- 
crise saii imprimate nu va 
putea fi mai mare de 144% 
pentru o câlă..- 

Când numărul liniilor va 
tvece peste 144, atunci se 
va plăti taxa îndoită. “ 

15. Sunt supuse taxei 
limbrului fix de dece bani 
următorele acte : 

1» .Fic-care filă: 
a) Din registrele ce co- 

mercianiii sunt obligaţi a 
tine conform sodului de 
comercii ; . 

5) Din registrul hotelie- 
rilor, farmaciştilor, fabri- 
canţilor, samsarilor, comni- 
sionarilor, întreprindători- 
lor de lucrări, de aprovisio- 
nări saii furnituri, de poşie 

"și de transporl. | 
Taxa acestor registre se 

va perecpe prin vize pen- 
iru timbru; 

c) Din libretele de ce- 
-kuri, mandate saiichitanţe. 

Taxa timbrului se pote 
plăti şi prin vize aplicate 

“asupra divretului, - - 
2 Tote chitantele și a- 

deverintele de predare, 
plată saii descărcare afară 
de casurile când . aceste 
chitanțe saii udererinţe 

BAN (Art. 15 și 

tul co a fost supus tim- 
bruluY; 

3» 'Tote compturile, bor- 
derourile şi facturile. lie 
originale sai copil. 

(Ad. L. 21 Mart. 1886). 
Art. 1.—In cas când con. 
plul, borderoul, sai fac: 
iura, original sai copie, 
nu va fi semnat, timbrul 
se va anula prin dată. 

- Sob denumirea generală 
de factură saii compl se 
consideră ori-ce specilicare 
a unei operatiuni comer- 
ciale sau de bancă, sub 
orl-ce formă ar fi dată ea, 
fie borderoii, serisore, de 
compt; . 

40 Avisurile ce se daii 
destinatorilor de mărfuri: 
spre a le ridica, precum 
și declaraliunile ce înso- 
jese obiectele şi banii ce 
se lrasmit prin puştă; 

50 Chilanţele şi adeve-: 
rintele co sc dai de către 
societăţi şi diferiţi între- 
prinzători, pentru opera: 
ţiunile ce fac; 

60  Cidulele ce agentii 
poliţienesci suni datori a 
face, conform leger jude- 
cătoriilor de oc6le, precum 

și cele ce se vor.mai face 
de dânșii în ori-ce alte ea- 
suni; -   vor fi scrise pe „însuşi ac- 7 (Mod. astfel L. 21
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Mart 1886). Art. 2.—Bile- 
tele pentru vândări de 
vile, 1) 

"JAMDRU DE 25 DANI (Art. 13216) 

16. Sunt: supuse la lasa 
tiinbrului fix de 95 bani 
cola urmălorele acte: 

  

1) a) Refunul unul comerciant 
de a presinta registrele controlo- 
rului fiscal, se pedepsesce cu a- 

„mendă de 0 valore egală cu plata 
patentel pe un an. Cas. 1 63/87. 
Bul. pag. 115, , 

d) Neguţătorul care "șI a tim- 
brat. registrul săă conform legel 
în vigâre când a iuceput să se 
servescă de dânsul, nu pote să 
fie supus la o nouă taxă pentru 
toile rămase neîntrebuințate la 
punerea în vizdre a une nuor 
lest: Cas. I 90/87. Bul. pag. 177. 

c) Legea timbrului cere ca re- 
gistrele comercianților să pârte 
pe fie-care filă timbru de 10 b. 
Nu este dar contravenient co- 
merciantul care se serveşce de 
registru timbrat, chiar dacă nu 
portă data anuluY în care face 
operațiunile. Cas. 1 238]%9, Bal, 
pag, 143. h 

d) Se consideră ca contraveni: 
ent comerciantul care nu ține 
registrele cerute de codul comer- 
cial timbrate in regulă, sati care 
nu le presintă agentulal fiscal 
când "1 sunt cerute, afară numai 
dacă tribunalul constată în fapt 

„că intră in categoria celor scu- 
tiţi de a ţine registre. Cas,1 100|90. 
Bul. pag. 278; Cas.1 343]93, Bul. 
pag. t02, 

e) Dupo art. 15, alin. d din le- 
gea timbrului din 1581, sunt su- 

„puse la taxa timbrului fix de 10 
bani fie-care filă din registrele 
hotelierilor, iar nu fie-care chi- 
tanţă ce se liberiză pasagerilor. 
Cas. I 437/91. Bul,. pag. 1220; 
Cas. 1 2:8/%2. Bal. pap, 733. 

f) Din combinaţiunea. art. 15 si 
63 din legea timbrulul resultă că 
sunt contravenienţi ia acestă lege   

numai comercianţi cari nu vor 
timbra și viza registrele prest- 
dute de art. 22 și următorele din 
Godul Comercial, far pentru cele 
alte registre ce . comertianţii ţin 
pentru diferitele lor afaceri, car 
car! nu sunt obligatorii dupe co 
dul comercial, deașil nu sunt da: 
tori a le avea timbrate, afară 
numal când vor libera din ase- 
menea registre chitanțe şi ade- 
Yerinţe de predare, plată saă des- 
cărcare, siă când sar serti cu 
ele în justiţie, Cas. 1 240/92. Bal. 
pag. 593. 

9) 'Paxa timbrului de 1) bani 
fie-care filă, prevădată de art.!i 
din legea timbrului, esta pres" 
crisă numa! pentru registrele ce 
comercianții sunt obligaţi a ţine 
contorm lezei comerciale, far nu 
Și ori-ce alte registre. ţinute de 
dânşii în afară de cele previdute 
de disa lege. Cas. I 341]92. Bal: 
pag. S98. | 

h) Chitanţele liberate de caste: 
rul societăţel israelite din Iași, 
prin care se permite purtătorilor 
lor să fie primite de păzitorii ci- 
mitirului israelit ca să pue petre 
pe mormintele celor îngropați. 
în urma depuneret prealabile a 
unei sume de bani trecută în co- 
torul de care ele erai detaşate, 
constitue nişce adevărate chitanțe 
supuse la plata taxet de 10 bari 
prevtdută de art. 1% dia legea 
timbrului, şi un intră în casurile 
de szutire arătate de hi li 
de sub art. 29 din aceeaşi leze, 
Cas. 1 39/93, Bul. pag, 35, 

i) Faptul că o chitanţă. or! a: 
deverință de predare, plata sai 
descărcare, nu a fost timbrată 
cu timbrul . fix de 10 ban!, con- 

 



TIMBRU DE 25 BANI (Art. 1) 

12 "Loto petiliunile adre- 
„sale  ork-cărel autorităţi 
publice, afară de escepțiu- 
nile provădule prin art. 29; 

% Legalisările petiliuni- 
lor și actelor locuitorilor 
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săteni, făcute de aulorită- 
țile comunale sait admi- 
nistrative; E 

30 Deelaratiunile parti- 
cularilor de vărsări de 
bani către casele publice 

  

form art. 15, alin. 2 dia legea 
timbrului, nu pote să resulte ca 
constatat de cât din producerea 
chitanțel. Aşa dar, cu drept cu- 
vent tribunalul nu ia ca consti- 
tuină o atare probă un registru 
găsit la comerciant, când cons- 
tată în fapt că el nu conţine 
matca veri unef asemenea chi- 
tanţe, ci era destinată pentru ţi- 
nerea comptabilitățel. Can, 175193, 
Bul. pag. 125. Cas. I%43|:5, Bal, 
pag. 1422. - 

j) Chitanţele sati adeverinţele 
liberate de un comitet de bine- 
facere nu intră în prevederile al. 
V, art. î3 din legea timbralui; 
căci acest aliniat nu supune la 
taxa de 19) ban!, de câtactele de 
comptabilitate ale societăţilor şi 
diferiților întreprinţttori pentru 
operaţiunile ce le produc câştig, 
iar nu şi actele cu scop debine- 
faceri publice. Acest comitet de 
Vine-facere nefiind recunoscut în 
mod legal, actele sale nu pot fi 
asimiliate cu cele copriuse inart. 
29, alin. XII din legea timbrului, 
de oare ce analogiile nu sunt 
permise în materie fiscală. Cas, 
1 140193. Bol. pag. 332. 

4) Numal registrele ce comer- 
cianţi! sunt obligaţi de codul co: 
mercial să țină, trebue să fie tim- 
brate, precum şi facturile Al avt- 
surile date cumpărătorilor de 
mărfuri spre a le ridica. Astfel 
comerciantul care are un regls- 
tru cu inatcă din care detașeză 
avise către Gmenil st de servi-   

ciii d'a libera marfa vindută, nu 
este ţinut să timbreze un ase- 
menea registru. 
Bul. pag. 8î6, Cas. 1 351|93. Bul, 
pag. VTI. - ” 

1) Asemănat art. 15, alin. a, și 
62 din legea timbrulut, sunt con- 
sideraţi ca contravanienţi nu nu- 
mai comercianții cari nu ai re- 
gistrele timbrate în regulă sai 
Cari refusă de a le presinta la 
cererea agenţilor fiscall, dar și 

Cas, IL 299/93, 

aceea cari nu posedă tote regis. : 
trele prevădute de art. 22 şt 23 
din codul de comereiii, Cas. 1 
481|95. Bul. pag. 1333, 

m) Registrul în care farmaciş- 
til copiadă ordonanţele medicale 
nu trebuesc a fi timbrate, nein- 
trând în registrele previdute de 
art. 22 din codul de: comerciii, 
singurile care, conform art. 15 
din legea timbrului, sunt supuse - 
la taxa timbrului de 10 bani fie- 
care filă. Prin urmare ţinerea u- 
nul asemenea registru fără să 
pârte qisul timbru nu constitue 
nici o contravenţiune la legea 
timbroiul. Cas. I 104%. Bul. 
pag. 509. - 

u) Xlorarul care primeşte o 
plată, în natură sai în bani, pen- 
tru serviciul ce'l face de atran- ". 
sporta grânele in făină, nusăvir- 
sesce prin acesta chiar un fapt - 
care să potă socoti de comercial 
şi prin urmare, nu pâte fi obli- 
gat a ţine registre: comerciale. 
Cas. 1 352%. Bul, pag, 1369.



113 

şi l6le cele adresale biu- 
rourilor vamale; ” 

4 Biletele ce'se daii lo- 
cuitorilor pentru trecerea 
peste frontieră pe timp 
ue 43 ore, precuin şi cele 
de inentitate (legitmaţi- 
une) pentru călătorii sau 
şedere în ţară; 

3 Petiţiunile ce se dai 
curților de apel, în casu- 
rile prevădute de art, 321 
din codul civil; 
-6 Apelurile făcute la 

Curtea de Compturi. în 
contra încheierilor comi- 
tetelor permanente; 

10 Uererile de revisuire 
precum şi recursurile în 
vasaţie făcute în contra de- 
cisiunilor Curţer deComp- 
tură. *) , 
"AZ. Sunt supuse la taxa 
timbrului fix de 50 bani 
cola următoarele acte: 

" 1v Copiile după petiţiu- 
nile de inlentarea unei uc- |. 
țiuni la prima instanţă, 
sait de apel, saii de recurs, 
şi orl-ce alto copil, ce se 
anextză, pe: lângă original 
spre a se înmâna părţilor 

“de o dată cu- eitatiunea; 
90 Scrisorile de cărat, căr- 

1) a) Condiţiunile în care o în- 
dustrie tuncţioneză, spre a se sci 
dacă prin estensiunea sa âre un 
caracter comercial, este o ces-   

TIMBRU DE 50 B. ŞI 1 LEU (Art. 16-15) 

țuliile de incăreare (co: 
naissemenm, frachtbrief) şi 
manifestele pârţiale de în: 
căreament în bastimente ; 
buletinele ce întreprindt- 
toril de transporturi şi ad- 
ministraţiile de cal lerate 
dai comisionarilor sai con- 

ducătorilor de mărfurispre 

a le servi ca cărţi de carat. 
13 Sunt supuse la plata 

timbrului fix de unei cola 

următorele acte: 
1v Petiţiunea de inten- 

tarea proceselor, cererile 

de intervenire, de chemare 

în garantie, cererile recoil- 

venţionule, de revisuire ȘI 

de oposiliune la judele de 

ocol ; - 

o Cererile de sechestru 
asigurător şi de popriii 

tacute la judecătorii de 0- 

cole, precum şi oposiţiu- 

nile şi contestaţiunile 1ă- 

cute ia aceste cererl; 
30 Chitanţele suii pro” 

cesele vervule prin cari 

se constată predurea prin 
portăre. în primirea păr 
Uulor a hotăririlor pronui- 

Vate de instanţele judiciare 
de orl-ce treptă; 

40 Conslatările ordonate 

tiune' de pură apreciere a in: 

stanţei de fond. Cas. L 332% 
Bul, pag. 1369. . 

   



TIMBRU DE UN LEU (Art. 18) | 

de autorităţile administra- 
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90 Contractele de como- 

live în materie de contes- | dat, de deposil şi de se: 

tațiuni şi făcute “în inte- 
resul unei părti, precum 
şi copiile “acestor cons- 
tatărI ; : 

5 Tote copiile legali- 
sate ce se vor da după ho- 
tăririle pronunţate de ju- 
decătoriile de ocâle, de tri- 
bunale, curţi şi Curtea: de 
Casaţiune ; ar originalele 
hotărirel, precum şi inchie- 
rile preparatorii, fie pen- 

tru amânare, fie pentru 

orl-ee lucrări pregâlitore, 
se vor face prin hârlie li- 

beră. , 
Go Diversele testimonii 

şi certilicale cari se dai 

de autorităţile publice, ju- 

diciare sait administrative, 
afară de casul cânv ele se 

cer de ministsrul publie 

sai de autoritățile penale 

în interes public, şi de cer- 

lificatele de liberarea din 

servieiii date militarilor de 
consiliile de administra- 
țiune ale corpurilor; 

16 Certificatele medicale, 
afară de casul când sunt 

“cerute de ministerul pu: 

plic; ” : 

so Cestificatele veteri- 

narilor sai medicilor, ce 

să daii pentru tăiere de 
vite ; 

chestru conventional ; 
10% Contractele de ven- 

dare şi cumpărare de pru- 
ducte ; 

11v TYâte procesele ver- 
bale : 

a). Incheiale cu ocasiu- 
nea cercetărilor locale, în 
materie civilă ; 

b) Pentru punerea şi ră- 
dicarea sigiliilor, afară de 
casul când acestă prove: 
dură se fuce din oficii; 

c) Incheiate cu ocusiu- 

nea esecutărel hotârnirii- ; 

lor sai hotăririlor pentru 
căleare de pământ; 
- d) Pentru verilicarea 

creanţelor in materie de 

faliment; a 
“ e) incheiate de expertii 
însărcinaţi cu verificari de” 

scripturi ; : 

- 1zv Ori-ce procese ver: 

hale dresate de purlărei, 

sau de către funcţionarii 

şi agentii administralivi, 

în beneliciul vre-uneipării, 

precum şi copiile lor, a- 

fară de cele relative la dă-- 

rile de citaţiuni cart sunt 

gratuite ; 
13. Inebeierile ingineri- 

lor hotarnicI relative la 

hotărnicia unei moşii, pre-   cum şi copiile şi estrac-
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tele liberate după asemeni 
- îmeheieri ; 

14 Inventariile ce se 
fac de către judecătorii de 
ocâle şi de tribunale pen- 
lru constatarea averilor 
rămase prin succesiune, 
și cele în materii de fali- 
ment; : 
159 Cererile pentru re- 

deschiderea proceselor în- 
naintea judecătorilor de 
ocâle, cererile de punere 
în posesiunea unul imobil, 
precum opsiţiunile ce s'ar 
ridica contra unel esecu- 
liunt silile basate pe titlu 
esecutoriii, fio ridicate a- 
ceste opositiunl din partea 
litiganților, fie din partea 

„allor intervenienii sai o- 
ponenti ; : 

_» 160 Permisiunile date de 
primari pentru esecutare 
de reparațiuni în comu- 
nele urbane: : 

170 (Abr. 21 1, Mart. 
1886. „irt. 3). : 

- 4130 Copiile după or-ce 
acle judecătoresci legali- 

„sate pentru conformitate, 
precum și copiile după 
protestele politelor şi bi- 
letelor la ordin: 

19 Actele priu carl se 
deferă sait referă jurământ 
in procesele de compe- 
tințajudecătorilor do oeole:   

TIMBRU DE 2 LE (Art. 18—19) 

200 Aclelo de ovaluare 
și espertisă a averilor mo- 
biliare şi imobiliare, când 
valorea lor nu trece peste 
o mie lei; 

210 Ori-ce acte pentru 
care, se va 'cere de la o 
autoritate publică legali 
sarea, fie a semnălurei, 
fie a datei, fie ua certifică: 
rei pentru confornitate şi 
care nu vor fi supus lao 
altă taxă de timbru mai 
mare ; - 

220 (Ad. L. 21 Mart, 
1886). Art. 4. — Certifica: 
tele (aşa numite garanţiile) 
formate pentru indeplini: 
rea disposiţiunilor art. 105 
din legea poliţiei rurale, 
şi cele ce se cer cu oti- 
siunea liberărel permisiu- 
nilor de treceră peste fron- 
tieră, 

19. Sunt supusela taxa 
timbrului fix de doi lei 
cola următorele acte: 

- 1 (Moa. ast-fel. [. 2! 
Mart. 1886). Art. 5.—Sen- 
tințele pronunţate de ar- 
bitri, superarbitri, şi co- 
piile lor; , 
„% Chitantele sai pro: 
cesele verbale prin cari se 
constată predarea prin por: 
tărei la fie-care din părti 
a senţintelor arbitrale; - 
3 Procesele verbale pen- 

   



TAXA DE 3 LET (Axt. 19—20) 

iru numirea de sindici şi 
cele relative la regularea 
compturilor;_. 

40 Actele de adopţiune; 
50 Memoriile şi conelu- 

siunile. scrise date autori- 
tăţilor judecătoresc! în ma- 
teril de litigiii ; 
_6% Somaţiunile, coman- 

damentele şi notificările ce 
se lransmit de portărei, 
sait de către ori cari alti 
funcționari, uneia din părţi 

79 Contractele încheiate 
între particulari, sau între 
particulari şi ..vre-u auto- 
ritate publică pentru în- 
ireprinderi şi esecutări de 
lucrări, reparatiunY între- 
tineri, transporturi. şi ori 
ce furniluri sai aprovisio- 
nără, al căror preț total riu 
va irece peste 500 ler; 

So (Ad. L. 21 Mart. 1886). 
Art. 6.—Citatiunile şi orl- 
ce alle acte ce se transmit 
de porlărei ori de către 
funcţionarii saii agenţii 
administrativi uneia din 
părti, şi: cari nu vor fi su- 
puse alter taxe de timbru 
may mare ; iar dovedile de 
primirea citaţiunilor sati 
procesele-verbale de în- 

1) a) Contravenţiunile ia legea 

pentru constatarea, . perceperea 

i urmărirea veniturilor comn- 

hale, constituesc afaceri civile l4 
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mânarea lor vor Îi gra- 
tuite.” Me 
Asemenea vor fi gru- 

tuite şi încreinţările luato 
de ingineri! hotarniel peu- 
tru înmânarea citaţiunilor 
şi a hotărniciilor; - 

90 (Ad. L. 21 Mart. 1886). 
Art. 6, — Listele de inar- 
torii propuşi la tribunale 
şi curţi, carl liste urmeză 
a se depune la grefă,-con- 
form dispositiunilor pro: 
cedurei civile; - 
100(Ad.1.21 Mart. 1886). 

„vi. 6. — Cererile pentru 
inscrierea firmelor comer- 
ciale din comunele rurale. 
19 dis. (.20 Mart. 1884). 

Art. 1.—0 taxă de 3 lei se . 
va percepe şi pentru fie- 
care pereche de cărti de 
joc fabricate în iară sait 
importate, - . 

(Aa. L. 21 Mart. 1886). 
Art. '7.„—Se vor considera 
ca netimbrate perechile. 
(jocurile) de cărti asortate 

din cărţi luate din două 
sat mal multe perechi (jo- 

cură) chiar cînd sur găsi 

timbrul imprimat pe una 

din cărti. . 
„RO. Sunt 

care asistenţa ministrului publio 

nn este, cerută. Cas. [ 224/89,. 

Bul. pag. 693. 

supuse la taxa    
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de cinci le! cola următ6- | 
-rele acle: 

10 Declaraţiunile de e- 
mancipare : 

20 (Mod. ast-fel. LD. 2i 
Mart. 1886). Art. 6.—Pe- 
tițiunile de: intenlare a 
unei acţiuni la tribunalul 
civil saii comercial, cere- 
rile de - interventiune la 
aceleași tribunale, chemă- 
rile în garantie, cererea 
de separațiunea patrimo- 
niilor făcută de sotie, ce- 
verile reconvenlionale şi 
cererile pentru anularea 

- concordatelor. -+ 
Cererea în garanţie cind 

este făcută de odată cu ac- 
liunea principală nu este 
supusă la altă taxă, 

Nici una din petiţiunile 
şi cererile enumerate mal 
sus nu va putea fi primită, 
dacă de odată cu dinsa nu 
se va presinta recipisa ca- 
sierului general -consla- 
tând plata unel taxe spe- 
ciale de 90 lei. 

Recipisa casierului va 
putea [i inlocuită cu hârtie 
limbrată de 20 lei, care se 
va anula de președinte, 
tăcend mentiune de acesta 
pe originalul cererel, Pe 
lingă acesta, hârtia se va 
perfora în inijlocul er prin 
anume maşină sai cu mina;   

'TINBRU DE 5 LEI (Art. 20) 

(Ad. I. 24 Mart. 1884).. 
Art 1. — Pe lingă taxele 
prevădute de legea tim: 
brulut se va mat mal per- 

cepe încă: , 
a). Cinci lei pentru ac- 

tele prevăzute la art. 20, 
No. 2... ă 

30 Petiţiunile de opost 
țiuni în contra sentintelor 
pronunţate în lipsă de tri- 
bunale. 

40 (Abr. Li. 21 Mart, 1886.) 
At. 9. 

5 Petiţiunile de recurs 
la tribunale contra cărților 
de judecată, pronunţale în 
ultima instanță de către 
judecători! de ocsle; 

6» Apelurile în contră 
cărtilor de judecată și pe 
tiţiunile de oposiliune în 
contra sentinţelor pronun: 

tate în lipsă de tribunal 
asupra acelor apeluri; 

1» Cererile de perimarea 
instantelor înaintea jude: 
cătoriilor de ocole. . 

S* Contestaţiunile şi u- 
positiunile la punerea si 
giliilor, afară de casul cind 

sigiliile sunt puse din oli- 
ciil ș : 

9% (Mod. astfel. L. 2] 
Mart. 1888). «Ipt. 9.—Con- 
traclele de căsălvrie săi 
convenţiunile  matrimo - 
ninle, cind valorea lor vă 

   



TIMBRU DE 5 LET (Art. 20) 

-[i mai mare de 1.500 ler; 
iar cind. valorea va fi mal 
-mică de 1500 el, sunt scu- 
tite de orl-ce lasă; 

100 Cererile de interdie- 
țiune, afară de cele urmă- 
rite de ministerul public: 
149 (Mod. ast-fel. L. 21 

Mart. 1886). Art. 10.—Ac- 
tele de vindări mobiliare 
şi imobiliare pânăla preţul 
de 1000 ler esclusiv, afară 
de vândările de producte; 
actele de schimb când va- 
lorea lucrului celui mal 
scump este mal mică de 
1000 ler; 

19 Actele de garanţie 
personală (fidejusiune). a- 
fară numai când ele se vor 
face chiar pe actul ori- 

“ginal; 
130 Actele prin cari se 

constitiesce un gagiii saii 
o cauțiune; 

ii Cererea de inserip- 
țiune pentru conservarea 
privilegiilor şi ipotecilor, 
precum şi cererile pentru 
reinoiri de inscripţiuni; 

-1%o Cererile de autori: 
sare făcute la tribunal pen- 

tru a completa capacitatea 

fenieici măritate, precum 

şi cele de autorisare pentru 

înstreinarea şi ipotecarea 

imobilelor dotale; 
160 Testamonlele auten-   

+79 

lice şi copiile lor. Testa- 
mentele olografe şi cele 
mistice se vor putea serie 
pe hirtie liberă: 

170 Proceseleverbale în- 
cheiate pentru constatarea 
stărei materiale a tesla- 
mentelor olografe și mis- 

tice, precum şi copiile a- 
cestor testamente. . 

18> Permisiunile dale de“ 
“primari pentru facerea de 

clădiri în comuneleurbane; 
19 Orl-ce act pentru 

care se va cere, de lao 
autorilate judecătorâscă şi 
de la legaţiunile, agentiile 

ori * consulatele romine, 

legalisarea fie a datei, fie 

a semnăturel, dacă nu esle 

supus la o taxă de timbru 
egală saii nai mare; 

20c-Tote actele de in: 
voire prin cari se stinge 

o contestatiune pendentă 

înaintea tribunalelor și 

curților, precum şi tote 

actele de învoire prin cari 

se evită o contestaţiune 

neintentală încă. E 

Sunt scutite însă de pla- 

ti de timbru tote aceste 

acle curl ar fi de compe- 

tința judecătoriilor comu- 

nale. lar cele de compe- 

tînţa judecătoriilor do o- 

esle sunt supuse tuxo! de 

un led, !



+0 

91% Actele de compro- 
mis prin carl se numeşe 
judecători arbitri; 

220 Protestele polițelor 
şi biletelor la ordin; . 

230 Tote încheierile re- 
. lative la autorisaţiunile ce 

în eadurile prevăzute de 
codul civil trebuese date 
de tribunal; afară de cele 
dale în cestiuni relative 
la administrarea avere! 
minorilor - şi  interdişi - 
lor; 

940 Cererile pentru re- 
* deschiderea proceselor în- 
aintea tribunalelor, curţi- 

“lor de apel şi Curtea de 
Casatiune: 

930 Cererile de divort, 
Nici o cerere de divort 

nu se va primi de tribu- 
nal, dacă pe lângă densa 
nu se va alătura recipisa 
cusierului general consta- 
lând plata unei taxe spe: 
ciale de 200 lei. Pentru să- 

“leni taxa va fi de 20 
ler. 

Recipisa casierulul va 
putea îi înlocuită cu hârtie 
limbrală de aceeaşi ralore 

care se va anula de pre: 
sedinte, conform art. 20 
Se B 
Xa. 

26 (Abr. DL. 2 |Mart 1888. 
Art. 9). 

210 Contestatiunile la tu- 

TIMBRU DE 5 

  

TI (Art. 20) 

bloul de ordine al eredi- 
torilor şi oposiliunile la 
omologarea concordatului, 

280 Manifestele generale 
de incăreare ale bastimen- 
telor; 

29% (Ad. 1.21 Mart. 1886) 
„lt. 11. — Cererile pentru 
înseriererea firmelor co- 
merciale în comunele ur- 
bane; , 

300 (Ad. 1. 21 Martie 
1886). Art. 11. — Declara- 
țHiunea comerciantului de 
încetarea plăţilor şi bilan- - 
țul ce urmeză a se depu- 
ne la tribunal în cas de 
încetare de plăti; | 

alo (Ad. IL. 21 Martie 
1888). Ant. 11. — Cererile 
de autorisarea femneiei mă- 
ritate şi a minorulul eman” 
cipat pentru a putea face 
comercii ; , 

320 (Ad. L. 21: Martie 
1886). Ant. 17. — Dările de 
semă ce sindicii falimen- 
telor sunt datori să facă 
în ceasurile prevădute de 
art. 226 și 950 din codi- 
cele comercial; , 

330 (Ad. Ii. 21 Martie 
1886). At. 11. — Tablou: 
rile de ordinea ereditori- 
lor ; 

30 (Ad. L. 21 Martie 
1880). Art. 17, — Recusa- 
tiile judecătorilor la tribu- 

   



"TIMBRU DE 10 TIE! (Art. 20) 

nale_și curli, căud ele vor 
[i propuse de părţi. *) 

21, Sunt supuse la taxa 
timbrului fix de dece lei 
cola următorele acte: 

10 Cererea de punere în 
vândare a mobilelor şi i- 
mobilelor când se face în 
basa unui titlu eseculoriii, 
afară de casurile când ce- 
rerea se face în basa unul 
titlu eseculoriu emanat de 
la judecători! de ocole; în 
acest cas se va pune lim- 
bru un leii, ea pentru pe: 
lițiunile de intentare de 
proces dinaintea acelor ju- 

„ decătorir; 
20 Conlractelu de socie: 

tăi civile şi comerciale. 
30 Contractele încheiate. 

între particulari, sai între 
particulari şi vre-o auto- 
toritate publică, pentru iu- 

3) a) Actul de cumpărătârea 
unei maşini de cusut ste un act 
de vindare supus la plata tim- 
brulul prescris de lege şi curtea 
care "1 califică alt-fel '] denatu- 
reză. Cas. I 16,87. Bul. pag. 22. 

) Apelurile făcute în contra 
închierilor date de autorităţile 
Ananciare nu sunt supuse la ni-i 
o taxă de timbru, întru cit legea 
timbratoi supune la taxa de 

let apelarite în contra cărţilor de 

judecată date de judecătoriile de 

oegle, iar nn şi apelurile contra 
inehierilor date de autorităţile fi- 

nanciare, Cas, L 298193 Bul. pag. 

Fie - . 

sat 

lreprinderi și esecutări de 
lucrări, reparaliuni, înlre- 
țineui, transporturi şi ori- 
ce farnituri sait aprovisio- 
nări al căror pret total va 
trece pesto 5U0 lei; _, 

40 (Mod. ast-fel, Ii. 21 
Mart. 1888.) Art..12.—Ac- 
tele de vendări mobiliare 
și imobiliare al căror pref, 
este de lao mie lel în sus, 
precum şi ordonantele de 
adjudecarein vendările vo= * 
luntare sai silite, deose-- 
bit de taxa de înregistrare 
precum şi copiile lor ; ac- 
tele de schimb: când va- 
Grea lucrului celui -maY 
scump” este de 1000 ler, 
saii mal mare, . 
0 Cererile de apel con- 

tra sentințelor pronuntate 
de tribunale sai de arbi- - 
tri, precuin şi cererile de - 

c) Apelurile făcute în materie 

de contestațiuni la legea licen- 

ţelor nu sunt supnsela plata taxel. - 

de timbru prevădută de art. 21 

din legea timbrului. Cas. II 13'94, 

Bul. pag. li. 
a) Dupe art. 20 al, II din legea 

timbrulat chemările în garanţie 

cată să se facă pe hârtie tim- 

brată de cinci lei cola, plus o 

taxă sprolală de 20 lei, şi prin 

excepțiune, numal în cas când 

o asemenea chemare în garanţie, 

este făcută de-o dată cu actiunea 

principală nu este supnsă la a-   ceastă taxă. Cas. [ 23094. Bul. 

pag. 680, . 

n 

z



Ezbi 

apel ficute la tribunale în 
contiu incheierilor consi- 

liilor de . recrutaţiune, - în 
ceia ce privesee statul ci- 

vil; afară de contestatiuni 
relative lastabilireaetătel. 

“Se vu considera ca nulă 
şi neavenită cererea de a- 
pel, dacă o dată eu dânsa 
nu se va presenta, în ter- 
menul prevădut de pro: 
cedura civilă pentru apel, 
şi recipisa casierului ge- 
nera!) constatând plata. u- 
nei laxe speciale. de una 
sută lei. 

Pecepisa casierulul va 
putea fi înlocuită cu hârtie 

_timbrată de o sută lei, ca- 
re se va anula de preşe- 

„dinte, conform art.20 $ 2. 
6 (Mod. ast-fel L. 21 

Mart. 1£86). Art. 12.—Con- 
testaţiunile şi opositiunile 
ce s'ar ridica contra unei 
esecutiuni silite basate pe 
titlu esecutoriii, fie ridi- 
cate aceste contestatţiuni 
şi opositiuni din partea li- 
liganţilor, sait din partea 
altor interveniil saii opo- 
nenți ; contestaţiile Ia ho- 
tărnicii, 

__ Va fi nulă şi neavenită 
orl-ce cerere în asemenea 
materie, dacă de o dată cu 
«densa, în termenul prevâ- 
dul de lege pentru contes- |   

TIMBRU DE 10 LEI (Art. 21) 

laţiuni şi oposiliuni, nu se 
va presenta recipisa casie- 
rului. general pentru plata 
taxei de 50 de lel. 

Recepisa casierului va 
putea fi înlocuită cu hârtie 
limbrată de 50 let, care se 
va anula de preşedinte, 
conform art. 20, Ş ?. 

- 70 Cererile de revisuire 
la tribunale şi curti, oposi: 
țiunile făcute în apeleonlra 
decisiunilor 'date în lipsă. 

Va fi nulă şi neavenită 
ori-ce cerere în asemenea 
materie, dacă deo dalăcu - 
dânsa, în termenul prevt: 
dul de lege nu se va pre: 
sinta recipisa casierulul ge: 
neral pentru plata lasel 
de 95 ler... 

Recipisa casierului va 
putea fi înlocuită cu hâr- 
tie timbrată de 23 lei, care 
se va anula de preşedinie 
conform art. 20, $ 2. 

(Ad, L. 24 Mart. 1884). 
dv, 1. — Pe lângă lasele 
prevădute de legea lim: 
brului se va mar percepe 

încă: . 
„.. d) Dece ler pentru cele 

prevădute la art. 21 No. 
5,6 și7. 

So Actele . de donaliuni 
între vii, deosebit de taxi 
de înregistrare: 

9% Accepliunile de do- 

   



TIMBRU DE 10 LEY (Art, 21) 

națiuni între vii, când ele |. 
sunt făcute prin aci se- 
parat: 

100 (Abr. L. 21 Mart. 
188. Art. 14). 

110 (Abr, L. 21 Mart, 
1886, Ast. 14). 
190 Actele de concordat 
şi de uniune în materie de 
faliment; 

130 Paspor tele; 
140 Congediile și paten- 

tele de sănătate, cari se 
dau vaselor plutitore; 

150 Cererile pentru eşire 
din indivisiune ; 
- 16% Actele de împărţire 
voluntară și copiile lor; 

11% Cererile de sechestru 
asigurător, făcute conform 
art. 610 şi următorii din 
codicele de procedură ci- 
vilă, precum şi oposițiu- 
nile sait conlestaţiunile ri- 
dicate contra acestor se- 
chestre: 

180 Cererile de poprire | 
în mâna celor de al trei- 
lea, în casurile determi- 
nate de codul de procedură 
civilă şi contestaliunile saii 
oposiliunile la aceste po- 
prirl; 

190 Cererile de punere 
în posesiune, întemeiate 
pe titluri esecutoril ema- 
nate do-la. liibunule și 
curtr;     

488 

200 Actele de evaluare 
si esperlisă pentru averea 
mobiliarii a cărei valore 
trece peste 1.000 lei; iar 
când vor [i ma! mult imo- 
bile, se va aplica aseme- 
nea timbru pentru fie-care 
imobil: . 

210 Diplomele de liberă 
practică a medicilor, vete- 
rinarilor, chirurgilor, den- 
tiștilor şi farmaciştilor; 

"990. (Aa L. 21 Mart, 
11886). „irt, 15.—Orgdonan- 

tele pentru autorisarea in- 
ginerilor hotarniei de'a 
proceda la hotărnicir: 

930. (Ad. LD. 21 Mart. 
1888). Art. 15, -- Cererea 
formată de soțul reclumant 
în casul prevădut de art. 
292 din codul rivil; - 

240 (Ad. L. 21 Mart- 
1886). Asi. 75 .— Cererea 
de autorisare pentru pă- 
rășirea domiciliului conju- 

“Ab, L. 21 Mat. 1886.) - 
„Amt. 17. Cererile de pu- 
nere în posesiune în mu- 
terie de suceesiunl şi de 
legate şi actele prin cari 
se constată “predarea le- 
gatelor sunt supuse la ur- 
mătuarele taxe de timbru - 
fix: 

a). Când valorea legga- 
tului sai, succesiunel va îi
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mai mică de D000 lei, taxă 
va Îi de doi lei; 

b). Când valorea legatu- 
lui sati suecesiuuel va fi 
de 5000—15000 lei, taxa 
va [i de dece lci;. 

c), Când valorea legatu- 
lui saii succesiunei va fi 
mal mare de 15000 lef, 
laxa va fide 20 lel.)). 

22. Sunt supuse la laxa 
limbrului fix de £ă lefeola 
urim&torele : 

10 Tote cererile de re- 
curs în casațiune; oposi- 
liunile făcute în contra de- 

"TIMBRU DE 25 LEI (Art, Ry 

cisiunilor pronunlale în 
lipsă de Curtea de Casatie. 

Va'fi nulă şi neavenilă 
ork-ce cerere în asemenea 
materie, dacă de'o dală 
cu dânsa, în terinenul pre: 
vădut de lege peulru re- 
curs şi oposiţiune, nu se 
va presinta recipisa casic: 
ruluY general constatând 
plata unei taxe speciale 
de o sută lei în malerie 
corecțională, şi de doră 
sute ler în materie comer” 
cială, 

Recipisa casierului ge- 

  

1) &) Contractele de întreprin- 
deri si excontări de lucrări, re- 
paraţiuni etc, a căror valdre 
trecea pesta 500 ler, sunt supuse 
pe lângă taxa timbrului fix de 
10 iei şi Ja taxa de înregistrare 
de 50 bani la: suta de lei, îndată 
ce wa aresat un act scris, chiar 
dacă asemenea contracte nu. s'a 
făcut prin adjudecațiune sati co- 
mundă. Cas. [ 236|53, Bul. pag. 
857. 

i) Sub imperiul lege! din 1581, 
un'apel nu putea fi considerat 
ca valabil, de cât numal dacă era 
însoţit de taxa timbrului legal 

„sati de un act de paupertate for- 
mat în regulă şi alăturat pe lângă 
apel, sati cel puţin în lăuntra! 
termenului de apel. Cas. 1. 17[90. 
bul. pag. 186. : 

c) Un apel făcut fără plata de 
taxă nu este nuldacă partea jus- 
titică în urmă plata unel amen(i 
egale cu de tre! valdrea acelei 
taxe. Cas. I 106j93. Bul. pag.219. 

«) Este neadmisibil apelul ră- 

  
cut în virtutea unuY act de pan 
pertate depus dupe expirarea ter: 
menului util al apelului, Cos. 
129]95. Bal. pag. 991. - 

e) Vengările de lucruri miscă- 
„târe şi nemişcătâre al căror preţ 
este de 1000 lel în sus, sunt sa- 
puse atât la taxa timbrului fir, 
cât gi la aceea a timbrului pro: 
porţional, tără a se distinge dacă 
ele aii: fost făcute prin acte scrise 
saii verbale, Cas. [ 47793. Bul. 
pag. 1135. 

7) Gonstatarea instanţerde fond 
cum că din nişce chitanțe de 
primire de bani resultă că intre 
părti a intervenit un contrartde 
vindare, iar nu de areniare, și 
că, priu urmare, ati comis e con- 
travenţiune la legea timbrului 
prin neplata taxelor envenite, 
constitue o cestiune de fant lă- 
sată la apreciecea suverană aju- 
decătorului de fond, aşa că de- 
cisiunea sa în accstă privinţă sea“ 
pă de censura curţel de casa- 
iune, Cas. 1 26]96, But, paz. 30. 

   



TIMBRU DE 25 LEI (Arte 

neral va putea fi inlocuilă 
cu hârtie timbrată de a- 
ceiaşi valure, care se va 
anula de preşedinte, con: 
form art, 20 $2. 

(Ad. 1. 21 Mart. 1886). 
Art. 16. Recuvsurile con- 
tra sentintelor tribunale- 
lor carl staludză în apel 
asupra cărților date de ju- 
decătorii de pace sunt su- 
puse lu taxa de 50 ler. 
Asemenea sunt supuse la 
taxa de 50 lol şi opositiu- 
nile ce se fae contra de- 
cisiunilor Curţei de Casa- 
țiune pronuntate în ase- 
ameni afaceri. 

9 Actele prin cari se 
deferă jurământul detiso- 
rii la tribunale şi curţi 
când valorea litigiului este 
«de la tvel sute ler în sus. 
Pentru referirea jurămen- 
tulul propus, taxa va fi de 
cină lei. ” 

1) a) Recursul in casaţiune con- 
tra sentinţei tribunalului dată în 
apel, fie în muterie civilă, fie în 
materie penală, trebuesce făcut 
pe o hârtie timbrată de 25 lei 
și cu o taxă de bOlel.alt-fel este 
neadmisibil. Cas. 11 131|5? Bul. 
pag. 219; Cas. 11531|37 Bul. pag. 
1018; Cas. 11 75187 Bul. pag.149; 

Cas. 11 424|87 Bul. pag.72:; Case 

IL 409|88 Bal. pag. 800; Cas II 
1190 Bul. pag. 55. . 

») Recursul în easaţiune, in 

materie corecțională, se face pe | 

22) 

Când valorea litigiului 
este mal mică de lrer sute 
lel, deferirea şi referireu 
jurământului la tribunale 

si curtă, precum şi intero- 
gatorele sunt supuse ta- 
xel. de 'cincl lei. - 

30 Tâte cererile de peri- 
marea judecăților iuaiatea 
or-cărel instante, fie la tri- 
bunal fie la curțile de apel, 
fie la Curtea de Casatiuue; 

40 Cererile de indigenal. 
Pentru cererile făcute în 
momentul punerel în apli- 
catie a legei de faţă, taxa 
de 25 lei se va percepe 
cu ocasia liberărel diplo- 
mel de indigenat. 

5» Aclele de romanisa- 
țiunea bastimentelor; 

G* Cărtile saii cerlifica- 
tele ce se liberâză de cou- . 
siliile de disciplină pentru 

esereitarea profesiunei de 

advocat. 1). 

hârtie cu timbru 25 leşi însotit 

de o taxă de una sută lel și in 

lipsă de avere cu 0 dovadă de 

paupertate. Cus. 11 230/87 Bul. 

pag. 463; Cas, Sec. Vacanţelor, 

3:0]87 Bul. pag. 627; Cas, Il 

540[87 Bul. pag. 1029. - DR 

c) Duvada de paupertate inso- 

țită la recurs, care nu pârtă viza 

casicrulul general in termen le- * 

giuit, sati copia după deusa cu 

viza casierului, peste termen, face 

ca recursul să fie neadmisibil ;   disposiţiunile art. iu din legea
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23. (Iod, astfel. LD. 21 
Mart. 1888). „1.t. 15. Sunt 
supuse la taxa timbrului 
fix de la 50 ler până la 
200 Iei, după clasificatiu- 
nca ce se va face de Mi- 
nisterul de Externe, cere- 

TIMBRU DE 50—200 LEI (Ari, 23) 

rile pentru permisiunea de 
apurta decoratiunistreine. 

Militarii în activilale, 
până la gradul de căpitan 
inclusiv, sunt scutiţi de 
acestă lasă, 

  

timbrului, neavendu'și aplicaţiu- 
nea în specie. Cas.S. Vacanţelor, 
15187 Bul, pag. 63t. 

«) Recursul în casațiune,. în 
materie civilă gi comercială, tre- 
bue, să fie îusoţit. nub pedepsă 
de _nulitate de o taxă de 200 ler, 
sati în cas de neavere, de un cer- 
tificat de paupertate revestit cu 
visa casteralui, Cus. 1 236|87Bul. 
pag, 567; Cas. Li 5/93, Bul.pag. 46, 

e) Taxele de timbru legal per- 
- cepute, nu se restituesc în nici un 
cas. Cas. 1 133|57. Bul, pag. 508. 

[) Este neadmisibil recursul în 
casaţiune când este făcut fără 
taxa legală, pe temeiul unui act 
de paupertate în copie şi nu spe- 
cial pentru recurs. Cas. 1 267/37, 
DBul. pag. GU; Cas. I 355/87. Dul. 
pag, 959; Cas. IL 155/S9. Bul. pag. 
951. Cas. 1 153|88. Bal. pag. 962. 

4) Recursurile în casaţiune în 
materie criminală, sunt dispen- 
sate de taxă şi de timbru. Cas. 
v/88, Bul. pag, 43. : 

h) Pentru recursurile contra 
sentinţelor date în materie pe- 
nală de tribunal ca instanţă de 
apel, se plăteşce o taxă de 50 leY, 
iar nu de 100 leY. Cas. [1 1i1/83, 
Bul. pag. 368. 

i). Delictele de presă, prin na- 
tura lor deferite curților cu ju- 
raţi de a le judeca, nu înceteză 
un minut de a fi delicte şi caa- 
tari, recursul în casațiune in ase- 
»enea materie trebuesce să fie 
făcut. pa 25 ler şi taxa 100.ley, 
Cas, IL 477]85. Bul. pag, 991,   

J) Recursul în casaţiune in ma: 
terie corecțională făcat fără taxă 
de 100 leY, în basa unul act de 
paupertate novisat de casierul 
genera! esta neadmisibil. Cas. Îl 
514/83. Bul, pag. 1073; Case Il 
400|89,. Bul. pag. 676; Cas.l1l 
686/89, Bul. pag. 1053: Case n 
36/90. Bul. pag. 95; Cas. 1 350/, 
Bu), pag. 934; Cas.I1 532:90, Dol. 
pag. 1:59, , 

4) Este neadmisibil recursul in 
contra ordonanţei de adjudecare 
fără plata de taxă și in lipsă de 
act de paupertate, Vas. Îl 83%. 
Bul. pag. 98. a. 

1) Este valabil recnrsul făcut 
de mat multe persne cu 0 sin: 
gură plată de taxă, când tute ai 
același interes comun și tind la 
același scop. Cas. 1 52189. Bul. 
pag. 143. , 

m) Cererile de recurs in casâ” 
țiune, în materie corecțională, 
trebue să fie însoţite, sub pe” 
dtpsă de nulitate, de o taxă de | 
una sută lei, sai: în cas de scâ- 
pătăciune de un certificat de pau- 
pertate din partea primaruluico- 
munel unde persona care se ser- 
vesce cu el 'si are domiciliul și 
vizat de casierul general al locu- 
laY acelui domiciliă. Cas, 11 55;5. 
Bul. pag. 215: Cas. 11 401|5% 
Bul. pag. 677. Cas. 11 873.90. Bul. 
pag. 410. Cas. i 2991. Bul. pac: 
+3. Cas. II V6]91. Bul, pag. 2il. 
Cas. IE 314|91. Bul, pag. 819, Cas 
II 367j+1. Bul. pag, 850, Cas.]l 

  

0092 Dul, page 824, . 

   



TASA DE 10 DANI lo (Arte 24-25) 

CAPITOLUL 1V.: 
Despro actele supuse Ia 

plata timbrului pro- 
porţional.:. 

24. (Abr. L.21 Mart. 
1886. Art. 19). 
„25. Sunt supuse la laxa 
timbrului proporlional de 

4 

dece ban! la suta de leă 
urmă&torele acte: 

1*'Toteaclelo de creanlă 

şi zapisele de imprumu: . - 

tură chirografaro. sait cu 

amanet. Vor îi scutile do 

această lasă zapisele de 

datorie ale locuitorilor să- 

  

n) Este neaâmisibil recursul fă- 
cut fără plata taxef, când curtea 
constată in fapt că recurentul 
posedă avere nemişcătore, mă- 
car că pentru acea averenu plă- 
tesce nici o foncieră, fiind scutit 
în calitate de reservist, Oas. L 
22189. Bul. pag. 605, 
“) Recursurile in materie de 

presă, judecate de curtea cu ju- 
raţi, sunt dispensate de taxa tim- 
vrului. Cas. 11 437]8). Bul.' pag. 
TSTe ÎN ” 

- p) Insuficienţa taxelfixă pe care 
trebue făcut recursul, pote fi. 
complinită, ua gi aceea a taxelor” 
speciale, cu amendă de tre! oră 
prevtqută de art. îl din legea 
timbraluY, Cas. 1 222140. Bul. 
pag. 601 

4) Un act de paupertate care 
portă în viză pusă asupră'1 de 
casier că persona căreia î se dă, 
plătesce darea de licenţă și pa- 
tentă,nu pote fi admisibil, aceasta 
presupunând că dânsa are avere. 
Cas. 8. Unite, 158190. Bal. pag. 
13093. * | 

») Recursul în casaţiune contra 
sentinței dată de tribunal ca ins: 
tanță ae apel asupra închierek 
consiliului de recrutare nu pote 

fi supusă la nici o taxă, de 6re 

ce prin art. 22 din legea timbru- 

lui sunt supuse la taxa prevt- 

qută într'ânsul recursurile făcute 

contra sentinţelor tribunalului 

pumal când aceste sentinţe sunt 

„(65|99, Bul. pag. 

date în apel asupra cărţilor de 

jadecată pronunţate de judecă- 

toriile de ocol, Şi dacă recuren- 

tul a depus Nisa taxă cu ocasiu- 

nea facerei unelasemenea recurs, 

cererea sa de u'l restitul taxa 

cată să fie admisă. Case 124494. 

Bul. pag. 100, - 
s) Este neadmisibil recursul în 

casaţie fără plata taxelor de tim- 

bru, dacă actul de paupertate 

pentru scutirea lor s'a depus dupe 

trecerea termenului util de re- 

curs, Cas. 1 306:91. Bul. pag. 169. 

4) Becursul în casaţtune con: 

tra sentințelor date de tribunal 

în apel asupra cărţilor de jude- 

cată ale judecătoriilor de ocâle, 

atât în materie penală, cât şi în 

materie civilă, sunt supuse unei 

taxe de le! 50, plus 25 lei c6la 

timbrat pe care urmeză să se 

facă declaraţiunea de recurs. Cas. 

JI 300'91. Bul. pag. 811; Cas, 11 
87; Cas.1119319i. 

Bul. pag. 59; Cas. IL 3839]94. Bul. . 

pag. 191; Cas. II 49/93. Bul. paz. 

R2; Oas. IL 152/95. Bu). pag. 32; 

Cas. 11 213|95. Bul. pag. 613: 

w) Acta de paupertate ca să 

fe valabil urmeză să fe relativ 

la instanţa d'inaintea căreia e 

penâinte procesul; ast-fel fiind, 

un act de paupertate liberat nu- 

mal pentru facerea apelului nu 

pote serv! şi pentru recursul în 

casaţinne, Cas. 11 63/59. Bul. pag.   185; Cas. 1 323/[91, Bu). pag, 999;
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lent pentru sume mâl mici 
de o sută ler. Pentru îm- 
prumuturile pe deposile 
făcute de Banca naţio- 
nală sai de Casa de De- 
puneri şi Consemnaţiuny 
pe termene cel „mult de 
120 dile, so va plăti nu- 
mal-a treia parle din taxa 
prevădută în acest arlicol. 
Casieril acestor iustitu'e 
sunt autorisuţi a percepe 
laxele prin vize puse pe 
aclelo de împrumut. | 

2 (Mod. ast-fel.. [21 
Mart. 1886). cir. 21. — 
Cesiunile de creanţe şide 
alte drepluri incorporale 
Cas. I 148/92. Bul. pag. 332; Cas. 
1 25194. Bul. pap. 32; Cas. JI 
333/9£. Bul, pag, 922; Cas, 1 32394. 
Bul. pag. 4", 

%) In materie corecțională, de-. 
punerea actului de paupertate, 
iu locul tax-i, dupe trecerea ter- 
menului util al recursului, nu 
atrage nulitatea declarațiunel de 
recurs. Cas, II 5:6|91. Bul. pag. 
1296. : 

2) Cererile de recurs în casa- 
țiune, în nat-rie corecțională; 
contra decisiunel curţel de apel, trebueso să fis insoţite, sub pe- 
dipsă de nulitate, de o taxă de 
100 ler, sai, în cas de scăpătă- 
clune,- de un certiicat de pau- 
perlate, Cas. II 597/9:. Bal. pag 
1065; Cas. 11 265196. Bal. pag. 
512; Cas. Sec. Vacanţelor 403|96, 
Bul. par, tlu; 

+) Certilhatul de paupeitate, 
ca să fe valaLil, trebue să An re- 
lativ la Instanţa dinaintea căreia e pendinte procesul i să se refere 

TAXA DE 10 BANI 0, (ârt. 25) 

  

după preţul cesiunek; su- 
brogaţiunile convenţionale 
şi novatiunile. 
” Când cesiunea se face 
pe însuşi actul de creanţă, 
taxa se va plăti prin viza 
aplicată de. casierul ge: 
neral asupra actului, cel 
mult în termen de dece 
dile de la -data cesiunei, 
” Nu sunt supuse la accslă 
laxă transmisiunile de ac- 
tiuul, . obligaţiuni și cu: 
pone a socielăţilor civile 
şi comerciale, precum nici 
girarea efectelor la or- 
dine: 

3? Tole 
la acel proces. Cas. 11 214193, Bul. 
pag. 425; Cas. IL 80/93. Bul. pat. 
54; Cas. IL 92193. Bal. pag. 5%. 

z) Cererile de recurs în casă 
ţiune în contra sentințelor triba- 
valului, date în materie corec- 
țională, trebuese să fie insoțite, 
sub pedcpsă de nulitate, de 0 
taxă de 50 let, plus 23 let câla 
timbrată pe care urmiză să se 
facă Qeclaraţia de recurs, sai, în 
cas de scăpătăciune, de un cer- 
tincat care să constate starea de 
paupertate a recurentuluy. Bul. 
pag. ']291; Cas. 11 2189. Bul. 
pag. 62;: Cas. Secţiun. Uaite 
104]89. Bul. pag. 259; Cas. Il 
116/89. Bul, pag. 328; Cas. Il 
28489. Bul.pag.561; Cas, UL 54(8 
Bul. pag. 10:9; Cas, 11 138,9%. 
Bul. pag. 243; Cas II 118:90 Bal. 
pag. 319; Cas. 11 284|90. Bul. paș. 
392; Cas, II 30|31. Dul, pag. SI; 
Cas. II 1027. Bul, pag. 273. Ca. 
IL î410[v6. 

acțiunile sâit 
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obligaţiunile societăţilor |saii negociate numay în 
în nume colectiv, anonime 
sat în comandită, precum 
şi cupânele lor. Taxa pen- 
iru cupâne se va putea 
percepe priu' abonamente 
făcute între administrație 
și societate, calculindu-se 
după suma - totală 'a cu: 
ponelor. 

40 Tole actiunile şi obli- 
gaţiunile societăților stre- 
înc. precum şi titlurile 
împrumuturilor statelor şi 
cumunelor streine cari se 
vor negolia în România. 

Taxa” se va plăti înainte 
de negociare. 

Plata taxei timbrului 
pentru cupone se va face 
succesiv şi în proportiune 
cu suma cupânelor deve- 
nite esigibile insă ma! 
inainte de plăta cupoa- 
nelor, sub pedepsa pre- 
vădulă de art. 65. 

50 (Ad. L. 21 Mart. 1886), 
„Ard. 20, — Politele, bile. 
tele Ja ordine şi tote efec- 
tele de comerciu făcute 
in România, precum și 
cele trase în ţară asupra 
streinătătey și vice-versa 

  

tară, , 
Pentru politele şi bile- 

tele la ordine, pentru efec- 
tele de comereiii, formate 
în streinătate şi negociate 
saii plătile în România, 
taxa timbrului proporţio- 
nal se va putea achila prin 

“aplicarea asupra acestor 
polite, bilete şi efecie, a 
unul timbru "mobil mai 
mare chiar de 95 bant. 

Timbrul mobil. se v: 
apliea pe act înainte de 
a se plăti, gira, accepta 
sai protesta în Romîniu, 
sub pedepsă,” la cas de 
contravențiune, a amen- 
dei fixată în art. 65 din 
acestă lege. 

Timbrul mobil se va 
anula prin scrierea pe 
timbru a semnălurei. i 

In cas când unul din 
actele enumerate prin ali- 
neatele de mal sus nu ar - 
purta timbrul cerut de 
lege, toţi semnatarii ac: 
tului, precum. şi detină- 
torul, suntresponsabili s0- 
lidar pentru. taxă și a- 
mendă. "), 

  

5)) -. sunt pasibile de penali- 
tute sendei prescrisă de legea 
fim Y, părţile cari n'a pus |. 
timÎ__ “egal la o creanţă chiro- 

grafară. Cas. II 41/85, Bul. pag. 
8u7, 

W) Când tuibunalul declară că   un act închicat- între două părți :
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26. Sunt supuse la taxa 
timbrului proportional de 
50 bani la suta do lei: 

1” (Mod. ast-fe'. L. 21 
Mart. 1886). ri. 22.— 

_ Contractele de inchiriere 
si arendare, lie! scrise, [ie 
verbale. 

Taxa se va calcula asu- 
„pra pretului pentru un an 
de  locaţiune, . închiriere 
saii arendare, orl-care ar 
fi termenul pentru care 
contractarea se va face. 
Când termenul va Îi mal 
mie de un an, taxa se va 
calcula asupra prețului din 
contract, , -. 

Se va ţine Semă şi se 
vor considera ca parte 
din preţ tote sareinele 
puse prin contraci aren- 
daşilor şi chiriaşilor. 

Prelungirile de termene 
se consideră ca noul con- 
lracte şi sunt supuse din 
noii la taxe, 

constitue numai un proect, iar 
nu o convenţiune definitivă și le 
apără de contrarenţiune la legea 
timbrului ce li se impută, fără 
să motiveze câtuşI de puţin pentru 
ce acel act constitue numai! un 
proiect, pronunţă o hotărire ne- 
motivată care atrage casarea el. 
Cas. I 151/92. Bul. pag. 359. 

c) Contractele de furaituri fă- 
cute nu înscris ci verbalnu sunt 
supuse la nici o taxă de timbru,   

TAXA DE 50 BAN O], (Art. 20) 

Acestă taxă se va plăli 
numai pentru un singur 
esemplar, oricare ar îi 

numărul vărtilor. 
Esemplarul timbrat se 

va? dejine de arendator 

sai închirictor. Casieril 

generali sunt datori să” 

vizeze esemplarele nelim- 
brate, când li se va pre: 

senta originalul timbrat 
în regulă. Viza va purli 
data diler- şi numărul re: 
gistrului do eşire. Acestă 

formalitate este gratuilă. 
Pentru contractele cu o 

durată de un an sai mal 

putin, laxa va fi de» 
bani lu sulă. 
“Nu se va plăti nic 0 

taxă pentru locaţiunile mal 

mici de trei luni. , 
9 Contractele saii poli- 

țele de ăsigurare, fie ale 

societăţilor. indigene sal 
streine. | 

Taxa se fa calcula ast” 

Cas, 11 197|92, Bul. pag. D054. 
d) Constatarea în fapt făcută 

de tribunal, cum că un act con: 
stitue un act de creanţă, lar DE 
un act prin care se constituesce 

un gagiu, este suverană; în acest 

cas cu drept curâut a declarat 
că acest act trebue supns Iaplati 
taxei prevăqută de art. 23 din le” 
gea timbrului. Cas. 1 334/92. Bal. 
pag. 888. - 
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pra sumei primelor pen- | Art. 28.— Contractele sai 

lru tot termenul contrac- 
tului sait politei do asi- 
urare, 

3" (Ad. L.21 Mart.1886). 

actele prin cari se dă în 
întreprindere - perceperea 
unui venit comunal, ju- 
delen, sai al Statului, 5. 

  

1) «) Contractele de închirierY 
sai arendări, scrise saii verbale 
sunt supuse la taxa timbrului 
proporţional de 5) bani la suta 
de le, calculat asupra preţului 
pe un an, orl care ar fi terme- 
nul închiriere! sai arendărei. 
Cas. 1 273188. Bul. pag. 998. Case 
1 46]88. Bul. pap. 103. 7 

i) Contractele de întreprindest 
şi executări de lucrări, repara- 
țiuni, etc., a căror valore trece 
de 500 lei, sunt supuse pe lingă 
taxa timbrnlui de 10 lel cela şi 
la taxa de inregistrare de 50 bani 

„la suta de lel, îndată ce s'a dre- 
sat un act scris, chiar dacă ase- 
menea contracte nu s'a făcut prin 
adiudecaţiune sati comandă. Cas. 
1 250!83. Bul, pag, 857. 

c) Faptul că locatarul nu a fă- 
cut să i se videze de casier'e- 
xemplarul contractulul de loca- 
țiune rămas în mâna sa, nu con- 
stitue o contravenţiune la legea 
timbruloi, când se constată că 

- originalui contract pârtă timbru 
legal, şi nu sc pune în îndoială 
nici platu timbrelor, riici epoca 
efectuărei er. Qas. 1 1:1|89. Bul. 

„Pau. 427. - . 
d) Taxa de 50 ban! la suta de 

leY, prevădută de art. 25 $ 2 din 
egea timbrului, nu se aplică şi 
„a vărsămintele ce se fac de per- 
s6nele cari participă la asigurări 
mutuale de supravieţuire. Cas I 
23]90. Bul. pag. 34, 

e) Ori ce persnă cara face un 
contract de locaţiune chiar ver- 
bată fără plata taxelor provădute 

de legea timbrului, se pedepsesce 

    

cu o amenăă compusă din cifra 
inzecită a” valorel timbrulul le- 
al. Cas. I 41]40. Bul, pag. 127%. - 

f) Contractele desub închirieri 

sat sub-arendări nu sunt supuse : 
la taxa timbrului de 50: bani la 
suta de ler previdut de art. 26 
din legea timbrului. Cas. 12%/91. 
Bul. pag. 39. - E 

9) 'Paxa de timbru pentru cun: - 
tractele dintre Stat, judeţ, suit -- 
comună cu partieularii, cădend - 
în sarcina aceatora, nuinai, denşii 
sunt răspundttori de plata amen- 
delur în cas când suntfăcute fâră - 
timbru legal sai pe timbru în- 
suficient, iar nu şi cel d'ântciii; 
legea neprescriină nici o pedtpsă 
pentru aceştia, nu se pote aplica 
principiul solidaritățel într'un u- 
tare cas, Cas, I 166/91. Bul. pag. 
s, - 

1) Taxa timbrului! proporțional 
pentru contractele de arendare 
sati închiriere, fie chiar verbale, 

urmeză să fie plătite din momen- 

tul când părţile ai convenit ver- 

bal asupra preţului şi obiectului 

închiriat sai arendat: alt-fel den- 

sele sunt supuse la amendă pre- 

xădută de art. 63 din legea tim-. 

brulul, Cas. 1 337/[91, Bal. par: 

9.9, i : 

î) 'Toxa timbrului proporţional! 

asupra contractelor de locaţiune 

merge crescână âin sută în sută, 

iar de la mie în sus, din milă în 

miă, prin urmare, amenda, în 

cas de contravenţiune, trebue să 

aibă de normă acest calcul. Cas. 

1 344/8t Bul, pag. 981.   i) Tâte înebirierile, fie scrise Z
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27. Taxele timbrului 
proportional vor merge 
„crescând din sută în sulă 
până la mie; iar de la 
mie în sus, din mie în 
mie, fără a se fractiona. 1). 

25. Câna o poliţă “este 
trasă în mal multe esem- 
plare, atunci este destul 
cu numai esemplarul ce 

“este destinat a se pune 
în circulatie, saii pe care 
are a se face plata, să 
porte timbru. 

CAPITOLUL, V. 
Despre scutiri 

29. Sunt seutile de taxa 
limbrului următorele acle: 

î* Regislrul şi actele 
de admidistraliune publi- 

DESPRE BCUTINI (Art. 27 =29) 

că, ale Statului, judeţelor 
şi comunelor; 

2 Actele diplomalice, 
actele făcute după con: 
siuni rogatoril din. tară 
streină: „ 

3» Petiţiunile călre Rege 
către Corpurile Legiuitore 
petitiunile in materii elec: 
torale şi cele în malerii 
penale; , 

“40 Peliţiunile trimese din 
streinătate, afară. de cele 
prevădute la art. 95 și de 
cele adresale autorităţilor 
“judecătoresci : 

3* Chitanţele pentruplata 
impositelor fiscale, comu- 
nale şi judeţene, precum 
şi cele casI se liberează de 
antreprenorii cărora ar î 
arendat un venit al Sta: 

— 
  

fie verbale, făcute pe un termen 
de tref luni în sus, sunt supuse 
la plata taxel timbralui propor- 
ţional, cu tote căs'a convenit ca 
plata chirie! să se facă în rate 
lunare. Cas.47€/y1, Bul. pag. 1315, 

4) Dupe art. 26 din legea tim- 
Vrulul, sunt supuse la taxa tim- 
brulul. proporţional de cinci deci 
bani la suta de lej, contractele 
de închiriere gi arendare, scrise 
sai verbale, plălindu-se acestă 
taxă pentru un singur exemplar, 

ori-cari ar fi numtrul părţilor. 
Aga dar, vtoleză citatul text de 
lege judecătorul fondului, când 
condamnă pe cine-va la plata u- 
nel noni taxe pentru unul gi ace- 
laşi contract de locațiune alace-   

luiașI imobil și pe acelaşt termen, 
sub cuvânt că s'aiă găsit duo! chi- 
riașI care ocupă imobilul ca as0- 
cfaţi, cu tite că unul dintr'inşii 
aii constatat că plătise odată disa 
taxă pentru acea închiriere prin 
presentarea unul contract timbrat 
în regulă. Cas. 1 309/93, Bul. paz: 
84. 

3) a) Taxa timbrului proporți: 
ona! asupra contractelor de loca: 
ţiune merge crescend din sută in 
sută, iar de la una mie în sus; 
din mie în mie:. priu urmare, 
amenda în cas de contravenţianic, 
trebue să aibă de normă acest 
calcul. Cas. I 106/00. Bul. pat. 
259, (fas. 1 343/91, But, pag. Mile 

 



DESPRE SCUTIRI (Art. 

lului, coutancă sait jude- 
tului ; 

Go Actele stărei civile. 
Copiile legalisate după uc- 
tele stărei civile din comu- 
nele rurale sunt gratuite ; 

10 Actele justifie alive cart 
se anexeză la ordonanțe şi 
mandate de plată pentru 
justificarea sumelor ce con- 
fin, inteu cât ele suut ema. 
nate de la un functionar 
publie ; 

30 Incheierile trihunale- 
lor şi ale consiliilor'de fa- 
ilie, relative la adminis- 
lrarea averilor minorilor 
şi interdişilor, compturile 
predate “de tutor penlru 
administrarea lor; . apelu- 
rile făcule de tulor saii 
membri consiliului de fa- 
milie în contra hotărârilor 
tribunalelor relative la în- 
choierile consiliului de fa- 
milie, precum și apelurile 
la sentintele de "adopţiune: 

9 inseripţiunea ipote- 
cilor legale: . 

100 Certificatele medi: 
cale date soldaților, până 
la gradul de sub- iotote- 
nent eselusiv, pentru îre- 
buinţe relative serviciu- 
lui lor. . | 
Asemenea sunt apărate 

de timbru, cerlificatele sait 
dovedile liberate de pri.   
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mării si alle autorități 
ori-vărui ostaş iu servi- 
ciul aetiv, până la gradul 
de sub- locotenent, atingă- 
tere de serviciul lor. 

11* Tote actele de pro- 
cedură în materie penulă; 

192 Actele de: complu- 
bilitate şi mandatele ema- 
nate de la Eforia Spita-. 
lelor din Bucuresel şi Epi- 
tropia Sânlului Spiridon 
din Iași, şi de la alte sta-. 
bilimente “de bine-facere. 

13. 'Tote cererile, sen- 
tințele și citatiunile îu 
materie electorală ; 

14 '"Reclamaliunile la 
cari pot da loc composi- 
țiunea listei juriului com- 
posițiunea listei tribuna- 
lului de comerciii, - reeru- . 
tațiea gardel civice și mi- 
liţiile ; ; 
“15 Invoelile 
Ele vor fi cutite şi 
taxa de legalisare; 

16» Certificatele de să- 

răcie şi cele liberate par- 

ticularilor pentru ecousta- 

lavea stărcey sanitare a une! 

Jocalităţi; 
19 Adeverinţele pentru 

ajute platile neputineio- 

şilor de ork-ce stabiliment 

public. sanii de comitetele 
de bine-facere ; 

18 „Decisiunile Cuvlei 

agricole. 
de
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de Compturi, precum și 
“adeverintele saii procese- 
le-verbale de predarea a- 

"cestor decisiuni comptabi- 
lilor sait garantilor lor: 
„19% Tote “actele de pro- 
cedură prevădute la art. 
-4l al leger judecătoriilor 
comunale. Sunt asemenea 
scutite: uclele de proce- 
dură înaintea judecălorii- 

“lor de ocole, insă numal 
când acestea fac oficiul 
judecătoriilor comunale, 
în virtutea al. 2, art. 51 
din legea respectivă; 
- 20 Tote actele de pro- 
cedură, urmate după con- 
tesiaţiunile făcute de ad: 
ministrațiunea - timbrului, 
în casurile prevădute de 
art. 48 al acestei legi: 

210 (Ad. D. 21 Mart. 1886). 
„Art. 24, — Apelurile, opo- 
sițiunile în apel, recursu- 
rile şi contestaţiunile con- 

-lva cărților: de judecată 
pronuntaţe de judecătorii- 
le comunale și de cele de 
ocole; pentru aceste din 
urmă numai în easurile 
când, după legea lor or- 
ganică, faneţioneză ca ju- 
decătoril comunale; . 

29% (Ad. Ii. 21 Mart 1886). 

DESPRE. SCUTIRI (Art. 29) 

Ant. 2. — Vegisirolo ta 
ri servesc comerciantilor 
pentru copiereascrisorilor; 

29" (AG. %. 21 Mart, 1886). 
„lt, 24.—Certifieatele con- 
stălătore că în contra căr- 
ților de judecată, enuntate 
în $ precedent (21), nusa 
făcul apel, oposiţiune, re- 
curs ; 

24 Ad. D.91 Mart. 1886). 
Art, 24. -— Corespondenţa 
epitropiilor bisericilor de 

mit cu primăria de care 
depind. 

do (Ad.L.21 Mart. 1886.) 
Art. »î.—Aetele prevedu- 
te prin art. 171 din legea 
poliţieysanitare veterinare. 

96 (Ad. L. 21 Mart.1886). 
Art. 24.--Tolă corespolr 

denia, actele și cererile în 
judecată, cum şi tote ac 
tele de procedură făcute 
după cererea creditelor a- 

gricole. - - 
210 (Ad. D. 21 Mart, 1556). 

Art. 24.—Chitanţele func 
ționarilor publici de pri 
mireasalurului lor de laad- 
ministraţiunile respeelive. 

(Ad. DL. 23 Dec. 1581). 
Art anic.—Sunt scutite de 

ori-ce taxă de timbru in: 
terogaturiile în justiţie. ') 

  

1) ) Chitanţele sai adeverin- 
tele liberate de vn comitet de 
Line-facere nu intră în predeve-   rile alin. V, art. 15 din legea tim- 

brulur; căci acest aliniat nu su: 

pune la taxa de 10 bani decit 
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30. Când statul saii o 
personă ce posedă probe 
legale de sărăcie sunt par- 
te reclamantă în vre-un 
proces, tâte actele se fac 
fără timbru saâ fără hâr- 
tie timbrată, și fără plată 
de iaxă. , 

Scăpătăciunea se va do- 
vedi printr'un certificat ]i- 
berat de autoritatea co- 
munală a locului unde per- 
sâna care o invocă 'ŞI va 
avea domiciliui. Acest cer- 
tificat va fi făcut pe hâr- 
tie liberă. Nicl un act.de 
paupertate nu pâte fi ad- 
mis de autorităţile publice 
dacă nu va fi revestil de 
“viza  easierulul ' general, 
confirmând că purtătorul 
actului nu plătesee vro 
altă dare “de cât imposi- 
tul pentru căile. de comu- 
nicaţie, 

Primarul saii ajutorul 
săit legal, care se va do- 

actele de comptabilitate ale so- 
eletăţilor şi diferitilor întreprin- 
qători pentru operaţiunile ce le 
produc câştig, iar. nu şi. actele 
săvergite cu scop de bine-faceri 
publice. Acest comitet de bine- 

facere nefiind recunoscut în mod 

legal, actele sale nu pot î asimi- 

jate cu cele coprinse în art. 29 

alin. XII din legea timbralui, de 

Gre-ce analogile nu sunt permise 

în materie îiscală, Cas. I 140/9%3,   
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vedi că a liberal ua act 
de scăpătăriune unei per- 
sone în stare de a plăli 
laesele, sait: casierul care 
va visa un asemenea acl, 
se vor pedepsi fie-care cu 
o amendă de o sută lei. 

La cas de a se condam- 
na partea pârâtă, atunci 
ea va fi, prin aceiași ho- 
tărire, condamnată din o- 
ficiă de judecătorie a plăti 
către fise şi indemnisatia 
timbrului ce ar fi trebuit 
să useze în proces recla- 
mantul, dacă acesta nar 
fi fost Statul sâit persona 
săracă. 

(Ad. DL. 21 Mart, 1886). 
dt. 25, Ă . - 

In-lanţele judecătoresci 
de orl-ce lreplă ait drepl 
să refuse actul de -pau- 
pertate, când se conving 
că înfălisătorul lui nu se 

allă în stare de 'scăpătă-. 

ciune prevădută de lege.!) 

Bat, pag. 332, Cas, 1 39793. Bul- 
pag. 35. . 

3) a) Instanţele judecătoresci de 

orl-ce triptă aă dreptul să re- 

fuze actul de paupertate, când 

se convinge că infăţişetorul ei nu 

se află în stare de scăpătăciune. 

Cas, 11. 35/81 Bul. pag. 380. Cas. 

1. 255|83 Bul. pag. Bai: Cas. 11 

95/89 Bul. pag. 667; Cas.I 23759 

But. pag. 710; Case 1 328/99. Bul. 

pau, 377; Cas. | 44/93. Bul, pag.



ut 

31. Dacă stalul sait per- 
sona săracă ar ligura în- 

DESPRE ACTUL, DE PAUPER'TATE (Art. 320 

1run proces numai ca pate 

te pârătă saii ca inter- 

  

  

91; Cas, 1 211193, Bul. paz. 512; 
Cas. 11 23/95. Bul. pag. 113, Cas. 
IL. 210/46. Bul. pag. 8). 

») Dovada de paupertate care 
emană de la autoritatea comu- 
nală a locului unde domicilieză 
recurentele, este conform pres- 
eripţiunilor leger. Cas. II 43]37. 
But. pag. î62; Cas. II 81/92. Bul. 
pag. 199, 

e) Este neadmisibil recursul în 
muterie corecțională când recu: 
rentele crept taxa de 100 lef şi 
timbru de 25 leY, anrxeză o do- 

_ vadă de paupertate în copie, pur- 
tână o dată mult anteridră pro- 
cesului pentru care.-se judecă. 
Cas. 3. Vacanţelor 340]87. Bal. 
pas. 627; Cas. 11 85/39. Bul. pag. 
215 

. 

(d) Din actul de paupertate pre: 
sintat în instanță de recurentă 
ca mamă şi tutore legală a mi- 
norilor săi AY, resultă că tutela 
este în stare de scăpătăciune, iar 
na mama, CQas. ÎL 116;87. Bul. 
pag. ȘI9. 

+) Nu este nevoe pentru vali- 
ditatea unui act de paupertate, 
ca el să coprindă afirmarea ca- 
sierului că partea nu plătesce altă 
dure de cât căile de comunicare; 
Este suficient ca în certificarea 
sa, cazierul să vizeze art. 30 din 
legea timbrului. Cas. 1 38|87.Bul. 
pag. 52; Cas. I 11%|83. Bul. pag. 
434; Cas, I 185189 Bul. pag. 525. 

f) Este în regulă dovada de pau- 
pertate care constată că partea 
care se servă cu dânsa este do: 
miciliată chiar în oraşul autori- 
tățer de unde emană. 

Fste admisibil certificatul de 
paupertate in copie, dacă partea 
adversă nu constată că de la e- 
poca presentărel originalului la   

curtea de apel, recurentul w'a 

dobândit vert-o avere. Cas. I 

117|37. Bul. pag. 324 ; Cas 1 230153 

Bul. pag. 567. 
9) Instanţele şudecătoresel â- 

preciiud asupra midlâcelor de 
care dispun părţile, pot anala 
actele de paupertate liberate lor. 

pentru a fi scutite de taxe per” 

cepute de mamă, în calitatea el 

de usufruutuară legală sunt con- 

siderate ca ale e! proprii. Cas,l 

266/51. Bul. pag. 689 , 
n) Este neadmislbil recursul în 

casaţiune când este făcut fi ră 
taxa legală, pe temeiul unul act 

de paupertate în copie şi na spe- 
cial pentru recurs. Cas. 1257]5- 
Bul. pag. 690. . 

() Când femeia măritată figu- 
r6ză personal în judecată, €ă nu 
se pote folosi de actul de pad: 
pertate liberat soţnlui chemat in 
instanță numa! pentru a! dat: 
torisaţiunea maritală, Cas 1 112;55 
Bul. pag. 131. 

9) Este valabilă dovada de pă” 

upertate, când emană de la auto- 

ritatea competinte a domiciliului 

celui care o invâcă şi dovedeşce 
starea sa de neavere, Cas.I! 1|55. 
Bul. pag, 52. Cas. II 21190, Bul. 

pag. 235, . 
h) Recursul în casațiune in ma- 

terte corecțională făcut fără taxa 
de 100 lei, în buza unul act de 
paupertate nevizat de casierul ge- 

neral este meadmisibil. Cas. IL 

514/89. Bat. pag. 1073, Cas. II 
689. Bul. pag 67; Cas.Il 556/89, 

Bul. pag. 1053; Cas. IL 36/90. Bal. 

pag. 95; Cas. 11 27310, Dal pa: 

740; Cas, I1 330190. Bal.pag.99%:;. 

Cas 1 532|90. Bal. pag. 159; 
Cas. IL 496192. Bul, pag. 524; Cas 
11.131]S8. Bui. pag. 1099; Cas. | 
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„venient, alunei reclaman- 

„497 

tul; deva fi. condamnat, 
  

11|95. Bul. pag. 12. 
î) Este: neadmisibil recursul în 

casaţiune făcut fără taxă cu o 
copie de dovadă de paupertate 
pentru un alt proces şi altă do- 
vadă depusă peste termenul re- 
cursului, Cas, 11 12%/8$. Bul. pag. 
10391. - 

1) Este neadmisibil recursul în 
contra ordonanţei de adjudeca- 
iune fară plata de taxă şi în 

- lipsă de act de paupertate, Cas, 
Si89. Bul. pag. 98 

4) Când recursul este făcut de 
un tutore, actul de paupertate 
menit a scuti de plata taxelor 
legale de: timbru, trebue făcut 
pe numele minorilor pe cari el 
"1 represintă, iar nu pe al stii 
propriă şi personal. Gas. II 52189. 
Bul. pag. 352: Cas. 1162/92. Bal, 
pag. 400. E 

1) Un act de paupertate, ca să 
fie valabil, cată să fie relativ la 
instanța dinaintea căreia este pen- 
dinte procesul. Ast-fel, nu e va- 
labil actul de paupertate emanat 
pentru curtea de apel, înaintea 
curței de casaţiune. Cas. [1 63]83. 
Bul. pag. 485. Cas.1 323|y1. Bul. 
pag. 923; Cas. 11214]92,Bul. pag. 
323; Cas. 11 86/93. Bul pag. 524; 
Cas. 11 92|93. Bul. pag. 536; Cas. 
28/14. Bul. pag. 32; Cas. 11 190/95. 
Bul pag. 1223. a 

m) Este neadmisibil recursul 
făcut fără plata de taxă, când 
curtea constată în fapt că recu- 
rentul posedă avere nemişcătâre 
măcar ca pentru acea avere nu 
plătesce niel o foncieră, fiind scu- 
tit în calitate de rezervist. Cas, | 
221189, Bu). pag. 608. 

-- n) Nu este valabil actul de pau- 

pertate liberat de o altă autori- 

tate comunală de cât aceea ado- 

miciliului persânel ce se servesce 

de el. Cas. L 253/49. Bul. pag. 72%,   

0) Este neadmisibil actal de 
paupertate pentru facerea recur- - 
sului când este constatat că re- 
curentul-se află încă în posesiu- 
nea imobilului ce i s'a urmărit, 
şi prin urmare dispune de venit. 
Cas. II 127/86. Bul. pag. 869. 
- p) Un acte paupertate libarat 
în regulă pe numele tutorului 
unul interdis, spre a se servi în 
întereselo acestula, nu se pote 
combate de cât pe terenul de a 
se doreâi că întergisul . posedă 
avere, iar' uu tutorele, Cas. I 
341/8). Bal, pag. 911. . 

4) Autorităţile judecătoresoipot 
admite ca valabii un act de pau- 
pertate nevidat de casieral ge- 
neral, dacă autoritatea comunală 
şi perceptorul respectiv încredin- 
țeză că purtătorul lui na posedă 
Dici o avere. Cas. IL 159|89. Bul, 
pag. 969. « ” 

») Este neadmisibil recursul în 
casațiune” dacă nu se depune în 
lăuntrul termenului stii taxa de 
timbru cerută de lege zaii actul 
de paupertate. Cas.. IL 155/8%, 
Bul. pag. 931; Cas. 1 3:6191. Bule 
pag. 169; Can. I 1:3|92. Bul. page 
352; Cas, II 155|93. Bul. pag. 395. 

a) Este neadmisibil recursul 

făcut cu un act de paupertate în 

care casierul constată prin viza 

pusă asupră'! că recurentul este 

impus la un imposit fanciar. Cas. 

IL 122]90 Bul, pag. 1080; Cas. $. 

Unite 453j90. Bul. pag. 1303; Case 

JI 163;%0. Bul. pag. 136: Cas. IL 

118790, Bul, pag. 1473; Cas. d 

207492. Dul. pas. 51. 
4) Nu se pote împedica execu- 

tarea unei hotăriri de divorţ care 

condamnă la plata taxelor de 

timbru, conform art. 30 din le- . 

gea timbrului, chiar dacă acea 

hotărire n'a fost înscrisă la ofl- 

cerui stăre! civile şi wa putut 

32
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va trebui să plătescă "că- 

produce nici un efect în priviaţa 

disolvărel căsătoriel. Cas. 1 318/40 

Bul, pag: 1124; Qas. 1 343/91. Bul, 

pag. 966. 
+) Este scutită de taxa de în- 

registrare nu numa! înzestrarea 

“proprii qisă, dar și asigararea 

zestrei printr'o ipotecă în averea 

constituentului, Cas. I 209]90. 

Bul. pag. 63. . 

2) Sub imperiul legei timbrului 

din 1831, un apel nu putea £ con: 

siderat ca valabil, de cât numa! 

dacă era însoţit de tara timbru- 

1uX legal. sati de un act de pau- 

pertate format în regulă şi ală- 

-turat pe lângă apel, saă cel puţin 

depus în lăuntrul termenului de 

apel. Cas. I 77|90. Bul. pag. 186. 

10) Cererile de recurs în casa- 

iune, în materie corecțională, 

trebue să fie însoţite sub pedâpsă 

de nulitate, deo taxă de 100 ler, 

sai, în cas de acăpătăciune de 

un certificat de paupertate. Qas. 

II 29/91. Bul. pag. 83; Cas. II 

95191. Bul. pag. 261; Qas 11314191, 

Bal. pag. 81); Cas. 11 367|91.Bul. 

pag. 359; Cas. 11 21193. Bul. pag. 

61; Cas. IL 247/94. Bul. pag. 573; 

Cas. 11 398|9+.Bul. pag.795; Cas. 

11 265/96. Bul. pag. 812. 
a) Primarul domieilialui părţel 

este competinte să libereze actul 

de paupertate, Cas, 1 64/91. Bul. 

pag. 153. .- 

u) Persâna cara se găsesce în- 
scrisă în rolurile generale cu plata 

de imposit funciar nu se pote 

servi de actele de paupertate, în- 

aintea autorităţilor publice, spre 

a fi scutită de plata timbrelor, 

Cas. 1 213/91. Bul, pag. 599; Cas. 

1 3295. Bul.pag. 31; Cas. 1 25/96. 

* Bul. pag. 1205. 
2) Este” neadmisibil actul de 

paupertatg ce se produce în scu- 
tirea plăţel taxelor de timbru,   

DESPRE ACTUL DE PAUPERTATE (Art. 31) 

ire fisc şi îndemnisatiu- . 

câna chiar prin viză pusă asupra'i 

de casterul general se constată 

că persâna care voesce â se serti 

de el plătesceun imopsit fonciar 

către Stat. Cas. 1 43/37. Bal. pă 

91; Cas. 11 50]. Bul. paz. 365 

Oas. 11 92|91. Bul' page 793; Ca 

11 183/91. Bul. pag. 1356; Cas.l 

69/96, Bul. pag. 183. 

a) De şi persâna care se sef 

veace de un act de paupertate 

este înscrisă cu plata de imposit 

fonciar, când însă se constată c 

averea cu care era înscrisă ! Să 

urmărit, luiadui-se chiar din sd: 

ministrația sa şi dându-se unu! 

conservator, şi că dânsa ni mal 

posedă nici o altă avere, actul 

de paupertate este valabil as 

II 122791. Bul. pag. 1029. Cas.l 

130/91. Bal. pag. 1039. 

5") In materie corecțională, de” 

punerea actului de paupertate» 

în locul taxel, dupe trecerea te? 

menalul util al recursului, nt î 

traga nulitatea declaraţianei «€ 

vecurs. Cas. 11 520/91. Dol PE: 

1236, 
c') Nu se 'pâte admite ca 0 

persână care plătesce im posit 
fonciar,- de unde resultă că es 

are avere, să s3 servescă ca act 

de panpertate, chiar când avere 

pentru care plătesce imposita 

funciar i s'a urmărit, însă n'a fost 

deposedată încă din acea avere! 

și chiar când acea artere este în 

scrisă în rolurile de contribaţiani 

tot pe numele vechiului propr.e 

tar de la care persâna ce se ser: 

vă cu actul de paupertate 1 âr2. 

destul este să se doveduscă că 

de fapt acistă persână posedă â* 

cea avere. Cas. IL 50/93: pul 
pap. 424. = . 

d) Incidentul de peadmistbili- 

tatea recursatur făcut în basa 

nul act de paupertate pe mo: 
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nea limbrulul ce ar fi lre- 

ij. 

buit să useze părâlul sai 

  

că partea ar fi posedând avere 
numa! pâte fl ridicată dupe ce 
recursul s'a declarat admisibil în 
Yirintea acelui act şi s'a ascultat 
partea recurentă in desvoltarea 
midideelor ssle de casare, Cas. 
21 96]33. Bul pag. 62. 

«) Când reclamantul, care s'a 
servit în justiție cu act de pau- 
pertate, are câstig de causă, inti- 
matul trebue, conform art. 30, 
ultimul aliniat din legea timbra- 
lui, să fie supus la piata taxelor 
de timbru câtre Stat şi portărej. 
Impregiurarea că și dînsai po- 
sedă un asemenea act de pau- 
pertate nu'l scutesce de acestă 
indatorire, Cas. 1 260|33. Bu, 
pag. 753. 2 

[') Cestiunea de a se sci dacă 
pâritul care a periut causa tre- 
bue a A obligat, asemănat art. 30 
din legea timbralui, la plata către 
fisca taxelor ce trebuiau râspuuse 
de reclamantul care s'a serți; cu 
un act de paupertate, chtar în 
cas când şi dânsul se găsesce în 
aceeiaşi stare de sărăcie, consti- 
tue o cestiune lăsată de leze la 
aprecierea instanţelor de fond, 
Cas. 11 15993. Bul, pag. 1031, 

9) Asemâănat art. 30 din legea 
timbrului instanţele judecătoresc! 
sunt în drept să aprecieze asupra 
existenţei scăpătăctuner personei 
care se servă cu act de pauper. 
tate, si prin urmare, să admită 
un asemenea act,cu tâte că dînsa 
este un pensionar, dacă numa! 
posedă altă avere. Cas, 1 Hp. 
Bul. pag. 81. 

H') Interpretarea și clasificarea 
actelor, din punctul de Vederea! 
timbralui la care trebue să fe 

"supuse, aparţine apreciaţiunei su- 
Verane a instanţelor de fond, și -acestă apreciaţiune scapă de con- 

trolul curțel de casaţiane, Cas. 
1 35,9t. Bul. pag. 88. 

1) Actul de paupertate cată să 
fie special şi relativ la instanţa 
d'inaintea căzeia e pendinte pro- 
cesnl. Aşa dar, este neadmisibil 
recursul făcut în casaţie în teme: 
iul unu! act de paupertate elibe- 
rat pentră un proces ce partea 
voeşce să intenteze la tribunalul 
de judeţ. Cas. 11 335/94. Bul, paz. 
922; Cas. 1 326]94. Bul. pag. 967, 

J') In materie comercială cere- 
rea de recurs în casaţiune este - 
nulă şi neavenită dacă nu este, - 
însoţită de plata unel taxe spe- 
ciale, saii, în cas de scăpătăciune, 
de un certificut de sărăcie înves. . tit cu viza casterului general şi 
depus în lXuntrul termenului de 
recurs. Cas. II 5/J5.Paj. pag. if. 

4”) Recursul în casațiune con- 
tra sentinţelor date d3 tribuna- 
lele de judeţ asupra apelurilor 
făcute în potriva cărţilor de ju- decată, pronunţate de judecăto- 
riite de pace atât în materie cl- 
vilă, cât ŞI în materie penală, 
trebueso iasoţite de o taxă de 
20 el, plus 2 le! câla timbrată - 
pe care urmeză să se facă decla- 
raţiunea de recurs, sai, în cas 
de scăpătăciune, de un acţ de 
pauperte, Cas. ]I 4945. Bul. paz. 
82; Cas, 11 152/45, Bat. pag. ii; 
Cas. IL 2)3|95. Bul. pag. 613. 

) Condamnaţiunea ia plata 
taxelor, de timbru, prevtdut de 
art. 30 din legea timbrului, nu pote fi pronunțată în persâna 
părţei care perde causa atunci   când dânsa se găscgce în cas de scăpătăciane, Ast-tel câna par- tea intimată la prima instanță a făcut apel în virtutea unul act, de paupertate, act care a fost admis pentru accsta, dânsa, de 

a ,
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intervenientul, dacă acesta 

war fi fost Statul sait per- 

sona săracă. Condamnarea 

se vu face din oficii, ca 

și în casul articolului pre- 

cedeul.!) 

PO 

şi perde causa în apel, nu pâte 

ii condamnată la platu taxelor 

“ de timbru şi portărel nici pen- 

tru apelul ce ea a făcut cu act 

de paupertate, nici pentru ac- 

Munea făcută de soţul sti tot 
cu un asemenea act, Cas. ]I 

12595. Bal. pag. 984. 
„ 2”) Tartea care a căzut în pro- 

ces și a fost condamnată” din 

oficii de către tribunalul de 

- prima instanţă, conform art. 30, 

alin. V, şi 31 Gin legea timbru- 

lat, la plata către fisc a indem- 

nisaţiunel timbrului ce ar fi tre- 

buit să întrebuinţeze în proces 

adversarul stii cara s'a serritcu 

act de paupertate, nu este în 

drept ca, făcând apel; să ceară 

“a fi seutit de plata acestortaxe, 

căci o asemenea cerere de scu- 

tire nu se pâte judeca de cât 

faţă de fisa și dupe formele pre- 

vădute în legea specială a tim- 

- brutui. Cas, II 11|95. But. pag: 

TI3, 
„') Este neadmisibil actul de 

paupertate când chiar prin vida 

pusă asupră'1 de casierul general 

se constată că persuna care vo- 

esca a se servi de el plătesceun 

imposit către Stat. Când Statul 

recurent obține câştig de causă, 

intimatul trebue a fi condamnat 
la plata către fiso a taxelor de 
timbru . cari ar fi trebuit plătite 
pentru 'recurs dacă n'ar fi fost 
Statul recurent. Cas, IL 307j90. 
DBul pag. 1223 

w') Cererile de recurs în ca- 

“PASA DE ÎNREGISTRARE 50 b.9/a (ârt, 12) 

CAPITOLUI, Vi 

Despre taxele de _ture- 

zistrare - 

42. Sunt supuse la ax 

de înregistrare de 50 bani 
la suta de lei: 

PI SI N O 

saţiune în contra sentinţalor tri: 

bunalului, date în materie, co” 

xecţională, trebuesc să fie 10s0- 

țite, sub pedepsă de nulitate, de 

o taxă de 50 ler, plus 25 let cola 

timbrată pe care urmeză să se 

facă declaraţiunea de recurs, sait, 

în cas de scăpătâciune, de un 

certificat care să constate starea 

de paupertate a recurentulul. 

Cas. IL $90|96. DBul. paz. 3931. 

p”) Cererile de recurs in casâ 

țiune, în materie corecțională, in 

contra decistunilor curţilot dez 

pel, trebue să feiasnţite, sub pe* 

depsă de nulitate, de o taxă det 

lei, plus 25 le! cola timbrată PF 

care urmeză să se facă declară* 

iunea de recurs sa în cas descă” 

pătaciune, de un certificat prin 

care să se constate starea d 

paupertate a recurentului. Cas 

Vacanţelor 403/96. Bul.pag. 121: 

1) a) Partea care a căzut i pro 

ces şi a fost condamnată din ofi: 

ciă de câtre tribanalul de prin+ 

iustanţă, conform art. 30, alin. Y, 

şi 3t din legea timbralul, la plati 

către sc, a indemnisaţiunei tim 

brului ce ac fi trebuit să iatre- 

buinţeza în proces adversaral 

săi care s'a servit cu act de pal” 

pertate, nu este în drept Câ, 4 

când apel, să ecră a fi scatită de 

plata acelor taxe, căci 0 aseme- 

naa cerere de sentire nu se pote 

judeca de cât faţă de fisc şi dupe 

formele prevădute în legea spe 

ciată a tirabruiui. as. IE 11%   Bul. pag. 113. 
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19 Actele de ipotecă, 
fără să mal fie supuse la 
taxa timbrulur proporlio- 
na), când creanţa pentru 
care se constitue ipoleca 
se constulă prin insusi ace 
lul de ipotecă. 

Dreptul fisculuI se va 
percepe în proporliune cu 
suma creaniel ce se asi 
sură. „ 

Ipoteeile legale sunt a- 
părate de luxa de iuregis 
lrare, : : 

2 Contructările sali în: 
voelile făcute în basa une! 
adjudecaţiunt saii une! co- 
mande serisă sait verbală, 
relative la construcţiuni, 
reparatiunt, întreținerr” şi 
aprovisionără de ori-ce fur- 
nitură de la 500 ler în sus, 
fie plătite do Stat, consi- 
liură județene saii munici- 
palilăti, fie do orl-ce alte 
stabilimente publice. 

Dreptul fiscului se va 
plăti de către particulari |. 
in proporliune cu pretul 
tolul, saii se va retine din 
plată şi se va vărsa la to- 
saur, 

1) a) Dovada de paupertate în: 
soţită la recurs, care pârtă viza 
casterului general în termenul 
legiut, sait cople dupe densa cu 
viza  casierului, peste termen, 
face ca recursul să fle neadmi- 

soi 

In ordonantele de plată 
so. va face menţiune dacă 
taxa este plătită, sait ur- 
m6ză a so reline din suie 
ma ordonanțe, 
“Când însă plala prebu: 

lux s'ur îi slipulut a se ue 
feclua în mai multe anul: - 
lăți de cât pe cine ani, 
alunei plata. înregisliărei 
Se va împărţi asemene 
în proportie cu fie-care 
anuitate cu deosebire că, 
pentru anuitătile relative 
a cel d'ântâiti cinci inf, 
plata taxei de inregistrăre 
se va faco prin anlicipa- 
țiune şi d'o dată cu face- 
rea actulul. 

3 (Moa. ast-fel. %W. 29| 
Mar. 1886). Art. 25.—Con- 
tractele de mandat şi co- 
misiune, când suma ono- 
rariilor este de o sută lei 
saii mal mare, 

4 (Ad; h. 21 Mart. 1556). 
Art: 27.—Tâte contractele * 
enumâ&rate la $ 2 deo mui 
sus, făcute între parlicu- 
lasă, întru cât vor îi con- 

statate prin acte serise.!) 
33. Sunt supuse la pla. 

sibil ; disposiţianile art. 40 din 

legea timbrula! neavenda'și apll- 

caţiunea în specie. Ca. 5. v. 

74|81 Dul, pag. 63.   d) Sant supuse la plata taxei 

de 50 bani aprovisionările de
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ta laxei de înregistrare de 
doui lei la suta de lei. 

10 “(Bod. ast-fel. -Î. 21 
- Mart 1886). Art 28.—Vân- 
dăvile de bună-voe sait si- 
lite de păduri, fie consi- 
derate ca vendări sai a- 

"rendări, cum şi contractele 
pentru esploatare de ca: 
riere, puțuri de păcură şi 
petroleii, când pretul va 
fi în bani. 

Când plata pretului s'ar 
fi stipulat a se etectua în 
msi multe anuităţi de cât 
pe cinci any, atunci plata 
înregislrărel se va împărți 

furnituri făcute une! comune 
cară treo de 'suma de 500 lei, 
chiar dacă sunt făcute în virtu- 
tea unel comande verbale. Oas. 
I 11/92. Bul. pag. 22, - 

c) Contractele de furnituri tă- 
cute nu în scris, ci verbal nu 
sunt supuse la nici o tară de 
timbru, Cas. II 197/92. Bul. pag. 
1059. 

d) Simplele cumpirături orâi- 

„mare sărirşite Gintr'un magasin 
pentru care comerciantul elibe- 

xcză o factură nu constituese 
acte de aprovisionări "de turni- 
turi supuse la taxa de înregis- 
trare prevăqută de art. 32 din 
legea timbrului. Cas.. IL 98/93. 
Bul. pag. 210. 

* e) De gl un contract de man- 
dat, cu tmcloment de atât la 
sută din sumele ce se vor câg- 
tipa pentru mandante, nu era o- 
posabil de a A de Ia început su- 
pus la timbru de înregistrare 
xerut de lege din causa încerti- |   

PASA DE NREGISPRARE 2 1. 0 (ârt. 39) 

asemenea. în proporliune 

cu fio-care unuilute, cu 

deosebire că, pentru anui- 

tățile relative la cel din: 
iii cinci an), plala laxel 

de înregistrare se va fico 

prin anticipaţiune și d'o- 

dală cu facerea actului: 
2 (Abr, D, 21 Mart, 1556. 

Art. 29). 
3% (Abr, 1.91 Mart. 1585. 

At. 29.) - 
4 Vânqările do bună 

voo saii silile de bunuri 

imobiliare, de venituri Și 
de usufruct. 
“B» Vondările silite de 

tuâinei sumei, atunci însă, când, 
dupe terminarea afacerel man- 

datarul acţioneză în judecată pe 
mandante, pretinqână de la & 

cesta o sumă determinată ca 0 

norariă, din acest momect, dis 
părând causa care justifică ne- 

timbrarea actului, dânsul devine 

pasibil de amenda la care ”1 sue 

pune legea timbrului, dacă se 
servă şi produce disul coutract 

în justiţie, fără a plăti in prea 

labil taxa de înregistrare pret” 
qută de art. 32 din citata lege: 

Cas. 1 321/94. Bul. pag. 968. 

f) Contractarea cul-va prin care 
se obligă a furnisa altuia o Cân: 

titate de cărămidă, pentru o tă 

lăre ce trece de suma de le! 500: 

este supusă la taxa proporţional 

de 50 bani la suta de lel, pre” 

xăqut de art. 32, alin. 4 din Je- 

gea timbrului, dacă ea este con: 

statată prin act scris, Cas ! 

324195 Bul, pag. 595. 
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bunuri mobiliare precun 

şi cele do bună-voe, când 
însă pentru aceste din ur- 
mă se va dresa un con: 

trac! legalisut de tribunal 

saii de altă autoritate, 

Sunt scutite vândările 
de productie. - 
Vendarea făculă înain- 

tea trilunalului pentru o- 
şive din individiune .nu 
este supusă la altă. lasă 
de transmisiune, când vân- 

darea se fave asupra unuia 

din coproprielari, de cât - 

pentru . prețul aferent la 

parlea ce aveail în imobil 

cer-alţi coproprietari. 

_- 60 Cesiunile de drepturi 

succesorale; : 

10 Schimbul de bunuri 

imobiliare, precum şi cele 

de bunuri mobiliare, însă 

sând pentru aceste din 

urmă se va dresa un act. !) 

34. (Abr. 21 DL. Mart. 

1886. Art. 29. . 

(Ad, 1, 21 Mart. 1886. 

  

1) a) Taxele de transmitere se 

zestitue când nu sunt legal- 

“"“mente percepute, precum este 

în specia de faţă, unde un co- 

proprietar al unel imobil în în- 

diviziune, a fost silit să plătescă 

taxa de transmitere şi pentru 

preţul aferent la porţiunea cu- 

venită luy. Cas. 1 293/87. Bul. 

pag, 736 
2) Vindarea care are de obiect 

un bun “mobiliar saă imobiliar 

este supusă la plata taxe! de în- 

xegistrare, dupe preţul vîndărei 

orl-cari ar fi prestaţiunea care 

tormeză preţul rînderei, pentru 

care tribunalul are dreptul a 

faca o estimaţiune osebită. Cas: 

1 82|88. Bul. pag, 233: 

“ c) Legea „timbrului neavând 

- putere xetroactivă, taxele prevă- 

- qute în acestă lege se percep 

dumal asupra actelor cari aă 

luat nascere numai de la pro- 

mulgarea el.: 
Ast-fel areptul de succesor 

fină născut încă din „momentul! 

deschiderei succestunti, nu se 

pote percepe taxele prevăqute 

în legea vimbruilui, dacă acestă 

succesiune s'a deschis înainte de 

promulgarea legei. Cas.1 362]90. 

Bul. pag. 141. - 

d) Vindările de vinuri, produs 

al viet vinqătorului, sant scutite 

de taxa de înregistrare. Cas. | 

410|90. Bul. pag. 1284. 

e) Cestiunea averei ce soțul 

face femei sale drept plata dorel, 

în cas ae separaţiune de patri- 

moni, constitue o adevărată 

transmitere de proprietate, iar 

nici de cum actul de constatarea 

plăţel reale previqut de art. 1262 

din Codul Civil, și este supusă ” 

la taxa de înregistrare conform 

art. 33 din legea timbrului. Cas, 

1 174492. Bul. pag.'452; Cas. | 

11693. Bul. pag. 301. - 

f) Asemănat art. 33, alin Y din 

legea timbrului, vindările silito 

şi cele de bună-vote de lucruri 

imobiliare sunt supuse la plata 

taxei de înregistrare de 2 9jg când 

pentru acestea din urmă se va 

închiea un contract legalisat de   trihunal saii de altă autoritate.. 

De aci urmeză că vinqarea făcută 

prin licitaţiune publică de către 

primarul comunei a avzrel m



sot 

„vb. 80.— Sunt. scutite. de 
vricce taxă de înregistra 
re: donațiunile, legaturile, 
precun şi ori-ce fel de li- 
beralități, făcute stabili- 

biliare rămasă de la un defunct, 
dupe. cererea tutoruluI minoriloe 
sti copil, esta supusă qisel taxe, 
intru cât ea a tost constatată 
prin procesele verbale inchieate 
de autoritatea comunală, şi fap- 
tal că o atare vîndare nu a 

- fost supusă la plata acelei taxe 
constitue o contravenţiune la le- 
pea timbrului. Cas, 1 411]95. Bul 
pag. 1179. - 

9) Cesiunea avere! sale mişră- 
t6re făcută de falit în persâna 
unui terţiu prin care concordatul 
inchiat cu creditorii sti, cu obli- 
-gatiune din partea aceluia de a 
plăti cota concorâatară, consti- 
tuind o adevărată vindare de 
bună:voie de lucrari miştătore, 
constatată printr'un contract le- 
galisat de tribunal, este supusă la 
plata taxel de înregistrare de 2%/) 

" prerădută de art. 33 din legea 
timbrului, Cas, 1 460|95 Bul. pag. 
1318. Cas. I 253196. Bul, pag, 33. 

h) Din art. 33 din legea tim- 
brului resultă că vinqirile de pă- 
duri al căror preţ s'a stipulat a 
se plăti prin mal multe annităti 
taxa de înregistrare cată a îi plă- 
tită prin anticipaţiune şi o dată 

_ cu facerea actului numa! pentru 
cet d'ântâlă cinci ani. De unde 
urmeză că, în ce priveşce cele 
alte anuităţi ce urmeză dupe es- 
pirarea primilor cinci ani, legea 
necreând plată prin anticipațiune, 
taxa de. inregistrare pentru ele 
se pote face în tot cursul perlo- 
dulul pentru'care se plătesce o 
anauitate. Aga dar, dacă exploa- 
tatoral une! asemenea păduri a 
fost condamnat şi -urmărit la   

DESPRE SCUTIRI (Art. 33), 

mentelor publice de bine- 
facere şi instructiune din 
tară, 

(Ad. L. 1 Ian. 18$8)-- 
„st unic. Sunt asemene: 

plata unei amende pentru că n'a 

plătit prin anticipațiane dqisele 

taxe pentru annităţi ulterivre, 

dânsul este în drept a cere de la 

fisc restituirea “e, Cas. 1 39%, 
Bul, pag. 21. 

î) Declaraţiunea făcută de pro: 
prietarul unei păduri că a primit 

de la cine-va suma coprinsă în- 

tr'o recipisă de bani pentru ua 

parchet de pădure ce "I-a arendat 
constitue o vîndare de pădare su- 

pasă la plata taxei de înregise 
trare de 20|, prevtdut de art.53, 
alin. | din legea timbrului, 3șă 
că, dacă, nu s'a respuns (isa taxă, 

părţile contractante cată a Âs4- 
puse la amenda prestdată de 
(isa lege. Caf. I 8596. Bal. pat. 
299, 

Î) Instanţa judecătorescă sesi- 
sată prin contestaţiunea părţilor, 
nu pote judeca de cât în confor” 
mitatea lege ce cârmueşce ma: 
teria supusă judecăţel, chiar când 
aplicațiunea acelei legi nu se va 
fi cerut în mod formal de părți. 

Ast-fel, când Statul cere caun 
moştenitor să plăicscă taxă de 
înregistrare pentru succesiunea 

ce primeşce conform legel time 
bralui din 1886, ai tribunalul a- 
pără pe moştenitor de plata a- 
celel taxe pe motiv că sucvesiu- 
nea s'a deschis înainte ce legea 
timbrului din 1836, fără a snpune 
pe moştenitor Ia plata taxel legel 
timbrululdin 1881, anterigră legel 
din 1886, legea în vigore la des- 
chiderea acelei succesiuni, pri 
accstă comite un adevărat exces 
de putere şi violare a lege tim 
brulul. Cas, 341196. Bul. pag. 13tl. 
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seulite de orl-co iuxă de 
înregistrare şi donațiile, 
legatele suit orl-ce alt-fel 
de liberalilăţi, făcule ju- 
deţelor și comunelor,” tu: 
destinaţiune de bine-face- 
re suii de instrucţiune. 

(Ad. L. 21 Mart. 18$6). 
Art 31. — Sunt supuse la 
“următorele taxe de înre- 
gistrare:  succesiunile le- 
gilime (ab intestat), testa: 
mentare, legatele, dona- 
iunile de .orl-ce bunuri 
mobile sait imobile şi orl-: 
ce alte Jiboralităţi între 
vil ; 

10 La tre lel la suta de 
lei, acele deferite rudelor 
colatorale până la al pa- 
trulea grad inclusiv ; 

2 La şese lel la suta de 
leY, acele deferite tuturor 
celor-alte rude colaterale 
în grad sucecesibil ; _ 

3» La nouă le! la sula 
de lei, acele deferile per- 
sonelor streine. de. orl-ce 
rudenie cu defunctul saii 
donatorul, precum şi per- 
sonelor morale, afară de 

3, 6 si v 1.0 (Art. 51-05) 5u5 

cele prevădute la art. 5. 
4 Sunt scutite de orl-ce 

taxe de înregistrare: suc- 
cesiunile legitime (ab in: 
testat), testamentare, Ic: 
gatele, înzestrările şi uv- 
naţiunile cu tillu de dolă, 
de ori-co bunuri mobile 
saii imobile, precum şi oră 
ce fel de donaţiuni sai. 
Jiberalităţă între vir, defe- 
rite în linie ascendentă 
saii descendentă şi sotului 
sait sotiei, 

(Ad. L. 21 Mart. 1886), 
“Art, 82. — Sunt supuse lu 
taxa de înregistrare indi- 
cată în acestă lege, și du- 
pă distinctiunile stabilite 
mal sus, şi întorcerile de 
bunuri „dăruite, în casul 
prevădut de art. $25 din 
codul civil, 1) 

CAPITOLUL VII. 

Despre modul perceperci ” 
taxelor de timbru și 

- înregistrare, 

35. Taxele de timbru 
şi cele 'de înregistrare su 

  

a) 1) Asemănat art. 31, alin. 4 
din legea timbrului, sunt scutite 
de plata taxelor de înregistrare 
atât înzestrările copiilor de către 
părinţii sati ascedenţii lor, cât 
si asigurările prin ipotecă a a- 
cestor înzestrări când ele sunt 
făcute prin același contract de 

căsătorie. Cas. 1 258195. Bul. pas. 
137. E 

VW) In materie de succesiune şi 
pentru determinarea cuantumu- 

lui taxeYde inregistrare ce trebue 

să plătescă persona care cere tră- 

miterea în posesiunea el, acesta   e datâre nu numa! să enunţe în
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plătese de către părțile 

“interesate. | E 
Pentru tote actele pen: 

tu cari legea cere plata 

taxe! timbrului şi înregis- 

irărei, părtile vor plăli a- ” 

cestă taxă încă de la for- 

marea lor, sub pedepsa 

prevădută de lege. 1) 
"30. Autorilăţile publice 

nu vor da nic un fel de 
curs actelor ce nu vor fi 

timbrate, saiicarIvor purta 

un' timbru ma! scădut de 

cât cel stabilit prin pre- 
senta lege. . 

Acestă lipsă nu atrage 

treci, dar chiar să'şi doveaescă 

gradul săi de rudenie cn de- 

functul. Cas. I. 291495. Bul. pag. 

859. | | 
1) a) Este contravenient la le- 

gea timbrului comerciantul care 

ta cererea agentului însărcinat, 

nu presintă registrele sale, şi dă 

“ca motiv instalațiunea sa de cu- 

vând în comereiăă. Cas. 1 222/91. 

„Dal, pag. COT, , 

2) Taxa timbrului proporţional 

pentru contractele de arendare 

sai închiriere, fie chiar verbale, 

urmelă să fie plătită din momen- 

tul când părţile aii convenit ver- 
bal asupra preţului şi obiectului 

închiriat sai arendat; alt-felden- 

sele sunt supuse la amenda pre- 

văqută de art. 63 din legea tim- 

brulul. Cas, 1 337/91. Bul. pag.939. 

e) Arendaşii şi cumpărătorii de 
păduri prin licitaţiune publică 
de la Stat sunt datori să răspundă 
taxele de .timbru şi înregistrare 

“in momentul când arendarea sai 

PERCEPEREA TAXELOR (Art. 35-37) 

nulitatea actelor cari n'aii 
fost învestite cu timbru, 
ci supune pe părti la pe- 

nalitatea prevăzută în a 

ceslă lege. - - - 
Actele nu vor putea [i 

produse înaintea autorită- 

ților şi nu vor [i ţinute în 
s&mă de cât după achita: 
rea impositului şi a a- 
mendel. 

'Tâte actele de procedu: 

ră cari nu vor purta tim- 

rul şi taxele speciale ce- 

rute de lege, ror îi consl- 

derate ca fără fiinţă. 
37. Pentru actele. su- 

vingarea a devenit perfectă, a- 
tunci, adică, când ea s'a aprobat 
definitiv de către, consiliul de mi. 
niştrii. — Intârqierea de a plăti 
acele taxe peste qisul termen 

constitue o contravenţiune 13 le- 

gea timbrului care'l face pasibili 

de plata amendelor prevădute de 

lege. Cas. 1 369/91. Bal. pag. 1059. 

-d) Sunt pasibili de plata amen” 

dei prevădută de legea timbru: 

lat, în cas când un act n'a fost 
făcut pe timbru legal, numai păr: 

țile interesate, şi prin părți înte- 
resate legea nu are în vedere pe 
toţi acel cari fgureză ca iscăli: 
tura lor în josul actului, ci nu- 

mal pe aceia în privinţa cărorâ 
actul constată o relaţiune de drept 
-Cas. 1 186/95, Bul. pag. 554. 

1) a) Judecătorul chemat cu 0- 
casiunea une! afaceri să înterpre- 
teze legea timbrului, nu pote 
supus la amenâă ca contravenient 

la acea lege, sub curânt că "a   dat o interpretare greşită. Cas.l 

 



bERCEPEREA PAXELOR (Art. 37-35). 

puse limbrului fix sait pro- 

porţinal, părțile se vor 
serși, sati de hârtiecu tim: 
bru îneruslat, sati de ori 

„ce altă hârtie pe care se 

sa aplica timbrul mobil în 

casul când valorea impo- 
sitului nu va trece peste 

suma 'de 95 bani. 
Pe actele făcute “afară 

din ţară se va aplica viza 
pentru timbru, sai în cas 

când impositul nu trece 

peste 25 bani, se va apli- 

ca o marei mobilă, alară 

de escepțiunile prevtdute 

prin lege.) E 

| 
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38. Transniisiunile de 

proprietate, de usufruet, 

vendările de păduri, închi. 

rierile şi arendările, se pot 

dovedi în casul când păr- 

țile s'aii sustras de la plata 

taxei, prin rolurile de con- 

tribuţiune,prin posesiunea 

de fapt a imobilului, prin 

folosinţa şi perceperea ve- 

nituritor. În asemenea cas, 

constatarea se.va face de 
agenţii fiscali. prin înche- 

ierea de procese verbale 

cari vor fi comunicate păr- 

ților în modul prevădut 
prin art. â6.%) 

  

333/30. Bul. pag. 1096. 

v) Recursul este în termen, ca 

4 cum nu sar î comunicat co: 

pia decisiunei, când dovada dată 

de primirea decisiunei este fă- |. 

_cută fără timbru. Cas. 

Bu]. pag. 1112. A | - 

€) Instanţa de apel nu pâte cer- 

ceta apelul, decât dacă apelanţiti 

sai conformat regulelor şi for- 

melor cerute delegea timbrului. 

Cas. 1 100/94. Bul. pag. 241. 

d) Este neaâmisibil apelul fă- 

cut în virtutea unul act de pau- 

pertate depus dupe expirarea ter- 

menului util al apelului, Cas. II 

129;/95. Bul. page s91. 

1) a) Legea timbralui neavând 

putere retroactivă, taxele prevă- 

„dute în acestă lege se percep 

numa! asupra actelor cari aă luat 

nascere de la promulgarea cl. 

Ast-fel dreptul de succesor fină 

păscut încă din momentul des- 

ehiderei succesiunel, na se pote 

percepe taxele prevădute în le- 

406/91. bis. 

    

gea timbralul, dacă acestă suc- 

cesiune s'a deschis inainte de 

promulgarea legel, Cas. 1 362|90. 

Bal, pag, Llil. . 

1) Legea cere anu se aplica pe 

acte, timbrul mobil în val6ra mal 

mare de 25 bani, totuşi o atare 

aplicare nu pote î considerată 

ca o contravenţiune, întru cât 

legea nu prevede nici o penali- 

tate. Prin urmare, portărelul care 

“a da curs une! dorel de pre: 

ăarea unel sentinţe, pe care eraii 

aplicate patru timbre mobile ax 

câte 25 banul, anulate cu pigiliul 

corpului de portăre!, nu pote A 

supusă la nici o amenâă, întru 

cât nu comite nici o contraven- 

tiune şi posibilitatea orl-cărei 

îraude e înlăturată. Cas 1 223/94 

Bul. paz: 681. . . 

2 a) Cu drept curent tribuna- 

1al anulcdă un proces verbal de 

contravenţiune 1a legea timbrului 

și ordonă zestitairea amendilor 

percepute,când nicl acel prescript



58 - VERCEPEREA TAXELOR (Art, 39—11) 

. 89, Pentru tote actele | (Ad,.L. “21 Mârt 156). 
inchoiate între Stat, judete 
Sai combo tii particu- 
latir, şi pe care legea le 
supune la taxa de timbru 
sati înregistrare, taxa cade 
în sarcina particularilor:) 

40. Pentru actele for: 
mate de autoritățile jude- 

„ciare sai administrative, 
și cură sunt supuse la laxa 

- timbrului, părţile intere- 
"sale vor fi: datore a pro- 
cura timbrul necesar.  - 

Art: 33.— Când mal multe 
persone aii acelaș interes 
decurgând din acelaş fapl 
generator de drepturi saii 
obligaţiuni, va fi unică taxa 
de acțiune, oposiţiune, a: 
pel, recuis, contestaliune 
şi revisuire, când vor |i 
făcute printr'una şi aceiași 
cerere. *) 
41. Valorea limbrului 

întrebuințat. de fie-care 
parte -în cursul vre-uaui 

  

verbal nici representantul minis- 
terului, nu dovedesce prin mil: 
locele prevăidute de art. 33 ain 
«isa lege, existenţa pretinse! aren- 
dări. Cas. 1 98/91. Bul. pag. 211, 

) a) 'Taxa de timbru pentru 
contractele dintre Stat, judeţ saă 
comună cu particularii, cădend 
în sarcina acestora, numa! dânşii 
sunt respundătorii de piata amen- 
delor în cas când suut făcute fără 
timbrul legal saă pe timbrul in- 
suficient, iar nu şi cel d'ântâiii ; 
legea neprescriind nici o pedepsă 
pentru aceştia, nu e pâte aplica 
principiul solidarităţei într'un a- 

„tare cas. Cas, I 166/91. Bul. pag. 
493. ” 

5) Arendaşii şi cumpărătorii de 
păduri prin licitaţiune publică de 
la atat, sunt datori să răspundă 
taxele de timbru şi înregistrare 
ia momentul cână arendarea saii 
vindarea a devenit perfectă, a- 
tunci, adică, când ea s'a aprobat 
defnitiv de către consiliul de 

- miniştri. Intârdterea de a plăti 
" acele taxe peste «lisul termen con- 
stitue o contravenţiune la legea 
timbrului care'I face pasibili de   

plata „amendelor previdate de 
acestă lege. Cas. 1 369,91. Bul, 
pag. 1039, _ 

:) a) Dupe legea timbrului din 
1585, partea care n'a plătit ta- 
xele cerute pentru formarea unul 
recurs, este primită a depune la 
diua înfăţişărel, valdrea întreită 
a taxer ce lipsea, chiarla instanţa 
unde este pendinte chestiunea+ 
Cas. 11 51/87. Bul. pag. 495. 

5) Dovada de paupertate inso- 
țită la recurs, care portă riza ca- 
Sterului general în termenul le: 
gluit, sait copie dupe dânsa cu 
viza casieruluy peste termen, face 
ca recursul să fie neadmisibil; 
disposiţiunile art. 40 din legea 
timbrului nearându-şi aplicaţia- 
nea în specie. Cas. 3, V. 75,87. 
Bul. pag. 631. . 

c) Dupe art. 33 al lege! timbra- 
lu din anul 1856, când ma! multe 
persâne ati acelaşi interes, de- 
curgând din acelaşi fapt genera- 
tor de drepturi saă obligaţiuni, 
urmeză să fie unică taxa de ac- 
țiune, oposiţie, apel etc., când 
sunt făcute printr'una şi aceea 
cerere, Cas.1 15/31..Bul, pag. 11. 

 



PERCEPEREA TAXELOR (Art. 11-12 ” - B09 

proces se va cuprinde în 

cheltuelile de instanță si tote 

“va putea figura în lista de 

cheltueli, conform art. 146 

şi 147 din procedura civlă. 

Partea care s'a condam- 

Hat .va [i obligată a plăti 
aceste cheltueli, con- 

form şi cu cele stabilite - 

prin art. 30 şi 3l din pre- 

senta lege.!) : 

42, Registrele comer- 

  

d) Arendaşii şi cumpărătorii de 

păduri prin licitaţiune publică 

de la Stat, sunt datori să r&s- 

pundă taxele de timbru şi înre- 

gistrare în momentul când aren- 

darea saă vindarea a devenit per- 

fectă, atanci, adică, când ea s'a 

aprobat definitiv de către consi- 

Jiul de miniatrii. Intârdierea de 

“a plăti acele taxe peste qisul ter- 

men. constitue o contrarenţiune 

Ja legea timbrului cari "1 face pa- 

sibill de plata amendelor prevă- 

Qute de acestă lege, Cas. 369/91, 

Bul. pag. 1059. ă 

e) Dape art. 40 din legea tim- 

brului, când mai multe persâne 

aii acelaşi interes, decurgend din 

acelaşi fapt generator de drep- 

tari saă obligaţiuni, taxa de ac- 

ţiane, oposiţiune, apel etc. va î 

unică, dacă vor fi făcute prin: 

tr'una şi aceeaşi cerere. Ast-tel 

e casul în care mal mulţi pro- |: 

prietari reclamă pe direcţiunea 

generală a căilor ferate printr'o 

singură acțiune colectivă, pentru 

pagubele suferite prin încendie- 

rea grânelor din causa une! 1o- 

comotire. Cas. 1 341/9%. Bul. pag: 

1080, , 

1) a) Neachitarea taxelor spe- 

ciale prevăgute de legea timbru=- 

luf, nu are de efect anularea ce- 

rerel, ci numaj ţinerea cursnlui 

ei în suspensture până când par- 

tea justifică că a plătit taxa îm- 

preună cu amenda egală cu de 

trei orl- taxele i datorite. Cas. II 

121|37. Bal. pag. 812. 

v) Recursul în casațiune sem- 

nat.de duoă persâne, avend în- 

terese distincte cu o singură taxă, 

este neadmisibil,trebuind ca una 

din părţi să plătescă taxa recur- 

sului întreită. Gas. I1 129/87 Bul. 

pag. 931 
c) Regula stabilită de legea 

timbrului, dupe care actul jude- 

cătoresc, nefăcut încă de la îu-, 

ceput cu taxa legală, nu estenul, 

ci supus la plata une! taxe sati 

diferinţe de taxă întreită, este o 

regulă generală şi absolut apli- 

cabilă la tâte actele, fe ele fâ-" 

cute, cu plata de taxă, fie cu act 

de paupertate. Cas. 1275, 88. Bul. 

pag. 912. - , 

d). Este neadmisibil recursul 

făcut fâră plata de taxă câaâ, în 

Qiua judecăţei, recurentul na plă- 

tesca amenda prevădată de art. 

41 din legea timbrului. Case 1 - 

247/89. Bul. pag. 628. 

e) Este neadmisibil un singur 

recurs contra mal maitor .ordo- 

nanţe de adjudecare date sepa- 

rat. EL urmeză a A însoţit de a- 

tâtea taxe câte ordonanţe sunt, 

Oas. IL 14389 Bal. pag. 93fi. 

-f) Sub imperiul legel timbru- 

ul din 1881, un apel nu putea 

fi considerat ca valabil, de cât   numai dacă era însoţit de taxa 

timbrului legal sai de an act de 

paupertate format în regulă și a- 

jătarat pe lângă apel, sai cel 

puţin depus în lăuntrul terme” . 

nului de apel, Cas. | 11/90. Dul. 

pag. 156, 
. 

9) Apelul făcut sub imperiul 

lezel timbrului din 1894 era ne
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ciantilor, Şi în general totă 
regisilrele supuse de pre: 

”sentu lege la taxă, nu se 
_vor putea viza nici parafa 
de tribunale, dacă nu vor 
purta viza pentru 'tim- 
brul stabilit de lege. 
-- 43. Taxele de înregis- 
trare se plătese tot-d'a-una 
la casiesiile generale în 

- momentul formărei actu- 
lui, saii la termenele fixate 
de legea de faţă.) - 

44. Clasificarea aclelor, 
în ceia ce privesce taxele 
de înregislrare la cari tre- 
bue să fie supuse, se face 
de casierii generali, saii de 

- președintele tribunaluliuă, 
când actele se presintă, 

, 

_ PERCEPEREA TAXELOR (Art. 43-41) 

ma! întâiiă, la tribunal pen: 
tru legalisare saii indepli- 
nirea unei alte formalităţi. 

'Tribunalele nu vor putea 
libera părților actele cei 
s'aii presintat spre legali: 
sare sait pentru "îndepli- 
nirea une! alte forme, 
nici cerlificate că aceste 
lucrări S'aii operat, până 

co mal întâiu părțile nu 
vor produce recepisele ca- 

sierului genera! probătore 
de plata efectuată a laxel 
de înregistrare. . 

Recepisele casieralulre- 
lative la plata taxel de În- 
registrare se va opri lot- 

deaunu Ja tribunale, spre a 
putea servi cu acto justili- 

  

- admisibil dacă nu era însoţit de 
taxa prevădută de lege. Faptul 
că apelantul a depus, conform 

i în timpul legel no!, amenda 
. întreită, nu'l face admisibil, dacă 
acestă depunere a avut loc în 
urma expirărei termenului util 
al apelului, căci prin acesta s'ar 
da un efect retroactiv nouri legi. 
Cas. I 211190. Bul. pag. 615. 

1) Insuficienţa taxtI fixe pe care 
trebue făcut recursul pote 
complinită, ca şi aceea a taxelor 
speciale, cu amendă de tre! orl 
prevădută de art. 1i din legea 
timbrului, Cas. 1222|90. Bul.pag. 
661. - . 

î) Un apel făcut fără plata de 
taxă nu este nul dacă partea jus- 
tiică în urmă plata une! amen- 

- «MW egale cu de tref orl valdrea 
acelel taxe, Cas. I 106/99. Bul. 

pag. 249. 
1) a) Mutaţiunile de proprietăţi 

imobiliare, sunt supuse la taxa 
timbrului de înregistrare in mo 
mentul formărel actului, eră nu 
când se face toemela oral. Cas.l 
232/38, Bul. pag. 920, 

2) Arendaşii şi câmpărătorii de 
păduri prin licitaţiune publică de 
la Stat sunt datoi1 să răspundă 
taxele de timbru și înregistrare 
în momentul când arendarea Sau 
vândarea a devenit perfectă, a- 
tuuci, adică când ea s'a aprobat 
definitiv de către consiliul de mt: 
niştri. Intârdierea de a plăti ace!e 
taxe peste Qisul termen constitue 
o contravenţiune la legea, tim- 
brulu! care'i face pasibili de'plat 
amendelor prevăţute de acest 
lege; Cas. I 369/91. Bul.pag, 1059, «|   x 

€ 
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! 
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cative pentru plata taxei.) 
45, Plata taxei pretinsă 

de cătie agentul fiscal sait 

însemnată de către tribu- 
nal, în nici un cas,nu s6 
„va suspenda, ci-se va e- 
feelua îndată, rămănînd ca 
ca fiscul'să restilue ceia 

ce va îi perceput mal mult 

saii fără drept, când jude- 
cata va decide alt-fel: 

46. Când, după plata 

taxei de inregistrare, actul 

nu se va legalisa din causă 

că părţile au renuntat al 
mai face, sau că tribuna- 

lul a refusat legalisarea, 

sai în ceasul când o ordo: 

- nanţă de adjudecare s'a ca- 
sat, atunci tribunalul va 

ordona restituirea laxei 

percepute.. 

(Ad. L. 21 Mart. 1£86). 

Art 34. — Tote cererile de 

vestituiri de taxe se vor 

adrese tribunalului civil în 

PERGEPEREA TASELOR (Art. 15-47) - rii 

resorlul căruia s'a efectuat 

plata. La cerere se vor a» 

Jatura orl-ce acte pe cari 

se întemeiază. Tribunalul 

va statua în camera de 

consițiii,/ printrun jurnal 

motivat, dacă cererea este 

sai nu admisibilă, faţă cu 

disposiliunile legel în ma- -. 

terio de restituiri. Tribu- 

nalul judecă în ultima în- 

stanţă până la o mie cinei 
sute de ler. _ 

(Aa. Ii: 21 Mart. 18£6).. - 

Art 34. — Partea nemultă-” 

mită pe disposiţiunile trib- 

bunalului va putea facea- 

pel în termen de o lună.. 

(Ad. ID. 21 Mart. 1886). 

Ant. 84. — Termenul dea: 

pel va curge de Ja .notifi- 

carea jurnalului. 
(Ad. L. 21 Mart. 1886). 

Art. 84, — Procedura va 

gratuită. ?) 
_4'7. Taxele de inregis- 
a 

  

1) a) Sunt pasibili de plata a- 

mendei prevtdută de legea tim- 

“brului, în cas când un act nu a 

fost - făcut pe timbru legal, nu- 

maj părţile interesate, şi prin părți 

- interesate legiuitorul nu are în 

vedere pe toți acela care Agurcză 

cu îscăliturile lor în josul actului, 

ci numa! pe aceia în privinţa că- 

xora actul constată o relaţiune de 

drept. Cas.1 186|95. Bul.pag.5:4- 

2) a) Nu se pâte cere restitui- 

rea taxelor plătite de cât în ca- 

surile anume previdute de le-     
gea timbrului. Cas. 1 121/87. Bul. 
pag. 303. 

d) Mutsţiunile do proprietăii, 

sunt supuse la taxa timbrului de 

înregistrare în momentul formă- 

rel actulul, cră nu când se face 

tocmela oral. Cas. 1 282/88, Dul. . 

pag. 920. 
. 

c) Restituirea uaer taxe de în- 

vegistrare nu se-pâte îacuviinţa 

de tribunal pe cale sumară ară- 

tată în art. 46 din legea timbru- 

lu! de cât numai pentru cele trei 

casuri anume prevăqute de lege.
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rare se vor calcula în mo- 
dul următor: E 

a) Pentru vendirile si- 
lite saii voluntare, făcute 

- DERCEPEREA TAXELOR (Art. 47 

prin licitație, de orl-ce fel - 

de bunuri. saii drepturi, 

după pretul eşit Ia ultima 
licitatie; 

  

In ori-ce alt cas, partea nu pâte 

obţine restituirea taxei de cât pe 

cale de proces regulat îndreptat 

contra Statului. Cas. 132,32. Bul. 

pag. 41. . : 
«) Competinţa excepţională a 

tribanalului a statua prin o în- 

cheiere dată în camera de con- 

sili, fără citarea părţilor, asu- 
pra cererilor de restituirea de 

taxă, se aplică numa! la cele trei 

casur! limitativ prescrise de art. 

46 din legea timbrului, Pentru 

“ ort-ce altă restituire, partea în- 

teresată trebue să facă proces pa 

- cale principală. Cas. 1 219,59 Bal. 
pag. CO. . - 

€) 'Taxele de înregistrare legal 

percepute nu se restituesc de cât 

în cele tre! casuri anume arătate 

de art. 36 din legea timbrului. 

Prin urmare, când un contract 

de întreprindere încheiat pe mai 
mulţi an! s'a resiliat de comun 

acord, cererea de restituirea taxei 

este neadmisibilă, Case 1 99,9. 

Bul. pag. 277, 
[> Cererea de restituirea une! 

taxe de recurs, depusă într'o ma- 
terie în care legea nu prevede 
vre-o taxă, nu se pâte face direct 
la curtea de casaţiune,ci numal 
)a tribunalul civil în resortul că- 
aia s'a făcut plata. Cas. 155]90. 
Bul. pag. 453. , 

3) 'Pribunalele sunt în arept a 
dispune or! când restituirea unei 
taxe ilegale percepută, de dre-ce 
disposiţiunile art. 10 şi 16 nu se 

pot aplica ce cât atunci când e 
vorba de o taxă legalmente per- 
cepută. Căs, 1 279/90. Bul. page 
824, 

1) Are loc restituirea taxelor 
  

da înregistrare numa! în casurile 

prevădute de art. 46 din legea 

timbrului, când, adică, actele și 

convenţiunile ce părţile aă pro” 
ectat de a face nu S'sii operat 
în mod definitiv, fie prin voinţa 

lor, fie priu circumstanțe iode- 

pendente de voinţa lor, iar nu şi 

când actul se anuleză în urmă 

pentru veri-un motiv Gra-care. 

Cas. I 5/91. Bul, pag. 1; Cas-| 
318|91. Bul. pag. 921; Cas. | 456191. 

Bul. pag. 1243; Cas.1 20796, ul. 

pug. 813;+174[93. Bul. pag. 319. 

î) Taxele de înregistrare legal 

percepute nu se xestituese de cât 

in cele trek casuri anume â! tate 

de art. 46 din legea timbralul. 
* Prin urmare, este casibilă ho- 

tăricea tribunatului care, in mod 
sumar, ordonă restituirea nel 

taxe, sub cuvânt că împrumuta | 

cu ipotecă, pentru care s'a piătit 
acea taxă, nu s'a realisat, căcl0 - 
asemenea. restitaire nu se pâte 
pronunța de cât pe calea unei 
judecăți contradictorii. Cas. 
133/61. Bul pag. 3i8, - 

3) Violcză legea timbrului ins" 

tanţa de fond care admite o ce- 

rere de restituire a tarel, fâră & 

cerceta mal îutâtii dacă ea este 
făcută în termen, Cas. 1 50,92 
Bal. pag. 11. 

le Cererile de restitulrea taxe” 

lor de timbru şi înregistrare nu 
pot A judecate de tribunale de 

cât dupe citarea prealabilă a păr- 

ţilor. Cas, I 115/92. Bul. paz. 154 

Cas. L 416/92. Bul. pag. t107: 
Cas, L 95,92. Bal. pag. 206; Ca 
I 253/792 Bul. pag. 165; Cas. | 

53/92 Bu, pag. 99; Cas, 1 191/%5 
Bul. pau. 543, Cas. L 12493 paul. 

 



_DERCEPEREA TAXELOR (art. 7) nb 

5) Pentuu : vendările de 
bună voce constatate prin 
act, de ori-ce fel de bunuri 
saii drepturi, după prețul 
cuprins în actul de ven- 
dare; iar în lipsă de act, 
după valorea declarată de 
părti; 

c) Pentru donaţiunile în- 
tre vi! de bunuri mobiliare 
saii imobiliare, după va- 
lorea sait. estimatiunea ce 

părțile sunt dalore a de-. 
clara prin act; 

d) Pentru transmiterea 
de _usufruet, după evalua- 
rea ce se va face venitului 
multiplicat cu 10; 

'6) Pentru schimbul bu- 
nurilor imobiliare, dură 
valorea cea mal mare ai 
unuia din ele; 

- f) Pentru transmisiunea 
succesiunilor, după valo- 

  

pag. 309; Cas 1 31695 Bul.p.89. 
2) Părţile sunt în drept a cere 

restituirea taxelor de înregistrare 
percepute, atunci când conven- 
țiunile şi actele ce dînsele ai 
proiectat a face nu sai operat 
în mod defnitiv, fie prin voinţa 
lor, fie prin circumstanțe inde- 
pendente de voinţa lor, precum 
este un contract de împrumut 
ipotecar de la creditul funciar, 
care nu s'a realisat, Cas. L 15]92. 
Bul. pag, 181.- 

m) Cesiunea averei imobiliare 
ce soțul face sotiri sale drept 
plata dotel, în urma înterveni- 
vei unef hotăriri de divorț, con- 
stitue o adertrată transmitere 
de proprietate supusă la taxa de 
înregistrare prevădută de art. 33 
din legea timbrului. Cas. 1 116]93 
Bul. pag. 301. 

n) Moştenitorul saă legatarul 
care a plătit taxa pentra mot- 
tenirea sai legatul stii fără să “+ 
se deducă pasivul, are drept la. 
restituire, Cas. 1 14393. Bul. pag. 
38417. 

o) Nu sunt supuse la plata 

taxe! de timbru cererile făcute 

înaintea instanţelor judecător sci 

pentru restituirea taxelor de în- 

repistrare, Cas. IL 91/01. Bul.   

ag. 168. - 
p) axele de timbru nu se pot 

cere de cât pentru actele pere 
fecte, de unde urmeză că dacă 
o vinqare e numal în stare de 
proiect ca nu pote f impusă la 
plata taxelor prevădute de legea | 
timbrului. Cas. I 409/94, Bul. pag. 
1223, Ă 

q) Seutinţele date în lipsă de 
tribunale, în materie de resti- 
tuirea taxelor de timbru, nu 
sunt susceptibile de oposiţiune. 
Cas. 1 239/95, Bul, pag. S6T. 

”) O dată ce o vindare a fost 
perfectă, păriile sunt obligate a 
plăti taxa de înregistrare, prevă- 

dută de legea timbrului ai dară 

ele renunţă în urmă la un ase: 

menea contract, săi nu mal voesce, 

din ort-ce împrejurări, ca el să şi 

mal aibă urmare, acâsta nu le 

dispenscză de a plăti disa taxă, 

nici nu le indrituesce de a cere 

restituirea el, în cas când o plă-" 

tese, căci scopul legel timbrului 

este dea se plăti taxa de înre- 

gistrare, când e vorba de vin- 

darea unul imobil, îndată ce e: 

xistă un contract perfect, Cas, 1 

331/95, Bul: pag. 903; Cas.1414|95 

Dul. pag. 115, 

a
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rea declarată” de moşte- 
nitoră; . 

4) (od. ast-fol IL. 91 

Mart,. 1886). Art. 36.—Pen- 
. tru transmisiunile de nudă 

proprietate, însă numa! 
atunci când titularul va 
esercita vre-un drept real 
saii va face act de pose- 
siune, după evaluarea ce se 
va face venitului imobilu-, 
lui transmis, înmulţindu- 

-'se cu dece; a 
Dn) (Ad. 5.291 Mart, 1856). 

- Art, 86.— Pentru constitu- 
irile de rente, după suma 
ce va resulta din înmulti- 
vea rentel anuale cu dece; 

î) (Ad. L.21 Mart. 1886), 
1).a) Mutaţiunile de proprietăţi 

imobiliare, sunt supuse la taxa 

timbrului de înregistrare în mo- 
mentul formărei actului, cră nu 
când se face tocmela orală. Cas. 
1 282/83. Bul. pag, 920. 

v) VinQarea care are de obiect 
un bun mobiliar saii imobiliar este 
supusă Ia plata taxel de înregis- 
trare, dupe preţul vinqizel, orl- 
cari ar fi prestaţiunea care for- 
meză preţul vindărel, pentru care 
tribunalul are dreptul a face o 
estimaţiune osebită. Cas. [ 82|5$. 
Bul. pag. 933. 
c).Când donatorul 'şI a reser: 

vat usufructul asupra lucrului 
dăruit, revenirea acestul usu- 
fruct la mârtea sa în patrimo- 
niul donatorulul nu este o trans- 

- miufere, ci numa! o stingere de 
usa ruct. Prin urmare, donatorul 
ed pote A supus la niclo taxă 
un înregistrare, pe cât timp legea 
timbrului prin art, 17, al. 3, nu   

" PERCEPEREA TAXELOR (Art: 147-419) 

Art. 806.— Pentru contrat: 

tele de esploatare de ca- 
riere, puturi de păcură și 

pelroleii, li suma ce vă 

resulta din înmulţirea ve- 

nitului anual cu 0. 
Când venitul stipulat a- 

nual va diferi de la un an 

la altul, se va face mijlocia 

între toți anii, şi acesta 
se va înmulți eu 20 2). 

AS. Fie-care moștenitor 
saii legatar va plăti taxa 

iuregistrăret numal în ra- 

port cu partea.sa de mo- 

stenire saii de legat, după 

ce se vor deduce tote da- 

toriile suecesiunel.*) 
49. Administraţiunea 

supune la acestă tară de cât 

transmiterile de usufruct> Cas 
I 20793. DBul, pag. 559. , 

d) Dupe art. 47 alin f, dia le- 
gea timbruluY, taxele de înregis- 
trare pentru transmiterea sno- 

cesiunilor urmeză a se calculă 
dupe valdrea declarată de moş 
tenitori, far dupe art. 49 dia 

acelaşi lege, ad ministraţiuneatim- 

brului pâte contesta suma evâ: 

mărilor făcute de părţi. De aci 
urmsză, că evalaările imobilelor 

unei succesiuni nu se face in 
mulţindu-se venitul cu 10 sai 
20 la sută—calcul ce areloe nu- 
mal în cas cână legatarul a Moy- 
tenit numai usufructul sai nu- 
mai nuda proprietate,—ci după 
cea declarată de. părţi, sai, -in 
cas de contestaţiune din partea 
Statului, prin o expertiză ordo- 
nată de judecată. Cas. 1 16/%. 
Bul. pag. 315. PE 

*) a) Moştenitorul saii legats- 
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PERCEPEREA "FANELOL (Art. 19-55 

timbrului, prin funelio- 
narit delegati de densa, va 
putea contesta suma eva- 
luărilor făcute de părti, 
conform prevederilor din 

cele două articole prece- 

dente. Contestatiunea se' 

va judeca de urgentă de 
tribunal în prima şi ultima 
instanţă. Procedura în a- 
cestă materie este gra- 
uită, €) - 

50, Pentru tote muta- 

SI 

(iunile de bunvar mobili- 
are saii imobiliare, vendG- 

rile provâdute la alin. 

de sub art. 33 precum şi 

arendările de păduri fă- 

cute prin acele sub semniă- 

tară privată, părțile sunt 

datore a plăti taxele de în- 

registrare în termen de o. 

lună cel mult de la forma» 

rea actului, sub pedepsu 

prevădută de art, 68.5) 
51. Moştenitorit saii le-: 

  

rul care a plătittaza pentru moş 

tenirea sai legatul stii fără să "1 
aeducă pasivul, are drept la res- 

tituire, Cas. L 148493, Bul. pag. 

341. 
1) a) Pentru plata unel taxe de 

înregistrare asupra succesiunilor, 

de şi este adeverat că, dupe arte 

49 dia' legea timbrului, evaluă- 

rile se fau de părți şi că agenţi- 

lor administraţiunel timbrului la 

xămâne numai dreptul de con- 

testațiune, atunci însă când eva- 

dJuarea s'a făcut de casieria ge- 

nerală ai partea, ridicând con- 

testaţiune contra €l, nu s'a pus 

pe acest teren de apărare înain- 

tea tribunalului, şi a cerut însăşi 

o nouă evaluare, în acest casnu 

mal pote invoca un midioc de 

casare în acestă privinţă, de 6re 

ce a renunţat la dreptul cel ar: 

A pututavea. Cas. 1 291/95. Bul. 

pag. 868 îi . 

1) Dupe art. 47 alin. f, din le- 

gea timbrului, taxele de inregis- 

trare pentru transriterea suoce-" 

siunilor urmeză a secalcula dupe 

valârea declarată de moştenitori, 

iar anpă art. 40 din acetaşi lege, 

administraţiunea timbrului pâte 

  

contesta suma evaluărilor făcute 

de părţi. De aci urmeză, că eva- 

luarea imobilelor une! succesiuni 

nu se face înmaiţindu-se venitul 

cu 10 saii 20 lu sută—caleul ce 

are loc numai în cazal când le- 

gatarul a moştenit numa! usu- 

fructul sait numai nuda proprie: 

tate,—ci dupe aceea declarată de 

părţi, sai, în cas de contestaţiune 

din partea Statului, prin o ex- 

pertisă ordonată de judecată. Cas. 

1 16|96. But. pag 15. 
c) Asemănat art. 19 din legea 

timbrului, contestațlunile îndrep- 

tate de administraţiunea timbru- 

lut la evaluările făcute de părţi 

avere! succesorale, se judecă de 

urgenţă de tribunal în prima şi 

ultima instanţă, chiar când mo$- 

tenirea nu trece pete 5,000 let, 

cas în care moştenirea este de 

competinţa judecătorilor de pace.. 

Gas. 1 275/96, Bul. pag: 1195. 

2) a) Mutaţiunile da proprietăţi 

imobiliare, sunt supuse 13 taxa 

timbrului de înregistrare ia mmo- 

mentul forimărei actului, cră nu 

când se face toemela oral. Cas. 1 

»82|38. Bal. page 920. 

- d) Arendaşii si curapărătorii de
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galarii vor pulea plăti taxa 

Sati după deschiderea tes- 

tamentului, saii la punerea 

lor în posesiunea suece- 
siunci de către. tribunal, 

conform art. 633 din codul 

civil. In tot casul însă, pu- 

nerea în posesiune nu se 
ma putea efectua de cât 
după plata taxei cuvenite. 

Moștenitorii legitimi, le- 

gatarit universali şi legata» 
_ril cu titlu universal, sunt 

tinuti, pe lângă taxele a- 
ferente părlilor, să facă și 
pluta taxelor datorate de 
legatari! particulari. Toti 
acei ce aii făcut asemeni 
plăți, sunt în drept a le 
reține din legaturi. 1) 

52. Plata taxel efec- 
luată de succesori saii le- 
galari se va constata prin 
menţiunea făcută de tri- 
bunal în actul prin «care 

PiiBGEPEREA MASELOR (Art, 51-53) 

se declară punerea în poe 

sesiune. 
53. (Nod. ast-fol L. 21 

Mart. 1$86).— Moştenitori! 

sati Jlegataril sunt. datori 

să se presinte în lerinen 

de şise luni, calculat de 
la încetarea din viaţă a de- 

functului, saii din epoca în 

care aii cunoscut că sut- 

cesiunea s'a deschis, dacă 
acesta a murit în România, 

şi de opt luni dacăa murit 
în străinătate, înaintea tri 
bunalului succesoral, i să 
declare averea rămasă, tă” 
lorea el şi partea ce i se 
cuvine, după care, indi- 

cându-se taxa ee aia plăti, 

să efectueze plata. 
Tribunalul, după cere 

rea ce i se va face, pole 
acorda moştenitorilor un 
termen pentru plata taxel 

de înregistrare, care nu vă 
  

păduri prin licitaţiane publică de 
la Stat sunt. datori să răspun1ă 
taxele de timbru şi înregistrara 
în momentul când arendarea sai 
vendarea a devenit perfectă, a- 
tuuci, adică, când ea s'a aprobat 
defnitiv ae către consiliul de ml- 
niatri, Intârqierea de a plăti acele 
taxe peste qisul termen constitue 
o contravenţiune la legea tim- 
brulul,care'i faca pasibiii de plata 
amendelor prevădute de acestă 
lege. Cas. 1 369;91. Bul. pag. 1039. 

1) x) Legea timbrului neavrend 
putere retroactivă, taxele prevă- 
dute în acustă lege se percep a- 

  
supra actelor cari aii luat Das 

cere de 13 promulgarea el. 
Ast-fel dreptul de suecesor fiind 

născut - încă din momentul des 
chiderel succesiunel, nu se pote 
percepe taxele prevădute în legea 
timbrului dacă acestă succesiune 

s'a deschis înainte de promulgă” 
rea legel. Cas. 1 362|90, Bul. pa 
11. : 
- b) "axele de înregistrare dato- 

rite de moştenitori saă legatari 
cată a A răspunse numal dupe 
deschiderea testamentului saă la 

punerea reală în posesiunea ave” 
rel, Cas. I 131|95. Bul. pat. 252, 
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trece peste un an dela pu- 
nerea în posesiunea hu- 
.murilor, în care cas se va 
lua măsuri de usigurarea 
drepturilor fiscului. 
"Amenda prevădulă de 
art. GS din lege nu se va 
putea cere de cât de Ja lu- 
torul care a negligeal de 
a face plata în termenul 
legal. 1) - 

51. Nică acestă deela- 
rațiune, nici plata iaxel de 
inregistrare, înainte de pu- 
nevea reală în posesiune, 
nu prejudecă dreptul moş» 
tenitorilor saii legatarilor 
de a accepta sai: renunţa 
la succesiune în condiliu- 
nile şi termenele preserise 
de codul civil. - _ 

In cas de renunțare, fis- 
cul va înapoia laxa ce a 
primit. 2) . 

55. Când un moştenitor 

saii legalar nu va face do- 
elaratiunea prescrisă da 
art. 53 și va poseda moş- 
tenirea sai: legalul cuvenit 
lui fără a plăti taxa Jegală, 
Ministerul Financelor saii 
agenţii săi, aflând faptul, 
va urmări, prin casierul 
respectiv, plata laxet cu- 

venite şi a amendel pre- 
vădute "de art. 65, remâ-, | 
nând însă părter nemul- 
tumito dreptul de a face 
contestatiune la tribunal, 
după ce însă va achita 
plata taxei cerute. 

CAPITOLUL VIII 

Despre contravenţiuui 
” și Penulităţi i 

s 1,-- Constalarea contraveni» 
- țiunilor - 

56. Constutarea contra- 

venţiunilor la acestă lege 
  

1) a) Legea timbrului neavănd 
puterea retroactivă, taxele pre: 
vtqute în acâstă lege se percep 
numai asupra actelor cari ati luat 
nascere de la pronunţarea el. 

Astfel dreptul de succesor fiind 

anal asupra actelor cari aii luat 

nascere de la promulgarea el. 

Ast-fel âreptul de succesor fiind 

născut încă din momentul des: 

chiderei succesiunel, nu se pot 

percepe taxele prevtdute în legea   
născut încă din momentul des- 

chiderel succesiune! nu se pot 

"percepa taxele prerăqute în le- 

gea timbrului, dacă acestă suc- 

cesiune s'a deschis înainte de 

promulgarea legel. Cas. 362190. 

Bul, pag. 114. .. 

2) a) Legea timbrului neavend 

putere reiroactivă, taxele prevă- 

= dute în acâstă lega se percep nu- 

timbrului, dacă acestă succesiune 

s'a deschis înaintea de promul- 

garea legel. Cas. I 362]%, Bul. 

pag. îlil. 5: _ 

v) Taxele de înregistrare dato- 

vite de moştenitori sati legatari 

ceată a fi respunse numal dupe 

deschiderea testamentului saii la   punerea reală în posesiunea a- 

verey. Cas 1133795. Bul. paz. 252,
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SiS CONSTATAREA CONTRAVIENŢIUNILONR (Art. 56-57) 

se va face, prin încheiere 
do .proces-verbal, de către 
inspectorii financiari și ca- 
sierir generali, şefii per- 
ceptori af biurourilor va- 
male și de controlor, pre- 
cum şi de orl-ce alti lunc- 
lionari publici ai Statului, 
judetulur saii comunei, în- 
săreinaţi de Ministerul Ti- 
nancelor, 

Copil după procesele. 
„verbale, aprobate de Alinis- 

ter, se vor nolifica contra- 
venientului în personă saii 
la domiciliul săi, prin mji- 
locul udministraţiunei. 1) 

57. Dacă contravenien- 
lul m'a reclamat la justitie 
în termen de dece dile de 
la data notilicărei proce- 
sului- verbal aprobat de 
Minister, procesul-verbal 
remâne esecutoriii, 

Dacă a reclamat în acest 
interval, justitia se va pro- 
nunta în termenul cel inaă 

scurt si de urgentă. 
Reclamantul este ţinut 

a face, prin peliţiunea de 
recurs, alegere de domi- 

cilii în oraşul de reşedinţă 
al tribunalului, în resortul 

căreia sa „constatat eon- 

travenliunea. , 
Orr-ce reclamaţie în Jus+ 

tiție, în care nu sta facut 

aegere de domieiliii, și 

care nu va fi însoțită de 

recepisa Casei de Depi- 

neri prin care să se cons 

tate că s'a consemnat a» 

menda şi taesele, va fi 
nulă de drept. : 
_ Reclamaţiea se va fare 
la tribunalul de prima Ins 

tanţă, care va judeca în 

prima și ullima instanţă. 

Reclamaţiunile facutede 
judecători de tribunale se 

vor judeca de Curtea de 

Apei, iar cele făcute de 
cătră judecătorii unei 

curți de apel, se vor Ju 
  

1 a) Procesul-verbal de con- 
statarea unel contravențiuni la 
legea timbrului este valabil apro- 
bat de un şef de biroii al minis- 
terului de finance, întru cât le- 
„tea nu prescrie că asemenea a- 
probări trebue să fe date numai 
de ministru şi partea nu probeză 
că funcţionarul care a subscris 
aprobarea n'avea aatorisaţiunes. 
a faca acesta. 
„Condiţtunile de arendare a mo- 

șiilor Statului obligând pe aren-   daşi să plătescă taxele cuvenite 

înainte de întrarea lor în exploa” 

tare, aceştia sunt pasibill de â- 
menda prevăqută de legea tim- 
brului când n'aii respuns acele. 
taxe sub cuvânt că nu li s'aii dat 
contractele de stat, dar sii intrat 
în exploatare. Case I 321/99. Bul: 
paz. 1011. 

2) Coutrolorii .fiscalr ati com" 
petința d'a constata contrareii- 
Munile la legea timbrului. Cas.1 
63/91. Dul. pag. Dl, 
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deca de Curtea- de Casa- 
ție. ?) ! 

57. Vis (Ad.L. 21 Mart, 
| 1886). Art. 38.— Termenul 

  

1) a) Prin alegerea de domiciliă 
în orașul de reşedinţă al tribu- 
nalului, conform art. 57 din legea 
timbrului, nu se înţelege simpla 
denumire a oraşului în care e 
tribunalul, ci o desemnare clară 
şi precisă a locuinței din acel 
oraş la care urndză să se tacă 
aceu alegere.—Asa dar e -nulă 
pretenţiunea acelula care face o 

- asemenea alegere de domiciliii. 
Gas. 1 333|91. Bu). pag. 1072. 

U) In materie decontravenţiune 
la legea timbrului, orl-ce recla- 
maţiune în justiţie este nulă de 
drept, dacă contravenientul nu 
face alegere de 'domicilii în o- 
rașul de regedinţă al tribunalului 
în 'resortul căruia sa constatat 
contravenţiunea. Cas. 1 83491. 
Dal. page 18. , 

c) In materie de contravenţiune 
la legea timbrului, oposiţiunea 
nu este admisibilă. Cas, 1. 100]91. 
Bul. pag, 212. 

d) Recursul în casaţiune asupra 
cererilor de restituirea taxelor 
de timbru se face in termen de 
3 luni de la comunicarea hotă- 
xîrel. Cas, 1 75/92. Bul. pag. 187. 

+) Prescripţionile art. 67 din 
legea timbrului, ca apelantul să 
"si alcgă domiciliul în oraşul de 
reşedinţă al tribunalului, sunt 
pe deplina îndeplinite prin ale- 
gerea ce "şi face a domiciliului 
stii personal mandatarului sti, 
mal cu semă atunci când man- 
dantele *1 autoriză ca să facă, 
intre cele-alte, şi acâstă alegere 
de domicilii. Aga dar tribunalul 
care anuliză petiţiunea de apel 
pe motiv că procuratorul nu a 
săcut gi alegerea domiciliulul 
mandantelui, deraogă la disposl- 
ţianile citatului art. 51 şi pro- 

E 

nunță o hotărire casabilă Cas 
1 14/92. Bul. pag. 350. 

f) Cel care atacă un.act de. 
constatarea unei contravenţiuni. 
la legea timbrului trebue ca în 
reclamaţiunea adresată tribuna- 
ului să arate în mod clar și 
precis, oraşul unde domiciliază, 
precum şi locuinţa, adică strada 
şi numărul castl. Ast-fel, este 
nulă petiţiunea de apel contra 
procesalul-verbal dresat de a- 
genţii fiscali, dacă se indică nu- 
mai oraşul unde domicilidză ape- 
lantul, tără a se precisa şi 10- 
cuinţa din acel oraş. Cas. 1153/94. 
Bul. pag. 493. - : 

9) Modul cum, în materie. de 
contravenţie la legea timbrului, 
reclamantele trebue să “41 facă 
prin petiţiunea de apel alegerea” 
de domiciliii în orașul de rese- 
dință al tribunalului în resortul 
căruia s'a constatat contraven- 
(iunea, asemănat art, 57, alin. 11 
din disa lege, este lăsat la apre- 
cierea suverană a judecătorului 
de fona, fără ca decisiunea sa 
să cadă sub censura curțel de. 
casaţiune. Ast-fel judecătorul fon- 
dului a putut decide suveran 
cum că alegerea unul asemenea 
domiciliii în oraşul respectiv,. 
fără a se arăta strada și numt- 
rul caset,.este suficientă. Cas. 1 
451495. Bul, pag. 1343. 

1) 'Fribunalul competinte a ju- 
deca reclamaţiunile ce se rădie 
contra proceselor verbale de con- 

„statarea contravenţiunilor la le- 

gea timbrului, este acela în 

vesortul căruia s'a cotstatat con- 
travenţiunea. Cas. 1 508/93. Bul. 
pag. 1423. : 

î) In materie de contrarenţiune 
Ia legea timbralui, consemnarea  
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de recurs esle de o lună 
de la data senţinței îri- 
Dhunalului. £) 

5$. Ministerul Finan- 
celor este autorisat a a- 
corda, denuuţătorilor şi a- 
gentilor cari aii constata 
contraventiunea, o primă 
egală cu a treia parte din 
suma amendei la care con- 
traveninelul este condam- 
nat. . 

Denunliătoril şi agenţii 
pol interveni în procesele 
dintro fise şi contrave- 
nienti. : | 

39. Procedura în ca: 

EN'ȚLUNILOR (Art, 5$ -60) 

surile previdute de art. 
57 va îi gratuilă. 
60. Pentru perceperea 

taxcă timbrului fix sai pro- 
porţional, taxei de înre- 
gislrare şi amentilor, se 
va aplica legea de urmă- 
riro contra acelora cari 
vor datora fiscului aceste 
taxe şi amend. Statul are 
privilegii pentru sumele 
datorite din timbru, în- 
regislrure și amendl a: 
supra întregel averi mM0- 
biliară sati imobiliară, a 
debitorului. fără ca în prl- 
vinţa imobilelor să [ie su- 

  

amendci şi a taxelor la care con- 
travenientul a fost condamnat, 
consemnare cerută de art. 57 din 
isa lege, spre a'i putea Î admi- 
să ori-ce reclamaţiune în justiţie, 
este valabil făcută şi de către 
un al treilea, iar nu -numal de 
dânsul personal, Aşa dar, este 
casabilă hotărirea tribunalului 
care declară. nul şi readmisibil 
apelul făcut de cines=va contra 
procesului-verbal al casierului 
peneral, aprobat de minister, prin 
care e declarat că a contravenit 
la legea timbrului pe motiv că 
sumele la cari a fost condamnat 
matii fost depuse de densul per- 
sonal, ct de nisce terţil persâne. 
Cas. I $9/96. Bul. pag. 214; Cas, 
1 202'%6. Dul pag. 808. 

J) Termenul âe 10 dile, prevă- 
qut de art. 57 din legea timbru: 
lut, în care se pot ataca cu apel 
procescle-verbale inchieate de a- 
HenţiI fiscali în materie de con- 

travențiuni Ia qisa legescată a fi 
calculat pe dile libere, fără săse 
socotâscă adică nici qiua de când 
s'a început, nici aceea în care se 

împlinesce, Cas 11 9S/%i. Bal. 

pag. 504; Cas. 1 102[96. Bul. ps 
676. 

1) a) Cererea de recurs în ca: 

saţiune trebue să fie iusoţită de 

copia hotărireY atacate, sai să fie 

depusă la grefa curţel în terme- 

nul uti! al recursului. Este dat 
neadmisibil recursul făcut fără 
depunerea acelei hotăriri, sii 
dacă ea s'a făcut dupe expirarea 
aceluY termen. Cas 1 11/93. Bul: 
pag. 129. | 

d) 'Termenul' de recurs in ca 
saţie contra hotăririlor pronun- 
țate asupra cererilor de revisai: 
rea sentințelor date în materii 
de contravenţie la legea timbru- 
Mur este de o lună, calculat de 
la data acelor hotăriri. Cas.]   315,95. Dul. psg 1156,
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pus la formalitatea ins- | l6rea taxei de timbru şi 

cripțiunei 1). 

$ 2. Saneţiui şi penalită [i 

G1. Ori-ce funeionar 
public, de or-ce categorie, 

care va da curs unui act 
nelimbrat; sai cu timbru 
insuficient, saii lipsit de 
viza de înregistrare, saii 
pentru care Sar fi plătit 

"o taxă de înregistrare mal 

mică de cât cea legiuită, 

Suil care va adeveri,. vu 
transerie saii 
asemenea act, or va face 

asupra lui or ce fel de 

lucrare, se va pedepsi, pen- 

tru prima” Oră. dacă va- 

înserie un. 

înregistrare nu trece pesle 
dout sute lei, cu amendă 

de o. sulă le%, şi în caz 
de recidivă, cu amendă 
îndoilă ; iar dacă valoreu 
taxei co ar fi trebuit să 

se plălescă fiscului va îi 

mai mare de două sule 

ley, atunci amenda va îi, 
în tâle ceasurile, cât cifra - 

îndoită a acestei valori. 
Ministerul financelor va 

putea aprecia faplele, să 

reducă saii să facă remisa 

integrală a amendilor, în 

cât privesce pe primari 

şi consilierit comunelor 
rurale.?). . 

  

1) a) Taxa timbrului proporţio- 

nal asupra contractelor de loca- 

ţiune merge crescând din sută în 

sută, far - de la una mie în sus, 

din mie în mie, prin urmare, a- 

menda, în cas de contravenţiune, 

rebue să aibă de normă acest 

calcul, Cas. 1 106,90. Bul. pag. 

289, 
2) a) Pedcpsa care contravine 

lege! timbrului nu apără, de pe- 

nalitatea prescrisă de lege, pe 

foncţionarul care a dat curs ac- 

tului fără timbru. Cas. 1 130/8383, 

Bul. pag. 452. E 

2) Judecătorul chemat cu 0ca- 

siunea judecărel une! afaceri să 

imterpreteze legea timbrului, nu 

pote fi supus la amendă. ca con- 

traveniont la acea lege, sub cu- 

vânt că'T.a dat o interpretare 

greşită. Cas.1 335190. Bal. pag. 1096 

c) Taxa de timbru pentru con- 

tractele dintre Stat, judeţ, saii 
  

comună cu particalarii, cădend.- 

în sarcina acestora, numai dcuşii 

sunt răspanqători de plata amen- 
delor în cas când sunt făcute fă- 
ră timbru Jegal saă pe timbru 

insufcient, iar nu și cei d'ântâiii; 

legea neprescriind nici o peaâpsă 

pentru aceştia, nu se pote aplica 

prinoipiul solidaritățel într'un a- 

tare cas. Cas. 1 166,91. Bul. pat: 

439. 
() Art. 61 din legea timbrului 

aplică funcţionarilor contraren- 

ienţi o amendă specială gi sepa- 

rată de aceea aplicată contra- 

xentenţilor principal, adică par- 

ticularilor cari nu se conformă 

legel timbrului în privinţa acte- 

lor lor. De unde urmeză că re- . 

gula coprinsă în art. 7i din ace» 

iasă lege are în vedere numai pe 

particularii ce contravin la legea 

timbrului, independent de amen- 

Qă la care funcţionarul este sr
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62. Administratiunea 
timbrului, prin agenţi! de- 
legaţi cu constatarea-con- 
travenţiunilor. are dreptul 
a cere, do la fie-care din 
cel obligați a ţinea regis- 
tre, presintarea acestor 
registre.) 

SANGPLUSE ȘI PENALIPĂȚȚI (ârt. 62-63) 

In cas de refus, vor fi 

supuşi, osebit de penali: 
tăţile prevădute de codul 
comereial, la o amendă 

în folosul Statului, egală 

cu taxa patentel pe un an. 
G2. Ovr-ce pers6nă care, 

în transacţiunile indicate 
  

pus când a primit actul fără a 
ubserva cerinţer legel timbrului. 
Cas. 1 331/55, Bul. pag. 1091. 

3) a) Comereianţii carl nu pre- 
sintă registrele la cererea agen- 
ţilor Ascali sunt pedepsiţi cu a- 
inendă. Acestă regulă se apiică 
nu numai comercianților cari ţin 
registre netimbrate, dar şi ace- 
dora cari nu ţin de loc sai re- 
tusă q'a le presenta, Cas, 1 65187. 
Bul. paz. 116. Cas. 1 314]89. Bul, 
pag. 817; Cas, 1 106/92. Bul. pag. 
221. 

i) Ss considera ca contrare- 
nient comerciantul care nu ţine 
registrele cerute de codul comer- 
cial timbrate în regulă, sai cari 
nu le presintă agentului fiscal 
când "1 sunt cerute, afară numa! 
dacă tribunalul constată în fapt 

-că întră în categoria celor scu- 
tii de a ţine registre. Cas.I 
100|90. Bul. pag. 218. 

c) Comerciantul care nu ţine 
registrele prevăqute de art. 22 şi 
23 din Codul de comerciu, cu 
excepţiunea prevtdută de art. 34 
acelaşi codice, este pasibil de a- 
menda prevădută de art. 62 din 
legea timbruiul. Cas, 1 20719. 
Dul. pag, 631; Cas. 1113;91. Bul. 
pag. 2$8. 

- d) Taxa, de timbru pentru con- 
tractele dintre Stat, judeţ sai 
comună cu particularii, cădend 
în sarcina acestora, numa! dânşii 
sunt r&spungătoni de plata amen-   

delor în cas când sunt făcute fără 
timbru legal saă pe timbru in- 
suficient, far na şt cel dântiiii; 
legea neprescriină nlcyo pedcpsă 
pentru 'aceştia, nu se pote aplica 
principiul solidarităței într'un a- 
tare cas. Cas, 1 166191, Bul. paze 
4139. Ă 

€) Un comerelant este supusa 
amenda prevădută de legea tim- 
brului nu numai când ţine Ie 
gistrele netimbrate, dar și atunci 
vând refusă de a le presentă â- 
gentului fiscal spre ale controla 
dacă sunt saii nu timbrate, Case 
1 129/91, Bul. pag. 310; Cas.l 
291/91. Bul. pag. 740, , 

1) Nu. constitue un refus i 
sensul. legel timbrului din partea 
comerciantului de a'şi presintă 
registrele sale agentului fiscal 
spre control, când tribunalul con- 
stată în fapt că dânsul în mo- 
mentul în care”i le-a cerut se că” 
sea încheiând inventarial şi era 
tocmal în operaţiunile necesaril 
pentru constituirea unel noui îr- 
me, şi acesta nu pote atrage con- 
demnaţiunea sa la amenda pre- 
vădută de art. 62 din qisa lege. 
Cas. 1 156|91. Bul. pag. 56%. 

9) Pers6nele care fac miculco- 
merţ, de brasă, ca ambulant, ne 
fina obligate să ţină registrele 
prevădute de legea comercială, 
nu pot fi condamnate la amenda 
prevădută de art. 62 din legea 
timbrului pentru neţinerea ace- 

 



BANOŢIUNI ȘI PENALITĂȚI (Art. 63-61) 

în presenla lege, lie civile, 

fie coinereiale, sai pentru 

confecţionarea actelor co- 

prinse într'insa nu se va 

servi cu. hârtie purtând 

timbrul legal încă de la 

formarea actului, saii seva 

servi cu un timbru infe- 

vior ca acel stabilit de 

lege, în cas de descope- 
vire, se va pedepsi cu-o 

amendă compusă din cifra 

înulceilă a valorel timbru- 

lui legal, saii a diferintei 

co ar esista între timbrul 

usat şi valorea timbrului 

legal. - 

Comercianţii și în genere 

toţi acei cari vor usa de 

registre, saii vor libera 

facturi, complurl sai chi- 

tanţe supuse la timbru, 

fără ca. disele registre, 
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facturi, compturi saii chi- . 

ltante să porle timbrul cu- 

venit, se vor pedepsi, o- 

sehit de amenda prove 

dută la alincâlul. prece- 

dent, cu o amendă specială 

de 50 Iei. E 
(Ad. 1. 30 Mart. 188%). - 

Avt._1, — Orl-ce personă 

care.va pune îni comereiti 

sait “care va întrebuința: 

cărţi de şoc penlru care 

nu s'a perceput taxa pro- 

vădută la art. 19 de nul 

sus, este supusă, pe lingă - 

confiscarea cărţilor, şi la 

o. amendă egală cu de 

dece ori taxele datorile. 
(Ad. L. 30 Mart. 1884). 

Art, 1. — Amenda în nică 

un cas nu va fimal mică 

do ler 200.1). . , 

“G4, Se va pedepsi cu - 

  

lor registre. Cas, I 172/92. Bul. 

pap. £19. . 
N) Asernănat art. 62 din legea 

timbrului, refusul comercianților 

de a presinta registrele ce sunt 

obligați de codul comercial a ţine, 

când li se vor cere de către a- 

genţil fiscail, atrage condamna- 

„țiunea lor, osebit de penalitatea 

prevădută de codul comeretal, şi 

plata une! amende în folosul fis- 

cului egală cu taxa patentei pe 

un an, fără a se distinge îutre 

casul când comercianții aii acele 

registre şi când nu le aii de loc 

Cas. 4294, Bul. pas. 29; Cas. | 

190/91, Bul. pag 570. Cas. 1 

353/dăe Dul, paz 1301, Cas. 1 

  
103/93. Bul. pag, 2:07. 

î) Asemănat art. 15, alin. a,ft 

62 din legea timbruiui,sunt con- 

stderaţi ca contravenienţi nu nu- 

mal comercianții cari nu aă xe- 

gistrele timbrate în regulă sai 

cari refusă de a le prestnta la 

cererea agenţilor Asca, dar și 

aceia cari nu posedă tâte regis- 

trele prevădute de art. 22 ai 23 

din codul de comereiui, Case Î 

151]95. Bul. pag: 1343. 

.1) a) Serisorea netimbrată, con-   statână plata une sume gt ema- 

nând de la o pers6nă care nu 

uscză de registre, facturi, . etc, 

nu este supusă la plata amende!, 

ci la valgrea îndevită a timbruluț



524 
amenda de lei 500 până 

- Ia 2000 Iei, saii eu. închi- 
sore de la rel luni până 

SANCŢIUNI ȘI PENALUCĂŢI (Art 61) 

la un an, acela care cu 

bună-voionlă se va servi 
cu un limbru sait cuo 

  

legal. Cas. I 35/35. Bul, pag. 109. 
U) Ork-ce persână care face un 

contract de locaţiune chiar ver- 
bală, fără plata taxelor previdute 
ge legea timbrului, se pedepsesce 
cu o amendă compusă ain cifra 
îndecită a valdrel timbrului le- 
gal. Cas. I 407|90. Bul. pag. 1279. 

c) 'Taxa de timbru pentru eon- 
tractele dintre Stat, judeţ, saii 
comuna cu particularii, cădend 
în sarcina acestora, numai denşii 
sunt răspunqitori de plata a- 
mendelor în cas cânâ sunt fă- 

cute fără” timbru legal. saii pe 
_timbru insuficient, iar nu și de 

cel d'ânteiă ; legea neprescriind 
nici 'o pedeipsă pentru aceştia, 

„zu se pâte aplica principiul so- 
lidarităţei într'un atare cas. Cas. 
1 165/91. Bul, pag 439. 

d) 'Paxa timbrului proporţio- 
nal pentru contractele de aren- 
dare saii de închiriere, fie-chiar 
verbale, urmeză să fie plătite din 

„ momentul când părţile aii con- 
venit verbal asupra prețului și 
obiectului închiriat sati arendat; 
alt-fel densele sunt supuse la 
amenda prevtdută de art. 63 din 
legea timbrului. Cas. L 337491. 
Bal. pag. 969. = 

«) Taxa timbrului proportional 
asupra contractelor de locaţiune 
merge crescend din sută în sută, 
jar de la una mie în sus, din 
miă în miă; prin urmare, a- 
menda, în cas de contravenţiune 
trebua să aibă de normă acest 
calcul, Cas.1 3:4191, Bul. pag. 95), 

f) Din combinaţiunea art. 1â 
şi 63 din legea timbrulu! resultă 
că sunt contravenienţi la acestă 
lege numa! comerelanţii care nu 
vor timbra şi vida registrele pre-   

vidute de art. 22 şi următori 
din codul comercial, far pentru 

cele alte: registre ce comercianții 

țin pentru diferitele lor afaceri 

dar care nu sunt obligatorii dupe 

codul comercial, dinşit nu sunt 

datorr ale avea timbrate, afară 

numal când vor libera din ase: 

menea registre chitanța şi adeve- 

rinţe de predare, plată sail scă- 

"acre, saii când s'ar serți cu ele 

în justiție. Cas.I 246,92. Bul 

pag. 593. 
9) Interpretarea şi 

actelor, din punctul de vedere 

al timbrului la care trebuea a fi 

supuse, aparţine apreciațiunel 
suverane a instanțelor de fond, 
şi acâstă apreciaţiune scapă de 
controlul curţel de casaţiane. 0as, 
1 sE|9t. Bul. pag. 85 

h) 'Ţinerea şi întrebuinţarea de 

către 'un comerciant a unul sin 

gur registru, vizat de casterul 

general, şi de către tribunal, â 

tât ca registraljurnal cât şi câ 
registru inventar, constitue con: 

travenţiunoa prevădată de art. c3 

alin, Il din legea timbrulul, ar 

nu acea prevăqută ce art. 62 din 

lege. Intr'un atare cas, presen- 

tarea numat a qisului registru nu 

pste A privită ca un refus din 

partea comerciantulu! de a înfă: 

clasificarea 

țiga agenţilor Ascall și registrul: 
aplics : inventar, spre a'1 seputea 

amenda prevtdută de art. 62, cl 
ca o ţinere în mod neregulat și ne 
timbrat a registrului inventar, 

cas care intră în previsiunile 

art. 63 alin. II. Cas. 1 335|9. Bal. 

pag. 1033, 
1) Când la formarea unul con 

tract, supus la o taxă de timbra 
Gre-care, dar care pu sa plătit 
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hârtie timbrată eare a mai ! judeca contorm regulilor 

fost odată întrebuiniată ; 

se va aplica aceiaşi. pe- 

depsă vândătorului unei 
asemeni hârlii. 
(Ad. 1, 21 Mart. 1886). 

Art. 89.—Contravenţiunea 
prevădulă şi pedepsită 
printracest articol se va 

“putea constata atât. de a- 

genţi! enumerati prin art. 

56, cât şi de orl-ee alt 

ofițer al poliţiei judecă- 
toresci. Pedepsa însă se 

va pronunţa de tribuna- 

lele corectionale, cari vor 

procedurer penale în ma- 

terie de delicte. 
63. Ori-ce personă saii 

ori-ce slabilimentcivil sait 

comereial va face, va înca- 
sa, va scompta, va negotii 
sati va pune în circula“ 

ţiune orl-ce efect, precum :- 

zapise, polițe, bilete la 

ordine, acliuni,obligaţiunt, 
eupâne cari nu vor purta 
timbrul de dece la sută 
din valorea acestor acte. 1) 

_.G0. Acel carl vor vinde 

    

aii cooperat mai multe persâne, 

agentul chiemat a constata con- 

travenţiunea e dator să pronunţe 

condamnaţiunea în contra tutu- 

Tor acelor persâne, sub pedâpsă 

ae nulitate a procesulul-verbal 

ce închee dacă acestă constatare 

și condamnaţiune este prontin- 

ată numa! în persâna unuta din 

“ontrarenienţi. Cas. 1 232|95. Bul. 

pag. 691. 
j) Art. Gl din legea timbrului 

aplică functionarilor cortravent- 

enţi o amendă specială şi sepa- 

rată de aceea aplicată contrave- 

nienţilor principal, adică parti- 

cularilor cari nu se conformă le- 

gel timbrului în privinţa autelor 

loa. Da unde urmiză că regula 

coprinsă în art. îi din aceeaşi 

lege are în vedere numai pe par- 

ticularii ce contravin la legea 

timbrului, independent de amen- 

da 1a care funcţionarul este sa- 

pus când a primit actul fără a 

observa cerinţele lege! timbru- 

ur. Cas, 1 3519: Bul. pag. 1091. 

1) a) Interpretarea şi clasitica- 

  
  

rea actelor din punctual de ve- 

aere al timbrului la care trebue 

a fi supuse, aparţine apreciaţiu- 

nel suverane a instanțelor de 

fond, şi acenta apreclaţiane scapă 

de controlul curţel de casaţiune, 

Cas. 1 45/94, Bul. pag. 88 

) Bonurile de casă iutrebuin- 

ţate de bancheri pentru regula . 

rea de compturt între dânşii, ne- 

fina efecte obligatorii sai valori 

susceptibile de circulaţiune, nu . 

sunt supusa la nicio taxă de tim- 

bru. Gas. L 250|94. Bul. pag. 8.5 

e) Partea care a dat mulţumi- 

re.pe o hotărire, nu „mal pote 

să o atace cu recurs in casaţie 

şi acestă mulţumire pote î na 

numa! expresă dar şi tacită, Ast- 

fel, dacă proprietarul unul iucru 

contra căruia sa pronunţat re- 

silierea contractalui de Jocatia- 

ne prin o hotărire iudecătorescă, 

dupe cererea locatarului, a în- 

chiriat acel lucru altula În urma 

pronunţărei 

constituind o mulţumire din par- 

te-le pe acea hotărire, densul nu 

qiser hotăriri, acesta .
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măreile timbrului mobil 

suit hârtie eu limbru în- 

crustăt fără a poseda vro 

autorisaţie specială. şi acei 

_cară star descoperi că vând 
timbre pe un preţ. mai 

mare de cât -valorea lor 

nominală, chiar câud acele 

persone vor fi având au- 

torisaţiune dea vinde tim- 
pre,.vor fi supusi, penlru 

“prima-âră, la plata unei 
amende de 100 ler şi con- 
fiscarea timbrelor şi hâr- 
liei timbrate găsite la ci, 
și în cas de recidivă, la 

0 amendă de 500 lel şi 
confiscarea timbrelor. 

67. Acel cuiul vor în- 

cerca saii vor contraface 
sati vor falşilica timbrele 
Statului, precum și acel 
carI vor parlicipa la con- 

trafacere, ori vor intro- 

duce în tară limbre falşi- 
ficate, ori le vor pune în 

“cireulaliune, se vor pe: 
depsi .cu închisore corec- 

SANOȚIUSI ŞI PEXALIVAȚI Art. (67—69) 

ţională de la doui până la 

cincă auf. 
68. Cer cat nu vor 

plăti taesele dreptului de 

înregistrare în modul și 

m termenelepreserise prin 

presenta lege, vor plăti 

ca amendă taxa îndoită, 

fără ca amenda să potă fi 

mai mică de 100 le. 

G9. Când, pentru actele 

supuse limbrului propor 

țional sait taxei de înre- 

gisirare, vor esisla contra 

înscrisuri cari vor copriit* 

de un pret mal mare de 

eat cel coprins în actu 

timbrat sai înregistrat, 

Sati Sar descoperi fraudă 

prin alt chip, autori con 

tra înserisurilor se YO 

supune. la plata unci a: 

mende de o valore intreită 

a laxel ce ar fitrebuil să 

plăteseă pentru suma co- 

prinsă în contra-inseris, 

fără ca amenda să potă fi 

mat mică de 100 lek..) 

  

mal pâte să o atace cu recurs 

în casaţie. Cas. 1. 115|9%,. Bul. 
pag. 511.. - 

d) Dupe art. 63 din legea tim- 

brului, acel care fau operaţiuni 

de scompt, încasări sati negociuri 

cu efecte susceptibile dea fipuse 

în circulaţiune, sunt supuşi la o 

- amendă de 1Ula sută dia valorea 

acelor efecte, întru cât se con- 

“stata că nu portă timbra legal, 
tără a distinge dacă ai sai nu   timbru suficient. Case L 325,9%. 

Bul, paz: :1326. 
D a) Vinqarea care are de 0 

bisect un bun mobiliar saii Îm0- 

biliar este supusă la plata tarel 
de înregistrare, dups prețul via” 

Qărel, orl-cari ar A prestaţianea 

tare formeză prețul vindărel, 

peutru care tribunalul are drep: 

tala face o estimaţiune deosebită. 

Cas. I 82]83. Bul. pag. 233 
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DESPRE PRESCRIPŢLUSE (art, 20-74 

%70. Osi-ce plată de a- 

mendă nu dispenseză pe 

cortravenient. de plata ta- 

xelor de limbru sait înre- 

gistrare, stabilite prin le- 

gea de faţă. ! 

"71. In -tâte casurile de 

contravenţiuni ” la legea 

timbrului, nu se va per- 

cepe de cât o singură a- 

_mendă ouk-eare ar fi nu- 

mărul contravenientilor. 

Acestă amendă însă se va 

„putea urmări întrun mod 

solidar de la fie-care con- 

travenient, rămânând ce- 

Jul. urmărit dreptul de re- 

curs în contra codelicuen- 
ţilor săl. !). 
72, Ori-ce agent fiscal, 

ox-ee funcţionar public 

are datoria dea denunta Mi- 

nisterului Financelor, ca- 

sierului general saii agen- 

tilor însărcinaţi cu cons- 

fatarea contravențiunilor, 

pe acel cari se servesc cu 

'aete nelimbrate sai lip- 
sita_de viza pentru taxele 

de înregistrare. 

ma. Numal inspectorii 

financiari ati facultatea de 

a face înspectiuul şi a con- 

stata contravenţiunile fă- 

cute la tribunate şi curiă: 
pi ia iao as 

  

1) a) Pedepsa celut care contra” 

vine legel timbrului nu apără de 

enalitatea prescrisă de lege, pe 

527 

Aceste înspeciiuni nu 
se vor face de cât cu în- 

cunoşeiințarea făcută pre-/ 
şedintelul. 

CAPITOLUL IX 
Despre preseript iuni, - 

4. Contravenliunile în 

materie de timbru şi în- 

registrare sunt prescrise 

după trecere de tre! ani. 

Acest termen va curge: 

4") Pentru actele de sub- 

semnătură privată, din 

momentul ce aii dobândit 

dată certă în modul pre- 

vădut de codul civil, sai 

de la espirarea lermene- 

lor acordate de lege pen- 

tru plata taxelor; 

9 Pentru contractele de 

vendări de pădul şi de 

închirieri saii arendări, de 

la datu espirăret termenul 

luf contractului; 

an Când vre-o vendare 

de pădure, vre-o arendare 

sai închiriere sa făcut 

numai verbal, preseripţiu- 

nea va curge din moinen-   lul ” încetărei posesiunel 

saii folosintei ;   4» Pentru succesiuni şi. 

legaturi, din momentul pu- 
n 

O 

funcţionarul care a dat curs ac- 

tulut fără timbru, Cas. I 131139, 

Bul paz. 452.
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nerei în posesiune de tri- 
- bunal; E 

5» Penlru contraventiu- 
nile comise de funcţiona- 
vi! publici şi de debitanţii 
de timbre, din momen: 
tul comitereicontravenţiu- 
nel. 1) 

Zăe. Orm-ce pretenţiuni 
„ale particularilor pentru 
taxe sait adaose răi per- 
copute de fise, se preseriii 
prin trecere de trei ani 

Diispăt PRESCRIPIUNE (Art. 74. -70) 

din dioa când s'a efectuat 
perceperea. ?) - 

CAPITOLUL X. 
Disposiţiuni generale 

70.: După: tole actele 
cavl se vor viza peniru 

timbru şi după acele su- 
puse la laxele de înregis: 

trare, se va lăsa de părti, 

în casierie, o prescurtare 

după condiţiunile prinel- 

  

1) a) Mutaţiunile de proprietăţi 
imobiliare, sunt supuse la taxa 
timbrului de inregistrare în mo- 
mentul formărei actului, dră nu 
când se face tocmiela oral. Cas. | 
252/8$. Bal. pag, 920. 

v) Prescripţiunea copriusă în 
art. 74 din legea timbrului sere- 
feră la contravenţiunile anume 
arătate într'ensul, far nu şi ia 
contestaţiunile ce se ridică în pri- 
vinţa evaluărel. Cas. 1 299,91. Bul. 
pag. 936. 

c) Constatarea instanţe! de fond 
cum că din nisoa chitanţe de pri- 
mire de ban! resultă căiutre părţi 
a intervenitun contract de vinqare 
iar nu de arendare, şi că, prin 
urmare ati comis o contraventie 
la legea timbrului prin neplata 
taxelor cuvenite, constitue o ces- 
tiune de fapt lăsată la apreciarea 
suverană a judecătorului de fond, 
aşa că decisiunea sa în acistă 
privinţă scapă de censura curțel 
de casațiune, Cas 26/96. Bul. p. 30, 

) a) Taxele în timbru chiar răă 
percepute de Stat, se preseriă 
dacă n'a fost făcută cerere în tere 
men de trel ani de la percepere. 
Cas. 1 218/87. Dul, pag. Bit. 

2) Restituirea unei taxe de iu- 
registrare plătită pentru un int- 

prumut nerealisat, este supusă 
prescripțiunei de trel ani prevt- 
dută de art. 75 din legea timbru- 

lut, care este general şise aplică 
la tâte cererile de restituire, Case 

1 130190. Bul, pag. (13. 
c) Violiză legea timbrului în 

stanţa de fonă care admite o Ce- 
rere de reatituire a tarel, fâră a 
cerceta ma! ântâiii dacă ea este 
făcută în termen. Case [ 50/92. 
Bul. pag. 11t. 

d) Disposiţianile art, 15 din le- 
gea timbrului, relative la prese 
cripţiunca cererilor de restitairi 

de taxe, prin trecerea termenaulut 
de tre! anl din qiua când sa € 
fectuat perceperea, s8 aplică și 
ia privinţa restituirey taxe de 20 
galben!, ce sa depune pentruun 
recurs, conform lege! organice â 
curţel de casaţie, înainte de pro: 
malgarea legei timbrului, ast-fel 
că cererile ae restituire a unor 
asemenea taxe sunt prescrise dacă 
s'aii făcut pesta trei anl de la t 
Martie 1372, data cânds'a pustiu - : 

aplicare legea timbrului. Cas. |   61/96. Bul. pag. 135, | 

 



- DISPOSLȚIUNI PRASSITORII (Art. 77-80) 

pale alo actului. 
Aceste prescurtări sunt 

scutite de orl-ce taxe. 
YI. Orl-ce act făcut în 

tară streină, care după a- 
ceslă lege ur fi supus ta- 
xel de timbru saii înregis- 
trare, nu va fi presintat 
înaintea uutorităților din 

- România, nicl se va putea 
- întrebuința în ţară, în oul 
ce mod, mal înainte dea 
fi investit cu timbrul le- 
gal, sai cu viza casierulul 
general, pentru percepe- 
rea taxelor: la cari este 
supus prin legea de fată. 

CAPITOLUL XI 

Disposiţiuni transitorii. 

73. Acestă lege se va 
pune în aplicaţiune o lună 
după promulgarea. ex. 

Tote legile asupra tim- 
brului şi înregistrărei, an- 
teriore legel de faţă, sunt 
şi remân abrogate, 

329 

79. Legea presenlă nu 
are putere retroaclivă, 

Taxele previdute în ea 
se vor percepe numa! de 
la actele ce vor lua nas- 
cere din dioa aplicărel 
sale. 1) 

CAPITOLUL, XII. - 
* Disposiţiuni finale 

S0. Personalul serviciu- 
lui timbrului și înregistră- 
vel se va hotărâ prin le- 
gea organică a -adminis- 
trațiunel centrale a finan- 
celor, . - 

(Ad. L. 21 Mart. 1S$6). 
Art. 40.—ârt, 2 din legea . 
de la 24. Marlie 1884 se: 
abrogă. . 

(Ad. ID. 21 Mart, 1856). 
Art. 41.—.Dacă din erdre 
vre-una . din cererile pre- 
vădute prin art. 20, $$ 2 
şi 95; art. 91, SS5, 6 și 
7 şi art. 22, $ 1, se va îi. 

făcut, fără a se achita în - 

  

1) a) Neguţătorul care “şi-a tim- 
brat registrul săi conform lege! 
în vigâre când a început să se 
servescă de dânsul, nu pote să 
fe supua la o nouă taxă pentru 
foile rămase neintrebuinţate la 
punerea în via6re a unel noul 
jegi. Cas.1 90/87, Bul. paz, 177, 

i) Legea timbrului neavend 
putere retroactivă, taxele pre- 
văgute în acestă lege se percep   numai asupra actelor cari aii 

taat nascere dela promulgarea el. 

Ast-fel dreptul de succesor 

fiină născut încă din momentul 

deschidere! succesiune), nu se pot 

percepe taxele prevtdute în le- 

gea timbrului, dacă acâstă suc-: 

cestune s'a deschis înainte de 

promulgarea legel. Cas.I 32/90 

Bul. pag. 1141. - . 

33
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acelaşi linip şi taxele spe- 
ciale aşa cun se slutuiză 
prin disele articole, acea 
cerere nu va [i nulă de 
drept. La dioa înfâțişărel, 
dacă partea carea făcul'o 
va voi să se dea curs ce- 
rerel sale, va trebui să 
justifice plata unei amen- 
de egale cu de trei ori ta- 

-xele datorite. 

DISPOSIȚIUSI FINALE (Art. $0) | 

„In cas contrar judecata 
va pronunța nulitatea ce- 
rerei şi va hotărâ asupra 

cheltuclilor de judecată. 
(AQ. 1.21 Mart, 1856). 

Art. 42. — Ori-ee disposi- 

tiuni anteriore, contrarii 
leger-de faţă, sunt şi r& 
mân abrogate.) 

  

  

- 1) a) Facultatea acordată părțel 
care a făcut cerere în judecată 
fără să se supună taxelor legale 
de a plăti o amendă egală cu de 
trei orl taxele datorite, când ar 
voi să se dea curs cererei sale, 
nu se acordă şi acelui care s'a 
servit cu un act de paupertate 
recunoscut - neadevărat. Cas, 1 
235|S8 Bul. pag, 854. 

b) Dacă partea recurentă, în 
materie de expropiaţiunI n'a de- 
pus în termenul util taxa de 
timbru a recursului, cererea sa 
de recurs nu este nulă de drept 
fiind în drept, conform art. £l 
din legea timbrului de la 21 
Martie 1286, să depue o amendă 
egală cu de trei ori taxele da- 
torite, şi în acest cas, judecata 
pote să'1 acorăe ui termen scurt 
pentru a face acestă depunere. 
Cas. 11 174/32 Bul. pag 928. 

c) Un recurs făcut anterior- 
mente legel timbralui şi judecat 
dupe punerea în aplicaţiune a 
acestel legi este neadmisibil dacă 
a fost făcut cu act de pauper- 
tate gi se dovedeşte că recuren- 
tul avea avere in momentul fa- 

cere! recursului, şi recurentul 
„numai este primit a depuna con- 

form art,'+1 Qin legea timbrului 
din 19 Martie 1S%6, taxa întreită   

pentru a se da curs recursului 
săi, de oare ce legea organicăa 
curței de casaţiune, sub impe” 
riul căreia s'a iăcut recursul, nu 
prevede o asemenea disposițiun 

și partea intimată avea un rept 

câştigat înainte de punerea in 

aplicare a legel timbralul de a 

cere respingerea unul asemenea 
recurs ca neadmisibil. Cas 13/11 
Bul. pag. 5. 
d) Degiesteadevirat că dupt art. 

80 din legea timbrului,o chemara 

în garanţie, care nu este făcută 

pe timbrul legal, nu e nulă de 

drept şi "1 se pote da curs dacă 

partea justiâcă că a plătit o a 

mendă egală cu detreiorl taxele 
datorite, din acestă disposiţiune, 
însă, nu se pote deduce că dânsă 

pâte forma un motiv de casare 
contra hotărirel de respingerea 
ef ca nefiind făcută pe timbru 
legal, în cas cânâ n'a justificat 
înaintea tribunalului „cum că 4 
plătit acea amendă, saii că sâ 
oferit cel puţin a o plăti, şi ca 
tâte acestea tribunalul I-a Te 
fusat cererea. Cas, 1 230194. Bal. 
pag. 6850. 
_€) Pentu depunerea amendei 
întreită, prevădută de art. îi din 
legeu timbrului de la 19 Martie 
1886, judecătorul pste acorda    



. DISPOSIjIUNI FINALE (Art. 50): 

părţei un termen ca să justifice 
plata e! Cas, L 35:94 Bul. pag. 
1063. - 

[) Inţelesul art. ii adiţional al 
leger timbrului din 188, este că 
dacă o cerere în judecată, apel 
etc., a fost făcută in eroare, 
fără a se îi achitat integral taxele 
speciala la care sunt supuse, 
acea cerere saă apel nu sunt 
nule de drept, ci urmeză ca ju- 
decătorul să acorde părțel un 
termen în care să depună acea 
amendă de tre! ori taxa îutreitt. 
Aga dar, este casabilă hotărirea 
judecătorului de fond care d=- 
clară neadinistbil apelul pentru că 
partea n'a fost în stare ca imediat 
în diua înfâţişărel, să depună 
amenda intreită, fără să'lacorde 

termenul ce densa cerea pen- 

„e dator, 

  

su 

teu acâsta. Cas, 1 91|93 bul, pag. 
162; Cas, L. 167]15 Bul pag, 325 

Cas. 1. 212,9 Pui, paz, 820, 
9) Asemânat art. 21 alin. 7,din 

legea timbrului din 1831, combi- 
nat ca art. 1 alin. 6 Qin aceiaşi 
lege-moditicată în 153i, opusiţiu- 
nile contra decistunilor cuiţiior 
de apel urm“ză a îi fâcute pe hâr- 
tie timbru fix Ge 10 le, pluso 
taxă specială de 35 lel. Jar dacă 
oponentul nu depune acea taxă . 
sati depune o taxă nesuficientă 

conform art. 11 din 
legea timbrului din 1386, în qiua 
întățizerel să justiâce plata une! 
amende egală cu de trei ori: 
taxele datorite sub pedepsă de 
a ”[ se declara neaimisiLilă opo- 
siţia. Cas. | 16'/5 Bal, pag. 320.



LEGE 

PENTRU AUTENTIFICAREA ACTELOR 

Prom, şi publ. în. Al. Of. No. 121 din 
"1 Septembrie 1556. 

  

- CAPITOLUL | 

Puneţionarii publici. - 
competenţi. 

Art. 1. Autorilătile com- 
petente pentru a legalisa 
actele sub semnătură pri- 
vată si a autentifica actele 
pentru cari legea cere for- 

ina autentică, sunt: “ 

a) Tribunalele de judet, 

în mod general şi fără 
restricţiune; - . 

V) Judecătoriile de ocol; 
c). Judecătoriile comiu- 

nale, şi . 

d) Politaii şi comisarii 
de politie, numa! în mod 
esceplional şi după distine- 
țiunile prescrise la vale.)). 

2. Tribunalele de judet, 
sunt competente a lega- 

  

1) a) Directorii de poliţie, ca 

ajutori aX poliţailor, sunt compe- 

tinti a legalisa procurele pentru 

representarea părţilor înaintea   autorităţilor administrative şi ju- 

decătorenti. Cas. II. 11189 Bul. 

pag. 1082, -
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„lisa sati învesti cu formu 
autentică ork-ce acte, de! 
orl-e€ natură şi valore, şi 
între orl-ce persone domi: 
ciliate saii nu în coprinsul 
circumseripliunei lor. 

3. Judecătoriile de ocole 
nu pot legalisu saii investi 
cu forma autentifică de 
cât actele următăre. şi 
numal când părtile saii 
una din ele cel putin "şi 

“are domiciliul sait rege- 
dința în coprinsul acele! 
judecătorii: 

a) Tâtoe actele a căror 
legalizare sait autentificare 
le este deferilă prin legea 
lor organică sai prin o 
lego specială; 

b) Contraeclele consta. 
tând obligatinni personule 
sati “convenţiuni asupra 
bunurilor mobiliare până 
la valorea de ler 300U in- 
clusiv ; 

c) Ork-ce 'ulte acte de 
asemenea natură a căror 
ralâre s'a determinat de 
părti, sati al căror obiect 
inlră în compelinta dise- 
lor judecătorii pentru a fi 
judecate în prima suii ul- 
lima instanță; i 

LEGEA AUTENTIFICĂREI ACTELOR (Art. 3-1) 

d) Procurele .pentru a 
representa şi sta în jus- 
liţie, ori-care ar fi valurea 
şi natura litigiului, când 
partea care dă procura l0- 
cuesce în cuprinsul acelui 
ocol; - 

e) Tocmelile saii con: 
tractele încheiate. în lăr- 
guri şi bâleiuri, indepen- 
dent do ori-ce condiţiune. 
de domiciliă sai reşedinlă 
a părților contractate.) 
„4. “Judecătoriile comu- 
nale sunt asemenea com: 
petente a Jegalisa sait au- 
tentifica actele următore, 
dacă părțile saii una din 

ele 'şi are domiciliul sai 

reşedinta în acea comună: 
a) 'Toâte actele locuitori 

lor săteni “a căror legali” 
sare le este deferită prin 
legi speciale; 

b) Urr-ce.-alte acte con: 
stalând obligaţiuni perso- 
male sait convenții asupra 
bunurilor” mobiliare până 
la valofea: de ler 300 in- 
clusiv ; . 

c) Procurele penlru i 
se înfățișa și sta în jude: 
cată înaintea orl-căror Iu» 
stanţe judecătoreser, când 

  

1) a) Juaecătorii de o:0l sunt 
competinţi d'a autentifica procu- 
curile prin care sa dă autorisa- 

ținne de a face apel; pri ur- 
E 

  mare este valabil apelul făcut în 
virtutea unel asemenea procuri. 
Cas, IL. 25391 Bul. pag, 735. 

- 
= 

 



LEGEA AUTENTIFICĂREI ACTELOR (Art. 5-2 

partea care dă procura "şi 
are domiciliul sau. reşe- 
-dinţa în acea comună; 

d) 'Tocmelile saii con- 

iraetele încheiate în târ- 
guri și bâlciun, dacă va- 

jovea lucrului nu trece 

peste lex 300, independent 

de orl-ce conditțiune. de 

domiciliii saii reşedinţă, 
5. Scescepteză din com- 

petinta judecătoriilor co- 

munale și de ocole testa- 

mentele şi actele trans- 

lative de proprietate imo- 

piliară sau constitutive de 

drepturi reale asupra imo- 

“pilelor, cari rămân eselu- 

siv de .competinia tribu- 

nalelor de judet, “chiar 

când. valorea obiectului ar 

intra în compelinta acelor 

judecătoril. 1) 

G. Faptul domiciliului 

saii reşedinţel într”o co- 

mună, saă în coprinsul u- 

nel judecătorii de ocol, se 

constată prin cunoscinta 

personală a judecătorului 

sati primarului, „care au- 

tentifică actul, atestată în 

procesul verbal de auten- 

tificare, sai. în cas de a 

PI 

3) a) Comite un exces de pu- 

tere preşedintele anui tribunal 

care delegă pe un jude. de ocol 

a da autenticitatea unui .testa- 

ment. - 
  

535 + 

nu fi partea cunoscută,- 

prin certificatul primăriei 

unde partea 'și are acel 
domiciliii saii reşedinţă. 

„ Acest certificat se va 
menţiona prin num&rul și 

data sa şi arstarea auto-. 

rităţei de la care"emană, 
în procesul-verbal de le- 

galisare, şi se va păstra 

la dosar. 2 

7. (Mod. ast-fel. LD. 1 

Ian. 1857). Competinţa po-. 

liţailor şi comisarilor de 
a legalisa acte, în oraşele 

unde sunt asemenea au- 

torităţi polițienești, se 

menţine numai în cât se 

alinge de următorele acte: | 

a) Procurele de orl-ce 

natură penlru a represinta 

înaintea autorităţilor ad- 

ministrative şi judecăto- 

reset, afară de casurile în 

cari legea cere o procură 

aulenlică. Sa 

D) Procurele peniru îi 

primi pensil saii lefuri şi 

chitanţele constatând a: 

ceste primiri, precum $i 

piletele pentru vendări de 

vile; 

Judecătorul de ocol nefiind 

competinte 4 instrumenta, reso- 

luţiunea preşedintelny e isbită de 

nulitate. Cas. 1 193/91 Bul.pag. 511. 

E) 7 

c) Compturie și facturile - 

N
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pentru furnituri de ori-ce 
natură şi până la orl-ce 
sumă ; 

d) Certificatele medicale. 
In aceste casuil, .auto- 

ritatea politiencscă, inere- 
dinţându:se do identitatea 
părtei, certifică din josul 
actului că semnătura este 
a personel subserisă In 
act, 

CAPITOLUL II 

Forma actelor. 

Ş 1. Actele autentice propriă 
== Qisee. 

„_$. Când părţile vor să 
învestescă cu forma au- 
tentică un act al lor, pen- 
tru care legca cere acestă 
formă sub pedepsă de nu: 
litate, ele trebue să se 
presinte în personă dina- 
intea functionarului pub- 
lie competent, în pretoriul 
tribunalului, judecătoriei 
de ocol sait a judecătorie! 
comunale, şi să alăture în 
dublu exemplar actul ce 

FORMA ACTELOR (Art. 7-5) 

vorsă autenlifice, pelângă 
o cerere de autentificare 
subserisă de părți. 
„Unul din cele doutesem- 
plare pote să fiepe hârlie 
liberă şi se va presenta 
nesubseris de pării. 

Preşedintele, judecăto: 
rul de vcolsai primarul, 
primind petiţiunea, vizezâ 
amândouă esemplarele ac- 
tului pentru neschimbare, 
pune pe părți să subserie 
în prezenta sa exemplarul 
nesubseris şi ordonă înre- 
gistrarea cerere). 

Dacă părţile se presintă 
prin procuratori, aceştia 
trebue să. aibă procură 
autentică şi specială, dacă 
legea cere asemenea pro- 
cură pentru acel fel de 
act. 

Procura se va mentiona 
în procesul-verbal de au- 
teutilicare, prin numărul, 
data er și prin arâlarea | 
autorilăţei de la care e 
mană, şi copie după ea, 
scosă cu cheltuiala părţel 

  

„_1) a) Directorii de poliţie, ca 
ajutori al poliţailor, sunt compe: 
tinţi a legalisa procurela pentru 
represintarea părţilor inaintea 
autorităţilor administrative şi ju- 
decătoresci. Cas. 11 171[89. Bul. 
pag. 1082. . 

6) Asemănat art. 7, ultimul ali- 
Diat, din legea de autentificări,   este destul ca, in legalisarea ce 

autoritatea poliţiendscă âă acte- 
lor deferite competinţei sale, să 
certifice în josul actului că sera: 
nătura este a perabne! subserisă 
in act, fără a fi ținută de a mal 
face menţiune despre identita- 
tea persânel. Cas. 11 263/95,. Bule 
pag. 1:82, 

D
R
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FORMA ACTELOR (Art. 9—10) 

şi certificată conformă cu 
originalul de chiar func- 
ționarul care dă autenti- 
citalea, se va păstra la do- 
sar; iar originalul procu- 
rel 'se va încredința părțel 
interesate dimpreună cu 
actul autentificat. !) 

9. Părţile pot să'şI re- 
dacteze singure actul ce 
are a se legalisa sait a se 

“învesti cu autenticilatea 
legală. Când însă ele vor 

“vevurge la luminile alter 
persone pentru confeciio- 
narea actului, acest act va 
trebui, când se va presinta 
la legalisare saii autenlifi- 
care, să porte pe lângă 
semnăturile părților şi 
somnălura persone care 
Va redactat, ?) - 

10. Ori do câte ori este 

1) a) Vida ce preşedintele o 
pune pe cererea de autentificare 
nu este supusă la formalităţile 
cerute pentru procesul verbal de 
avtentificare. Cas, I 119]92. Bul. 
pag. 212. - : 

d) In materie de autentificarea 
actelor qi în special chiar aceea 
a unul testament, vida cerută de 
art. 8, alin. 1] din legea de au- 
tentificări pote A pusă de preşe- 
dintele tribanalului sai judecă- 
torul cel ţine locul, chiar atunci 
când dânşii deltgă pe un alt ja- 

decător să ia consimţimântul păr- 
țex la domiciliii și să îndeplinescă 

acesta formalităţile autentificărei. 
Cas. I 158[95. Bul. pag. 1313.   
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ase aulentificu un act, 
funcţionarul care instru- 
menteză şi dă autenlieita- 
tea, se încredinţeză de i- _ 
dentitatea părţilor, le ci- 
tesce aclul în audul lor, - 
le întrebă dacă cele cu- 
prinse în act sunt cu con- 
simtimentul lor, și dacă 
unul din cele dout esein- 
plare este subseris de dân- 
sele ; pune pe părti să 
subscrie pe cel de al doi- 
lea esemplar în presenţa 
sa; ia act de declaraţiu- 
nea părţilor şi constată 
tote acestea întrun pro- 
ces-verbal pe care'l tran- 
serie din josul actului pe 
ambele eseinplare şi'l sub- 
scrie atât el cât şi grelie- 
rul, saii acela care! ţine 
locul. 5) 

2) In materie de autentificare - 
actelor, şi anume când actul este 

scris de o altă pers6nă, consta- 

tareu identităţei acestui scriitor 

prescrisă de art. 16 din legea de 

autentificări, este cerută numa! 

atunci când partea nu scie carte, 

iar nu qi atuncl când densa scie 

carte. Cas. I 458/93, Bul. pag. 1313. 

31 a) Ofâcierul instrumentator 

al unul act autentice pâte A che- 

mat ca martor, dacă chemarea 

lul nu este cerută spre a depune 

peste saii contra conţinutului ac- 

tului. Cas. 1 119|95 Bul. pag. 242. 

1) In materie de autentifcarea 

actelor, şi anume când actul este 

scris de o altă pers6nă, consta-
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633 AUTENTIFICAREA ACTELOR (Art. 11—12) 

11. Indeplinirea forma: 

„Vităţilor pentru autenltifi- 

carea actelor la tribunalele 

de judel, se va putea face 

și de un singur judecător; 

el va trebui însă neapă- 

cat să fie-asistat de gre- 

lier, care va contrasemna 

- procesul-verbal de auten- 

lilicare, atât pe minută 

(concept), cât şi pe ambele 

csemplare ale actului. 

La tribunalele cari ai 

o secţiune specială de no- 
tariat, autentificările. nu 

se pot. face do cât lu a: 
cea sectiune. 

“ La judecătoriile deocâle, 

autentificarea se face de 

judecător sau de ajutorul 
săii, asistat de scriitorul 

care ţine loc de grefier; 

iar la judecătoriile comu- 

nale, de primar asistat de 
notar. - 
“ Contrasemnarea seriilo- 

vului sa a notarulurîn act 

este cerută, ca şi aceia a 

grefierului, sub pedepsă de 

nulitate. - 
Dacă în vre-o comună 

PI O O, 

tarea identităţer acestul scriitor 

prescrisă de art. 16 din legea au: 

tentificărei, 'este cerută numai 
atunci când partea nu scie carte, 
iar nu şl atuncea când densa scie 
carte, Cas. 1 458/95. Bul.pag.1313. 

1) a) Este nulă autentiticarea       

rurală se întâmplă ca pri 

marul să nu scie carte, a- 

tunei legalisarea actului nu 

se pote face la primărie. 

Părţile se vor adresa în 

asemenea cas la judecăto- 

via de ocol respectivă.") 
2, Formalilăţile auten- 

tificăver fiind îndeplinite, 

unul din cele două esem- 

plare ale actului, şi anume 

cel pe hârtie timbrată, se 

remite părților cari, sub- 

seriii pe petițiune de pri- 

mirea lui; iar cel-altescal- 

plar se păstreză la do- 

sarul” tribunalului și se 

trece în substanţă într'un 

repertoriii alfabelic, spre 

a so putea găsi dosarul cu 

înlesnire la tribuintă. 

Părţile interesate potob- 

ține copil legalisate după 

acest act, cu cheltuiala lor. 

Certificarea conformilă- 

ţel copiel cu originalu! păs- 

irat la dosar se face de 

judecător saă primar d'im- 

preună cu grefierul saiia- 

cela ce " (ine locul. 
13.(Moă. astfel Ii. i Ian. 

PI It 

actelor ce se fac de primari În 

„comunele rurale, unde primarii 

sciti carte, când se adevereză nu: 

mal de dânşii, fără să se contra” 

semneze și de notari. Cas. Ile 
318/88, Bul. pag. 1. 
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„AUTENTIEICAREA ACTELON (Art. 13-14) 39 

1587). Identitatea, fica păr- miciliului sait a reşedinţei - 

ţilor saii procuratorilor lor 
fie u martorilor, se cons- 
tată prin unul din urmă- 
torele mijlâce: 

a) Prin cunoscinţa per- 
sonală a functionarului pu- 
publie chemat a adeveri, 
şi cure o declară în act. 

5) Prin declaraţia a dou! 
martori cunoscuti acelul 
funeționar; 

c) Printrun cerlilicat de 
identitate liberat de auto- 
ritatea comunală saii poli“ 

țienâscă în resortul căreia 
partea "șI, are domiciliul 
suii reşedinţa de fapt; 
_d) Prin carta de alegă- 

tor: coroborată cu chitan- 
țele de contribuţiuni pe 

anul curenl; 
e) Prin paşport sai ori 

ce alt uct ținend loc de 
pasport, când este vorba 
de streini. - 

“Kcelaş mod de proba- 
ţiune se pote întrebuința 

_şi de Românii alători în 

streinătate, înaintea con- 

sulatelor saii legaţiunilor 
nostre în acea tară. ” 

f) In fine, pentru 'per- 

soacle fără sciintă de 

“carte, identitatea se mal 

pate constata printr'o a- 

dresă a aulorilăţei comu- 

nale saii politieniescei a do-     

părtei, către: judecătoria 
chemată a adeveri, şi în 
care se va artta trebuinţa 
pentru care acea parte vine 
înaintea acelei judecătorii. 

Acestă adresă, care vu 
tine loc de bilet de iden- |. 
titate, se va da chiar la 
mâna părtel şi se va po- 
pri la dosarul adeverirei. 

La cas când judecătorul 
ar avea îndoială asupra 
sinceritătel actului din ca- 
re resuilă identitatea, sait 
asupra personex că ar [i 
cea arătată în act, el se 

pote incredinia de adevăr 
prin ori-ce ali mod legal 
de probatiune. 

14. (Ad. D. 1 Ian. 1887). . 

Certificatul de identitate 
saii actul care '! ţine locul 
vor arăta cu precisiune ; 

'a) Numele, pronumele. 

şi - profesiunea părţei la 

mâna căreia s'a dat; 
V) Locul unde locuesce.. 

adică satul saii cătunul, 

dacă este vorba de 0 co- 

mună rurală, suburbia, 

strada şi numărul casei. 
dacă este vorba de comul- 

nă urbană: . 

c) Orx-ee alte semne ca- 

racteristice ale părtel, da- 

că are;. ” 
4) Numele. autorilătei
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care ua. liberal acel act, 
dala eliberărei şi numerul 
lui de ordine: 

e) Subserierea funclio- 
narului publie eare Ia eli- 
berut şi sigiliul acelei au- 
torilăţi: | 

: P) Semnălura părțel dacă 
cu scie să. subserie, sati 
atestarea :că nu scie să 
subscrie, dacă ea nu stie. 

__ Procesul verbal de ade- 
verire trebue să menţio- 
neze actul pe temeiul că- 
ruia S'a constatat identita- 
tea şi să arată autorilalea 
de li care emană, data lui 

si numârul de ordine ce 
* portă. - 

15. (Ad. Li. 1 Ian. 1887). 
Funcţionarul public care 
ar libera un act de ideu- 
titato falş saii acela care 
sar servi cu ascineneu cer- 
lificate sait cu un certificat 
care nu este ul săii, se va 
pedepsi conform art. 135 
din codul penal. 

AUTENTIFICAREA ACTELOR (Art. 15-17) 

16. Autentificarea acte- 
lor acelor ce nu stii carte 
şi cari sunt subscrise prin 
punere de deget sait prin 
aplicarea unur sigiliu (pe- 
cete) se fac întocmai după 
regulile prescrise mal sus, 
cu deosebire numai că ac- 
tul trebue să lie subseris 
de acela care a servit de 
scriitor, și pe lângă părti 
să compare şi el inainleu 
judecătoriei. 

Procesul-verbal de au- 
tentificare irebue în acest 
cas să constate,atăt de- 
clarațiunea părților că nu 
sciii saii nu pot subscrie, 
cât şi pe aceia a seriito- 
rului, că el a redactat acel 
act după. cererea părţilor. 

Seriitorul actului pole 
servi în acest eas şi drept 
marior pentru : dovedirea 
identităţei. ?) 

17, Seriitorul saii mar 
torit cari se vor doveci că 
aii făcut o declarare falsă 

  

1) a) De şi procesul-verbal de 
autentificare a unul act trebue 
să conţină dcelaraţiunea serilto- 
rulu! actului că el a redactat acel 
act dupe cererea părţilor, însă 
cum art. 18 din legea aatenti- 
cărel actelor, cari prevede cari 
sunt formalităţile a căror neîn- 
deplivire atrag nulitatea actului, 
nu prevede între aceste formna- 
JtĂţI şi pe aceca ca să trâeă în 
Procesul-verbal de autentitizare   că scriitorul actului a declarat 

că el a soris actul dupe cererea 
părţilor, netrecerea. acestei fur- 
malităţi în procesul-verbal nu a- 
trage nulitatea actului autentifi- 
cat. Cas. 1 3:3/92. Bul. pag. o 

2) Ia materie de autentiicarea 
actelor, şi anume când actul este 
scris de o altă persână, constu- 
tarea identităţeY acestul scriitor 
prescrisă de art. 16 din legea au- 
tentiâcărel este cerută numal a- 

 



AUTENTIFIOAREA AOTELOR (Art. 18 -19) 

se vor pedepsi ca martori 
mincinosi, eonforimari. 253 
din codul penal, fără pre: 
judiţiul altor daune înte- 
rose către părti și chiar 
altor pedepse ma! grave, 
în ceas când faptul lor ar 
însuşi și elementele delic- 
tului ds falş în actepublice. 
_1$. Constatarea idenli- 

lăței părţilor, a. martori- 
lor şi a scriitorului aclu- 
lui, a presintărei lor înain- 
tea functionarului care a 
dat autenticitatea, a citirei 
actului în audul tuturor și 
a declarației părţilor că 
actul este făcut cu consim- 
țimentul lor şi subscris de 
dânsele. saii că ele nu sciti 
subseri6, în eas când aciul 

se află subscris prin pu- 

nere de deget sai sigiliii, 

tote acestea sunt cerute 

su 

sub pedepsă de nulitatea 
actului: 

* Procesul-verbal. de au: 

tenlificare va constata a- 

semenei, sub pedepsă de 

nulitate că esemplarul păs- 

trat'la dosar s'a subseris 
de părți în chiar presenta 
judecătorului saii functio- 
narului publice care a in- 

strumentat. :) 
19. In cas de bâlă cons- 

tatată, care ar împedica pe 

vre-una din părti a veni 
înaintea autorităţey publi: 

ce competentă, judecătorul 

pote fi delegat şi este t 

nut să instrumenteze la 

domiciliii, dacă acea partie 

se găsesce chiar în oraşul 

sati comuna de reşedinlă 

a tribunalului sai judecă-" 

torii, Dacă nu se aftă în 

acest oraş saii comună, se - 

  

tunci când partea nu scie carte, 

iar nu şi atanci când acasa scie 

carte, Cas. I 458 95. Bul. pag. 1314. 

1) a) De şi procesul verbal de 

autentificare a uuul -act trebue 

să conţină declaraţiunea sorilto- 

vulul actulal că el a redactat a- 

„cel act dupecererea părţilor, însă, 

cum art. 18 din legea autentifi- 

cărel actelor, cari prevede cari 

sunt formalităţile a căror neîn- 

aeplinire atrage nalitatea actuluf, 

nu prevede între aceste forma- 

MLățI gl pe aceea ca să se trecă 

în procesul verbal de autentifi- 

care, că serlitorul actular a de- 

z 

  
clarat că el a scris actul dupe 

cererea părţilor, netrecerea aces: 

ter forinalităţi în procesul-verbal 

nu atrage dupesine nulitatea ac- 

tului autentificat. Cas. 1 342|52. 

Bul, pag. 959. 
v) In materie de autentificarea 

actelor, şi anume câna actul este 

seris de o altă perscuă, consta“ 

tarea identităţel acestul scriitor 

prescrisă de art. 16 din legeade 

autentificări, este cerută numal . 

atunci când partea nu scie carte, 

iar nu şi atunci când densa scie 

carte, Oas. 1 48/05 Bul, page 

1313, :
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a putea delega judecălo- 
rul de ocol respeeliv. 

Iu -acest cas procesul- 
verbal de autenlilicare tre- 
hue să constate atât casul 
de bolă câl şi locuinta unde 
sa instrumentat.!) - 

20. Actele autentificate 
„conform disposiţiunilor le: 

gel. de faţă, sunt esecuto- 
rii din momentul esigibi- 
lităţel lor. , 

Formula eseculorie se 
va pune pe dânsele-de 
aceiaşi autoritate care le 

„a învestit cu forma au: 
tentică și în acelaşi mod 

„ea şi pentru hotăririleju- 
decătoresci. 

Asupra actelor anten- 
tifieate de vre-o judecă» 
torie comunală, formula 
esecutorie nu se va pu- 

_tea pune de cât de jude- 
cătoria de ocol respeetivă 
saii du tribunalul de judeţ, 

221. Omisiunea vre-uneia 
din aceste formalilăţi sub- 
stanțiale supune pe. func- 

  

3) a) Din combinaţiunea art. 
33 cu art. 19 din legea autenti- 
Hcărei şi din tâtă economia a- 
cestel legi resuită că formele au- 
tentificăre! testamentelor se pot 
indeplini şi de un singur judecă- 
tor, de la tribunal, fie la locuinţa 
testatorulul, în cas de bolă.con- 
statată, fără de a mal A trebuinţă 
şi de un alt proces-verbal sat   

TEGALISAREA ACTELOR (art. 20—214) 

ționarul public, din vina 
căruia s'a anulat actul, la 

pedeapsa destiluirei, fără 

prejudiliul altor despăgu- 

biri către părti, dacă este 
loc. - | 

23. Actul nul ca act 
autentice, pentru vre-un 

vitiu sati lipsă de formă, 
pole valora ca. act sub 

“semnătură privală legali-- 
sat, saii ca act cu dată 

cerlă saii ea început de 

dovadă scrisă, dacă însu- 

şesce condiliunille cerute 

pentru unul sait altul din 

aceste acte. NR 

23. Instrucţiuul MInis- 

teriale vor determina me” 

dul conservărel actelor au: 

tentice în archivele tribu: 

nalelor sati judeeătoriilor-) 

Ş 2.— Leyalisarea actelor sub seni- 

_ nătuva pricată, 

24. Funcţionarii pub- 
lici competenţi sunt datori 

dacă părţile o cer, să în- 
vestescă cu forma auten- 
a 

de veri un raport făcut la triba: 

nal, dupe cum prevede art. 562 
şi 667 Qin codul civil. Case I 455,95- 
Bul. pag. 1313. 

2) a) Cu drept curtat, tribuna: 

lal respinge pe un adrocat, cănd 

constată că procura sa nu este 
investită cu formalitătile anten- 
tiâcăret. Cas. 11 120,81. Bul. psi: 

933.  
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 LEGALISĂREA ACTELOR (Art. 25-27) 

“tică nu numai actele pen: 
tru cari acestă formă este 
cerută sub pedepsă de nu- 
litate, dar şi ori-ce alle 
acte pentru validitatea că- 

„rora legea nu cereasemeni 
forme. | 

In acest cas însă părţile 
pot cere ca actul să fie 
adeverit saii legalisat nu- 
mat întru cât se atinge do 
veracitatea semnăturilor. 

25. In cas de simplă 
legalisare a semănăturilor, 
procesul-verbal trebue să 
constate, în acelaş mod ea 
şi pentru actele autentice 
propriii dise, celeurmătâre: 

io Presintarea 'părlilor 
în persână. saii prin pro- 

curatori înaintea judecă- 
toriex şi identitatea lor; 

90 Declaraţiunea lor că 
actul este subseris cu pro- 
pria lor semnătură ; 

31 Subserierea în de fala 

funcţionarului publice a e- 

1) a) Potrivit art. 26 din legea 

 autentificăre! actelor, pentru ca 

legalisarea actelor făcute de per- 

sânele - ce nu sciii carte sai nu 

pot subscrie să fe valabilă, se 

cere ca în procesul-verbal de le- 

galisare să se constate presintarea 

părţilor şi a scriitorului actului, 

înaintea funcţionaralui compe- 

tinte, identitatea părţilor, “citirea 

actului din cuvânt în cuvânt în 

audul lor, declaraţiunea părţilor 

că nu pot subscrie și, în fine, de-     
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semplarulul păstrat la do- 
sar, : 

26. Pentru 'cel-ce nu 
sciii carte saii nu pol sub- 
serie, procesul verbal de. 
legalisare trebue să cons- 
tate în acest cas: 

10 Presintarea părlilor 
şi a scriitorului actului în- 
aintea judecătoriei sait pri- - 
măriei şi identitatea lor; 

20 Citirea actulul din cu- 
vent în cuvânt în audul 
tuturor; | 

30 Declaraţiunea părţi- 
lor saii uneia din” ele că 
nu scie saii nu pote sub- 
scrie ; : a. 

40 Deelarajiunea părţei , 
care nu scie subserie că 

actul ce i s'a citit este fă- 
cut cu consimiimentul săit 
şi că voesce să se lega- 
lizeze.!) - . 

27, Actele sub semnă- 
tură privată, sad subscrise 
prin punere de deget, ast- 

claraţiunea că actul ce -s'a citit 

este al lor și că voesa să se le- 

galiseze. 

Ast-fel, când în procesul-verbal 

de legalisarea procure! unei per- 

sâne ce nu scle carte, comisarul 

polițienesc, funcționar competinte 

a legalisa asemenea acte, nu se 

văa îndeplinite aceste formalităţi, 

acea procură se consideră ca ne- 

existentă. Cas.1 22595. Bul. pag. 

949. 
.
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fel _legalisate, aii aceiaşi 
forlă probuntă ca şi actele 
autentice, peniru lot c6 
funeţionarulpubliccompe- 
tent constată că i s'a de- 
clarat de pării, sait că sa 
petrecut înaintea sa. 

283. Cel-co nu sciii carte 
şi cari subseriii prin pu- 
nere de deget sai prin a- 
plicarea unul sigiliii nu se 
pot obliga sub semnătură 
privată de cât până la con- 
curenţa de 150 lei. 
"Tu acest cas, pentru ca 

înserisul să fio valabil, el 
trebue să fie subseris de 

„seriitorul lui şi să se arate 
înt”ânsul numele, profe- 
siunea şi domiciliul a doui 
martori cari. ai fost fată 
la încheierea convenţiunei 
și facerea înserisului, 

29, Dacă legalisarea ac- 
telor celor ce nu sciii carte 
este viţiosă sait incom- 
plectă, esistenta sai vali- 
ditatea obligatiuner se pote 
combate de dânşii pe tote 
căile de drept. 

DATA CERTĂ (Art. 28-30) 

CAPITOLUL III. 
Despre darea datei certe 

şi certificarea copli- 
lor dape acteşi 

registre. 

30. Tribunalele de ju- 
deţ, judecătoriile de ocdle 
şi comunale sunt datore 
când li se va face asemoe- 
menea cerere, să dea dată 
certă actelor sub semnă- 
tură privată. 

Acesta se face înregis- 
trându-se petițiunea în re- 
gistrul de intrare şi certi: 
ficându-se în josul actului 
de judecător saii de primar 
că „acel act s'a presintat 
judecătoriei sai primărie! 
la data cutare şi că sa în- 

registrat la numărul cu- 
tare al registrului din acea 

di, lună şi an. Acestă cor- 

lilicare pe act se va com 

trasemna do. grefier saii 

notar, după natura autori: 

tățer de la care emană. 
Vu se -derâgă prin a: 

cesta la dispoziţiunile art. 

1152 şi 1158 din cod civil 

şi nică la regulile speeiale 
prescrise în materie de 
drept comereial.!) 

  

1) a)- Contractele de locaţiune 
fscute pe termen matlunz de trei 
any, darnetrecute în registrul de 
transeripţiunt, conforma art.124 din 
procedura civilă, nu sunt nule în   ce prireşce pe celal treilea pen: 

tru întreg termenul 'locaţiunel, 
cl numa! reduotibile Ja tre! anl. 
Cas. 1 270|94. Bul pag. 359  



ISTERPRETAREA ACTELOR (Art, 31-33) 
31. Tribunalele de ju- 

dei, vor avea şi compe- 
tința de a libera copil le- 
galisate după actele ce ]i 
se vor presinta de păriă. 
fie sub semnătură privală 
fie legalisate saii emanate 
de la vre-o altă autoritate 
română, ! - Ă 

Tribunalul trebue, în a- 
semenea cas, pe de oparte, 
să vizeze în acest scop ac- 
tul după care libereză co- 

„pie şi, pe de altă, să păs- 
treze la dosarul causei o 
copie identică legalisată, 
scosă cu cheltucla părței.!) 

2. Tribunalele de co- 
merciii şi, în oraşele unde 
nu sunt asemeni! tribunale, 
tribunalele civile vor avea 
căderea a certifica esacti- 
tatea copiilor 'estrase din 
registrele comereiale,men- 
ționându-se în certificare 
dacă aceste registre sunt 
saii nu ţinute în confor- 

i 

1) a) Legea nu cere ca judecă: 
torul delegat pentru autentiâca- 
rea actelor, să fie însoţit de gre- 
der, de cât pentru actele jude- 
cătoreşci emanate de la o curte 
sati tribunal, nu şi pentru acele 
graţi6se făcute  atară din aceste 
autorităţi ae către un judecător 
delegat. - 

Legea gin 21 Iulie 1886, pen- 

tru autentificarea actelor, la arte 
34, cerând sub peâcpsă de nuli- 

tate asistenţa grefierului, nu dis- 

2 
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mitate eu -preseripţiunile 
legel comerciale, 

CAPITOLUL IV 
Disposiţiună interpreta. 
tive!'privitâre la forma 

unor testamente, 

33, Dispositiunile pres- » 
crise în art. 859 şi urmă- 
torele din codul civil, în 
privința formei testamen- 
telor, nu se ating în ni- 
mic prin presenta lege. 

Pentrn curmarea însă a 
îndoelilur ce s'aii ivit: în 
practica judecătorescă a- 
supra unora din acele for- - 
malităti, se” dispun pentru 
viitor cele ce urmeză : 

10 Delegaţiunea pentru 
a instrumenta ]a locuinţa 
testatorului să pote da prin 
simpla resoluţiune a pre- 
şedintelui sai a judecăto- 
rului care ţine locul, pusă 
pe petiliunea prin care s'a . 
cerut delegaţiunea; 

pune de cât pentru viitor, Cas. 

192787. Bal. pag. 557. .-. 
V) Preşeaintele tribunalului are 

arept a refusa, în virtutea art. 
31 din legea autentiAcărilor, 1e- 
galisarea unor copil presentate 
de părți, când acestea nu ai pro+ 

dus o altă copie tdentică caresă 

se păstreze la dosarul causei, şi 
când copiile presintate nu sunt 

făcute pe timbrul legal. Cas. IL 

313]94. Bal. pag. 102. 

j | 35
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90 Judecătorul delegat 

trebue să constate în pro- 

cesul verbal easul de bolă 

și să indice cu precisiune 

locuinţa unde a instru- 

mentai; - 

30 Formele autentilică- 

vei se pot îndeplini de un 

singur judecător, fie la lo- 

cuința testatorului, fie la 

tribunal. Şi într'un cas şi 
întraltul însă, el trebue 
să fie asistat de grefier, 
care va conirasemna în 
act ; 

40 Judecătorul va lrebui 
neapărat să constate iden- 

titatea testatorului în pro- 

DISPOSIŢIURE FINALĂ (Art. 33-81) 

cosul verbal de autentifi- 
care. a 
“50 Regulile prescrise la 

art. 13 din presenta lege 

pentru constatarea iden- 

tităţer se vor aplica şi la 

testamente. 

Tâte cele ce preced se 

vor observa sub pedepsă 

de nulitate a procesului- 

verbal de autentificare. ?). 

Disposiţiune finală. 

34. Consulatele și lega- 

țiunile române în streină- 

tate vor continua a 6ser- 

cita atribuţiunile cele sunt 

date prin legile și regula- 

  

1) a) Formele autentificărel 

- unui testament se pot îndeplini 

de un singur judecător, fie la 

locuinţa testatorului, fie la tri- 

bunal. Cas, I 19/91, Bul. pas, 

576. 
v) Ordinul ce dă preşedintele 

gi prin care se delcgă magistra- 

tul însărcinat spre a da autenti- 

citatea unul testament, constitue 

un act judecătoreso succeptibil 
ae recurs părțel interesate, când 
conține un exces de putere saii 

e făcut fără competinţă. Case I 
193]91. Bul. pag. 517. 

c) Delegaţiunea unui judecător 
al tribunalului pentru a lua con- 
simţimântul testatorului se pote 
Ga prin simpla resoluţiune a pre- 
şedintelui sati a judecătorului ce" 
ţine local şi formalitatea auten- 
titicărel testamentului se pâte în- 
deplini de un singur judecător, 
fe la lvcuinţa testatorului, fie       

la tribunal, Cas. 1 3:1/91. Bul. 

pag. 96î. 

d) Din combinaţianea art. 33 și 

19 din legea autentificărei şi din 

tâtă economia acestei legi re- 

sultă că formele autentitcărei 

testamentelor se pot îndeplini şi 

de un singur judecător, fe la 

tribunal, fie Ia locuinţa testato- 

rulul, în cas debslă constatată, 

fără a ma! A trebuință şi de un 

alt proces-verbal saii de verl-un 

raport făcut la tribunal, dupe 

cum prevede art. 86: și 857 din 

Codul Civil. Cas. 1 158/39 Bat. 

paz, 1213. 
. 

e) Formele autentifcărel unui 

testament se pot indeplini de un 

singur judecător, fie la locuința 

testatorului, când acesta este in 

imposibilitate de a se presiata la 

tribunal, fe la tribunal. Cas. | 

92/86. Bul. pag. 210  



DISPOSIȚIUNI FINALE (art. 41) 

mentele astă-di în fiinţă 
în ce privesce autentifica 
rea sati legalisarea actelor 
ce li sar presinta, | 

LE 
_pen 

LEGALISAREA ACTELOR. WE Î 

54? 

„Ele vor observa însă pe 
viitor formele. prescrise 
prin presenta lege pentru 
ambele categoril de acte. 

GE 
tru 

(PRUMUTERĂ ALE CREDITELOR AGRICOLE: 
_ Prom, şi publ. în Monit. Of. No. 21 din 

1 Septemb vie 1956.. 

  

” Art, mmnie. Legea din 
27 Iunie 1886, privitorela 
autentificarea -şi legalisa- 
rea actelor, se aplică şi la 
împrumuturile creditelor 
agricole cu deosebirile ur- 
mătore : 

c) “Când aclul este re- 
dacetat pe un formular ti- 
părit, dat de casa credi- 
tului, locurile în alb se 
umplu saii de însuşi îm- 
prumutatul, dacă scie să 
serie, sai de autoritatea 
chemată a adeveri actul,   

în casul când împrumula- 
tul nu scie să serie. 

- Mentiune despre acesta 
se va face în procesul- 
verbal de legalisare suii 
autentificare. 

-b) Iafăţişarea Credilulur. 
inaintea autorităţei ehe-' 
mate a adeveri actul nu 
este obligatorie. Actul se 
pote adeveri şi numal în 
presenta celui ce voesce 
să se împrumute, în care 
cas funcţionarul public în- 
deplineseo formele numal,
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faţă cu densul, luând act 
de decluratiunile. lui, con- 
form legei; 

c) In cas când primarul 
comunel unde domiciliază 
împrumulatul nu scie să 

serie şi să citescă, adeve- 
rirea' actului se va face, 

după cererea părtei,. sai 

de judecătoria ocolului în 

care domiciliază împrumu- 

tatul, sati de judecătoria 
de.ocol de reşedinţă a ca- 
sei creditului agricol; 

d) Disposiţiunile legel 
speciale a caselor de cre- 

dit agricol, privitore. la 

întabularea conventiunilor 
de împrumuturi cu ama- 
nel, rămân în vigore şi se   

vor observa şi pe viilor; 
e) Disposiţiunile acestei 

legi și a legei din 27 lu- 

pie 1S86, nu vor. deveni 

obligatorir pent casele 
de credit agricol de cât 

după trei lun! de la pro- 
mulgarea legel din 27 lu- 

nie 1€S6, pentru autentifi- 

carea şi legalisarea actelor. 
Până atuuel actele de 

împrumut vor Î valabile 

în forma în care s'a usitat 

a so luce şi până acum.. 

f) Disposiţiuniie presen- 

ter legi vor face parte în- 

teguantă din legea orga: 

nică a caselor de credit 
agricol. Si 

 



LEGEA ŞI REGULAMENTUL |. 

PORTĂREILLOII 
Gaza actlor de procedură) -



LE GE 
asupra : , 

PORPĂREIL OR 
(9 Iulie 1565) 

Articolele în vigore 

  

Art. S7. Se institue pe 
lângă fie-care curte -sau 

irib..de judel, agenti. ju- 

decătoresci numiţi por- 
tărel. i 

Numărul acestor portă- 
rey, pe lângă fie-care curte 

- sati trib. se va hotări după 

irebuintele fie-căriu loca- 

Vita. a 
EI se numesc prin de- 

eret. Domnesc, după re- 
comandarea Ministeriului 

„Justitiel.  - 
Unul din portăreii fie-   

1 

cărui trib. și fie-cărci curti 

se va numi capul portă- 

reilor acelui trib. saitcurte. 
SS. Portăreil se vor 

numi dintre personele cu- 

noscute prin bunele pur- 

tări şi cu ore-care învtliă- 

tură, preferându-se acel 

cari vor fi avut serviciuri 

în justiţie. 
93. Porlăreil ataşat pe 

lângă. curti şi trib. vor 

faee tote aclelo câte se 

impun de legl, agenţilor 

judecătoresci,



522 

Vor face somatiunile, 
comandamentele și urină- 
ririle, var esecuta manda- 
tele de arestare, de de- 

„punere Saii do aducere. . 
Vor indeplini protestu- 

rile de poliţe, de bileturi 
la ordine. Vor esecuta sen- 
tințele, decisiunile şi alte 
titluri esecutorii. EI vor 
putea fi însărcinați de pre- 
ședinte şi cu chemarea păr- 
tilor în judecată, cu sig- 
nificarea hotăririlor şi - cu 
comunicarea actelor între 
părti. 

94. Portăreil sunt puşi 
sub ordinele şi privegho- 
rea preşedintelui de trib. 
saii curte. 

95. Capul "portăreilor 
de curti, ca cap al pore 
tăreilor din ocolul curţei, 

“are dreptul de control şi 
disciplină asupra, lor. 
96. Portăreii nu sunt 

retribuiti, ex vor primi de 
la părti pentru actele de 
procedură şi de esecutare 
ce fac o taxă hotărită, care 
se va fixa prin un regu- 
lament special de admi- 
nistrațiune publică | 

Aceste taxe şi cheltueli 
de judecăţi se vor plăti 
cu privilegii. 

97. Portăreil de tribu- 
nale vor opera numal în 

LEGEA PORTAREILOR (art, 94—100) 

ocolul județului lor, por- 
tăreil de curlă vor opera 
în tot ocolul curțel. 

Cu tote acestea la cas 
de trebuinţă saii când este 
lipsă de portărel întrun 
judet, capul portăreilor 
curţei respective pote în- 
săreina pe un portărel de 
judeţ ca să opereze și în 
alte puneturi ale ocolului 
curtel. | 

93 Portăreii fac actele 
de procedură orl de ese- 
cutare, saii după misiunea 
directă ce a primit de la 
părţi, sai după insărel- 
narca speciala ce li se dă 
de preşedinte, EI se vor 
conforma în lucrarea lor 
cu regulile prescrise de 
procedurile speciale. 

99. Când un portărel 
de la curte este insăreinat 
cu un act de procedură, 
de urmărire saii de ese: 
cutare în ocolul curţei, el 
va face acesta, saii tran- 
sportându-se însuși la fala 
locului, saii insăreinând cu 
acestă lucrare pe un por: 
tărel al trib. respectiv. 

100. Portăreii sunt r&s- 
pundători de-uctels şi do- 
cumentele co li se vor în- 
credinta de părţi şi pentru 
care ei vor da chitantă,   la înapoierea lor ei ver



LEGEA PORTAREILOR târt 101 -102) 153 

lua ehitanţe de primire. | îneredinţeză, 
101. Portăreil vor avea 

o cameră deosebită unde 
vor lucra actele lor şi vor 
conserva hârtiile ce li se 

, 

NIEGULAMIEN'E !) 

102, Un regulament 
special va regula mal pre 
larg atributiunile şi modul 
împliniver datoriilor. 

N 

asupra 

ATRIBUȚIUNILOR PORTĂREILOR 
Prom. şi Puul. în IL. Of. No. 201 din ! 

23 Noembre 1565. . 

  

Art. 1. Toţi portăreil 
vor avea acelaşi caracter, 
aceleșI atributiuni şi drep- 
tul de a opera fie-care d'o 
potrivă în lucrările atri- 
buite“de legi agenţilor ju- 
decătoresci, fară distine- 
liune de nalura şi carac- 
terui actelor. (L. Org. Jud. 
art, 93, 97, 9, 99). - 

2. Portăreil trebue să 
aibă versta de 95 ant. 

3. Portăreil sunt. obli- 

5 Acest Regulament este de- 
cretat în basa arț, 102 din vechia   

gali a face jurământul 
preseris prin art. 107 din 
legea Organisăril Judecă- 
torescl. 

4. Portăreil nu vor fi 
admiși a depune jurămân- 
tul cerut de articolul de 
mal sus şi a intra în lu- 
crarea functiunilor lor, de 
nu vor produce mal înlciii 
chitanţă de depunerea cau- 
țiunei preserisă de art.8. 

5. EI pot fi revocaţi și 
lege asupra organisărey judecă. 
torescț, din 9 Iulie 7565, ,
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Dăt 

destiluiţi “de ministerul 
justiţiei. după ce va lua 
avisul preşedintelui res- 
pecliv. (Legea Org. Jud. 
art. 87, 88). - 

6. Portăreii nu sunt a- 
genii al guvernului de ca-. 
tegoria celor ce se pot 
urmări în virtutea une! 
decisiuni a Consiliului de 
Stat, după art. 492 din 
procedura cod. penal). 

T. Functiunile de por- 
tărel sunt incompatabile 
cu profesiunea de advocat 
şi cu orl-ce altă funcţiune 
salariată. FI sunt oprita 
esereila orl-ce comereiii 
şi mal cu semă de a ţine 
cârciume, oteluri sau ca- 

„fenele chiar nick sub nu: 
mele soțiilor lor, afară 
numal de vor fi special- 
mente autorisați întru a- 
ceasta, . 

S$. La intrarea lor- în 
funeţiune, portăreii sunt 
supuşi la un eauţionament 
de una mie galbeni. Gre- 

“fiori! sunt obligaţi a de- 
pune o cauliune de 500 
galbeni, şi nu vor fi ad- 
mişI a jura şi a intra în 
funcţiune, de nu vor pro- 

*) In urma Constituţianei din 
1806, care desființeză consiliul de   

ATRIBUŢIUNILE PORTĂREILOR (art. 6-18) 

duce mal întâiă dovadă de 
depunerea garantiei. : 

9. Porlăreii sunt ținui), 
sub pedepsă de destituire, 
a avea domiciliul lor în 
oraşul de reşedinţă a curții 
saii a tribunalului pe lângă 
care esercilă funetiunile 
lor. , 

10. EI vor purla unui 
forma ce se va determinu 
de ministerul justitiei. 

11. Pe lângă fie-care lri- 
bunul şi curtea de apel 
se va institui un numir 
de portărei, proportional 
cu trebuintele serviciului, 
acest număr se va defize 
de. ministerul justitiei, 
luându-se mal întâiii avi- 
sul curţer saii al tribuna: 
lului unde urmeză a Îi a 
șezati, (L. Org. Jud. ari. 
87). , 

12. Capul portăreilor 
de tribunal va esercila a- 
supra portăreilor din oco- 
lul tribunalului, acelcşt a 
tribuțiuni date de art. % 
din organisaţiunea jude- 
cătorescă, capului de por- 
tărei pe lângă curți. 

13. Este: interzis porlă- 
reilor a se amesteca În. 

Stat, acest art, a rămas fără nici 
o aplicare.



ATRIBUȚIUNILE PORTĂREILOR (Art. 11:-21) 

vendări ce sunt de com- 
pelinla impiegatţilor va- 
mall și altor agenti al ad- 
ministraţiunilor publice. 

14. Ia materie erimi- 
nală sait corecțională, por- 
tăreil nu pot functiona în 
afară din resortul cireum- 
scripliunel lor fără un 
mandat expres al judecă. 
torului de inslrucţiune sai 
al procurorului respectiv. 

15. Când la executarea 
ver unei decisiunl sâi sen- 
linţe -ar nasee vr'o împe- 
decare de cele prevădute 
de lege, portărelul însăr- 
cinat: cu lucrarea va sus- 
penda esecutarea şi vu 
raporta preşedintelul res- 
pectiv, - 

16. Porlăreii vor tine 
un registru snuruit şi pa- 
rafat, împărţit în colone, 
în care se vor inserie pe 
lic-care di, după ordinea 
înregistrăre! lor, tote ac- 
tele -minislerulul lor; se 
vor trece în acest regis- 
tru, data şi natura actului, 
numele, pronumele şi do- 
mieiliul părţilor; o colonă 
va fi reservată pentru a 
se însemna costul fie-cărui 
act, Omisiunea acestor for- 
malităti va îi pedepsită 
cu o amendă de Î0 până 
Ja 130 ler, 

255 

17, La fie-care trei lun! 
portăreir vor .fi datori a 

presenta acest registru, 

sub pedepsă de o amendă 

de 30 :le!, preşedintelui 
reședinței lor, carel va 
controla şi viza. Vizatul 

va coprinde numărul ac- 
telor însemnate. 

18. Portăreil sunt su- 

puşi la răspundere către 

părtă pentru nulităţile ac- 
telor și greşalele ce ar 

comite în eserciţiul func- 

ţiunilor lor, din erore saii 
negligenţă. (L. Org. Jud. 
art, 100). - 

19. Contestaţiunile: re 

ciproec, ce ar nasce înlre 
porlăret, se vor regula de 
capul lor, cu recurs către 
preşedintele respeeliv 

Contestaţiunile acestora 
cu. justitiabilit, rămân” a 

se judeca după dreplul 
comun. , 

20. Actele ce sunt ehe- 

maţă a face ca agenti jude: 
cătorescel se vor iudeplini 

de către el însuşi, fără a 

delega alte persone, sub 
pedepsă, de la 100—500 

lei, de suspendare de la 
1—3 luni și daune inte- 
rese către părţi. 

%21. Dala actelor se va 
înserie în litere, iar nu în   cifre, Aceste acte, pe lingă
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numele şi pronumele por- 
tărelului, vor. coprinde şi 
matricula lut, adică tribu- 
nalul saii curtea pe lângă 
care funetioneză. 

22. Aplicarea pedepse- 
lor de amendi se vu face 
de tribunal sai curtea res- 
pectivă. 

23. Portăreil nu pol o. 0- 
pera pentru saii contra ru- 
delor lor sait afint până la 
al paluulea grad inclusiv. 

23. Preşedintele de tri- 
bunal sai de curte va a- 
lege pentu serviciul in- 
lerior dintre portărel pe 
aceia cel va crede demni 
de confienţa sa. 

- EX se vor numi porlărel 
de Şedinţă. 

25. Ei vor face pe rând 
serviciul interior, alâi în 
şedinţe. cât și la anchete 
Sati alte comisiunl. | 

26. Portăreii de şedinte 
se vor alla în localul şe- 
dinţelor cu o oră înaintea 
deschiderer audienței: vor 
lua de la grefă estractul 
-auselor! ce aii a chema; 
vor priveghia spre a nu 
se introduce nimenea in 
camera de chibzuire ma! 
înainte de ase fi anuntat, 
cu escoptiune de membrii 
tribunalului saii curții; vor 
menţine s sub ordinile pre-   

ATRIBUȚIUNILE POR'TĂREILOR (Art. 22- 29) 

şedintelul polilia audieu- 
jelor. 

27. (Ad. Reg. 27 Maiii 
1870). „lt. 7. Deeisiunile 
camerei de punere supt 
acusațiune, actul de acu- 
saţiune al ministerului pu: 
plic şi listele juralilor, 
marturilor, prevădute de 
art, 937, 954 și 340 "din co- 
dicele de procedură criimi- 
nulă, vor fi comunicate 
și semnificate acusaților, 
prin inijlocul portăreilor. 

28. (Ad. Reg. 97 Mai 
1870). Art. 2. Să obligă 
portăreir a face, fără pre- 
alabilă despăgubire, comu- 
nicarea acestor acte. EI 
vor forma însă un compl 
de cheltuelile făcute după 
tarifa legală, care se va 
supune curţel la timp,spre 
a se face lichidaţiunea peu- 
tru tote cheltuelile făcute 
în sentința ce va pro 

nunţa. 
Urmărirea pentru recu- 

perarea acestor taxe, se 
“a face conform disposi- 
tiunilor legale privitâre la 
cheltuelile făcute în ma: 
terit criminale. , 

29. (Ad. Reg. 47 Muiii 
1870). alt. 2. Portăreit cari, 
de aci înainte, vor intra 
în eserciliul funețiuner lor, 
sunt dalori a depune o ca-



  

ATRIBUŢIUSILE PORTAREILOR (ârt. 30-31) 

uliune după distincțiunile 
urmetore: - 

Una mie galbeni, acei 
de lângă curti, precum și 
al tribunalelor de Ilfov și 
Iași, sai lei nor 11,730; 

Opt sule galbeni, acel 
de la tâte tribunalele de 
clasa întâia, saii lei no! 
9,400; 

Sase sute galbeni, acel 
de'la tote tribunalele de 
clasa â doua, saii lei nor 
14050. 

Preşedinţii de curti şi 
tribunale, cari vor permite 

5? 

să funcţioneze unui portă- 
rel, fără a depune eauliu- 
nea, vor fi răspundători de 
tote pagubele ce vor pro- 
veni din acesta. . 
"20. (Aa. Reg. 97 Mai 

1810). Art. 3. Acest regu- 
lament se va pune in apli- 
caţiune de la 1 a viitorei 
lun! Iunie, 

31. (Ad. Reg! 27 Maiii 
1870). Ast. 5. Orr-ce dis- 
positiuni ale regulamen- 
tului anteridre, contrare 
acestui regulament, sunt 
şi rămân abrogate. 

  

NEGULA MIINE 1) 

pentru 

'Tarifa actelor de procedură şi esecutare ale portireilor i 

Prom. şi pull. în Monit. Of. No. 65 din 
22 Martie 1866, 
  

TITLUL | 

Numerul si ordinea por 
tireilor 

Art. 1. Numărul portă- 

3) Acest Regulament, decretat 
în basa Art. 95 din vechia legea 
Organisărei Judecătoresc!, din 9 
luite 1565, a fost inodifeat, în 

2 

reilor ce se vor aşeda pe 
lângă fie-eare curle Şi rio 
Dunal va fi: 

Pentru curtea de apel 
din Bucuresci, 1 portărei. 

parte, prin Decret, 3 Decembre 
1567 «Lentru reducerea ta.cet pun 
tăreilur». UI. Of, No. E71),
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Pentru fie-care din cele: 
alte curți din tară câte 5 
porlăroi. 

Pentru fie-care trib.. ce 
are o singură seclie câle 
trei portărej. 

Pentru fie-care trib. ce 
are 2 secţil câte 5 porlărel. 

Pentru. trib. din Bucu- 
veşti. 9 portărel. 

Pentru trib. diu Iaşi 7 
portărel, - i 

Pentru trib, din Craiova 
6 portărei. 

Unul dintre portăreir 
fic-cărui trib sai curte, 
va fi numit capul portă- 
reilor dn la trib. saii 
curte. 

2. Numărul portăreilor 
de lângă tribunale şi curti 
nu se va putea adăoga sau 
scădea de cât sub. formă 
de regulament de admi- 
nistratiune publică. 

3. Portăreil fie-căruitrib. 
vor forma un corp spe- 
cial, având fie-care corp 
câte o casă comună, în 
care se vor vărsa tote 
sumele adunate de fie-care 
porlărel penlru plata ac- 
telor sale. , 

In oraşele de reşedinţă 
ale curțel de apel portă- 
reil curţei, precum şi aY 
tribunalului din acel oraş 
vor avea o singură şi co- 

ORDINEA PORTARELLOR (Art. 2-5) 

mună casă, în care se vor 
vărsa sumele adunate. 

Capul portăreilor de la 
curte, va îndeplini formele 
prescrise la vale pentru 
adunarea, consemnarea şi 
împărlirea sumelor. 

4. Fie-care portărel va 
avea un registru portativ, 
visal ae preşedintele res- 
pectiv şi de capul porlă- 
reilor, în care se va irece 
în dublu cu matcă, felul 
operaţiune! şi numele păr- 
ţilor, precum şi suma pri* 
mită de portărel. 

Cedula se va rupe de 
portărel din acest rezisiru 
și se va da.părtel îndală 
ce i-a numerat prețul după 
tarifă, spre ati servi ca 
dovadă spre! constatarea 
cheltuelilor; cră matea se 
va conserva în registru   spre a servi de dovadă 
peniru suma primilă de 
porlărel. 

Capul -porlăreilor sail 
locoţiilorul săi, primind 
suma de la portărel și 
versând-o în casa comună, 
va viza în josul maleei 
do primirea sumei. 

Când însuşi capul por: 
lăreilor va avea să verse 
în casă sume primile de - 
dânsul, cl va face ua "7 se   viza malea sa de un all



  

URDISEA PORIEAREILOR târt. 6-10) 

portărel şi de grefier. 
Omisiunea acestor for- 

malitătă, va fi pedepsită 
cu amendă de la 30—150 
ler. . 

5. Casa se va alla sub 
îngrijirea şi respunderea 
capului portăreilor, 

În cas de lipsă a sa,el 
va putea însăreina cu astă 
grijă pe un alt portărel, 
care asemenea va fi răs- 
pundător pentru casă, 

Un registru al casei vi- 
zat şi parafat de preșe- 
dinte şi de capul porlă- 
reilor, va cuprinde pe fie- 
care di tote sumele câte 
intră în casă, şi anume 
de la cine, precum şi tote 
câte es. 

0. Fie-care portărel va 
“fi dator a vărsa în casa 
comună sunele ce posedă, 
îndată ce le primeşte, şi 
fără a putea să le con- 
serve în compensaţiune 
de cheltueli ori sume da- 
torite luf, 

7. Se vor plăti din casa 
comună tâte cheltuelile de 
care corpul portăreilor, de 
lângă fie-care tribunal sait 
curte pote avea trebuintă, 
precum copişti, 6meni de 
serviciit şi alte cheltuell 
de cancelarie. 

Portăreil vor putea ține 
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cu cheltuiala lor comună 
şi unul saii mat “mulţi 
aprodi facultativă, pentru 
trebuinţa serviciului lor 
special. | 

Cheltuelile de drum şi 
de transport ce va trebui 
să se facă de un portărel,' 
în interesul serviciului, în 
cas când nu se vor fi plă- 
tit de părți, se vor putea 
avansa din casa comună - 
până la răfuirea lor de 
către cine se cuvine. | 

Portărelul ce va primi 
aceste avansuri, va da chi- 
tanță de primirea lor. 
“Ş. (Abr. prin Decret. 3. 

Dec. 1867). o 
9. Când un portărel de 

curte, va opera împreună 
cu un porlărel de la un 
alt tribunal de judet în 
ocolul curței, taxele plă- 
tite se vor împărţi de o 
potrivă între ainbii por- - 
lărel, subseriind amîndoul 
în malcă şi cedulele. re- 
gistvului lor respectiv. 

10. Asemenea când ca- 
pul porlăreilor de la curte 
va însărcina pe un por- 
tărel de la tribunalul din 
ocolul curtet, ca să ope- 
rezo în alt judet al oco- 
lului curţel de cât .jude- 
țul în care se allă tribu- 
nalul, taxa plătită se va



569 ORDINEA PUITAREILOI (Art. Î1—15) 

împării pe din două între 
portăreil tribunalului şi 
portăreii curtel. 

Spre acest sfirşit, por- 
tărelul ce a operat va face 
înscrierea în registrul săit 
pe o îndoită cedulă şi va 
trimite capul portăreilor 

„de la curte atât jumătatea 
sumei cuvenilă lui, cât şi 
una din cedule, subserisă 
de partea ce aplătitsaii in- 
dicândpartea ceare aiplăti. 

11. Portăreil de şedinţe 
'ŞI vor face serviciul lor 
cu rândul. aşa în cât să 
nu sufere serviciul public. 
Accsta se va regula de 
preşedinte în “înţelegere 
cu capul portăreilor. 

Când capul portăreilor 
va fi presinte şi acolo unde 
se allă numat o secţiune, 
numai este nevoe de un 
alt portărel de serviciii, 

Dacă vor fi mal multe 
sectiuni de curte sait tri- 
bunal, va fi destul câte 
un singur portărel de ser- 
vicii pentru fie-care sec- 
tiune. 

12. In ordinea erarhiel 
şi demnităţei, portăreii 
sunt egali cu grefieril res- 
peetivI. ” 
Portăreiy de şedinţemen- 

ţin poliţia audientelor suh 
ordinele președintelui; în-   

să pentru esecutarea acese 
tei poliţii, portărelul şe- 
dinţel va putea avea şi el 
sub ordinile sale pe aprozi 
sau 6meni de servicii. - 

13. Preşedintele nu va 
putea distrage pe un pol” 
tărel de la indeplinirea 
actelor sale pentru alle 
servicii streine competin- 
tei sale. , 
Asemenea portăreii nu 

vor putea fi obligati să 
asiste la anchete sait co: 
misiuni carl se fac afară 
din localul tribunalului sai 
curței. 

14. Fie-care portărel va 
opera după ce mal întâiii 
va preveni şi se va înte- 
lege cu capul 'săii res” 
pectiv. .. 

Capul portăreilor fie-că: 
ruia trib. şi curte va re 
gula ordinea după care fie 
care portărel, alipit pe lân- 
gă trib. saii curte are să 
opereze, aşa în cât servi: 
ciul să se facă cu iuțclă 
și esactilatea cuvenilă și 
să nu se întâmple nuli- 
tată de procedură din causa 
viţiului serviciului lor. * 

Preşedintele şi procu: 
rorul vor avea asemenea 
dreptul de priveghere asit- 
pra regularitățer acestul 
serviciu,



  

ACTELE DE PROCEDURA (Art. 15-22) 

„15. Capul portăveilor 
curţei va avea priveghe- 
rea asupra luluror portă- 
„reilor din ocolul curtel şi 

ra denunța tribunalului 
respecliv pe aceia cari se 
abat de la datoriile lor 
spre a'1 supune la amendă 
saii mustrări. - ” 

La cas de trebuinţă el va 
putea, prin Ministrul jus- 
tiție, să provoace destitui- 
rea unul porlărel abătut. 

16. Amendele la care 
portăreil pot fi condam- 
naţi, se vor vărsa în casa 
comună a corpului res- 
pectiv de portărei, spre a 
se împărtii între cel-alii 
portiirei neabăluti. . 

17: Portăreit din ocolul 
fie-cărel curli vor putea 
să formeze un regulument 
de serviciii pentru alte a- 
mănunle ale serviciului şi 
disciplinei, fără a putea 
să coniraviă la disposi- 
tiunile regulamentului de 
fată. ! 

Acel regulament după 
“ce se va delibera şi de 
curtea respeclivă, se va 
trimite Ministeriului Jus- 
tiţiex şi va. deveni obli- 
gatoriii, după ce se va 
aproba: de dânsul cu mo- 
dificările. ce va crede de 
cuviință. -   

ŢITLUI, II 

Actele de procedurii 

- 13. Portăreil vor face. 
tole actele de procedură 
îm: materie. civilă şi co- 
mereială, sait pe sema şi 
socolcla părtei civile în 
materil penale, cu o plată 
după turife fixe saii gra- - 
date aşa cum se reguleză 
la vale... - : 2 

19. Termenul înfățişărei, 
regulându-se de. preşe- 
dinte, el va da petitiunea 
şi alte acte trebuineiose 
portărelului pentru ca. a- 
cesta să formezecitaţiunea. 

Citaţiunea formală se 
va subscrie de preşedinte. 
„90. Portărelul va co- 
muniea citațiunile părților 
conform regulilor prevă- 
date prin procedură. - 

Porlărelul va transmite 
citatiunea. părţilor _ saii 
prin el însuşi sati prin un 
aprod. 

Aprodul va lucra sub 
ordinile şi .răspunderea. 
porlărerului, conform art, 
171 din procedură. 

21. Yortărelul sait a- 
produl co lucreză sub or- 
dinele sale se va tran- 
sporla la însuși domiciliul 
ori reşedinţa părților, spre 
a prea citaţiunea, saii în 

30
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cas de lipsă a împlini fore 
mele prescrise de art. 74 

din Procedură. - 
„98. Dacă una saii mal 
multe din părtă locuesce 

„în alt judet, de cât aceia 

unde resideză portărelul, 

acesta va trimite prin 

poştă citațiunea portăre- 

-Julur din acel judeţ, pen» 
iru ca el să procedeze la 
darea eitaţiunel, conform 

cu cele prescrise la arl. 

20 şi:21. 
23, Porlărelul va comu- 

nica președintelui despre 
predarea citatiunei, dân- 
du'! şi dovezile luate sait 
procesele verbale înche- 
iale cu ocaziunea dărei 
citatiunei. | 

34. Taxa eitațiunilor 
va fi: _ 
-a) Pentru porlăreii din 

Bucuresel şi Iaşi câte 9/2 
_leă vechi saii 92 bani de 

fie-care citatiune. . 
b) Pentru portăreii din 

cele-alte judete câte + lei 
vechi saii 1 leii și 45 bani 
do fie-care citaţiune. 

Dacă intruna şi aceiaşi 
causă figureză ma! multe 
persone şi va fi irebuinţă 
a so face mal multe cita- 
tiuni, taxa va fi pe jumă- 
late pentru fie-care din 
cele-alte citațiunI; celele       

ACTELE DE PROCEDURA (Art, 22-28) 

moşnenilor ai a se privi 
ca o singură parle. 

25. Dacă va fi trebuința 
ca agentul să se transporte 
în alt loc de cât oraşul 
veşedintei sale, spre a 
preda citaţiunea, i se va 
plăti indemnitatea lran- 
sportului după tarifa în 
materii criminale adică: 

Câte 6 lei vechY saii 2 
lex 92 bani pentru fie-care 
miriamelru. , 

Indemnitatea se va re- 
gula pe miriametiu și Ju- 
mălate miriamelru. Frac- 
țiunile nu se socotesc. 

26. Când eitațiunea se 
trimite în alt judet, spre 
ase comuniea părtel prin 
agentul. W'acolo, nu se va 

plăti altă indemnitate de 

drum de cât aceia a agen- 

tului din acel judeţ, dacă 
el se va lransporta în 0: 
colul judetului săi. 

27. Când se va face o 
cilaţiune unei persone ce 
ce se află în fară streină 
şi care nu are un procu- 
rator cunoscut, atunci, pe 
lângă taxa citaţiunel, se 
va mar plăti agentului 20 
lei pentru publicarea prin 
Monitor conform art. 75, 
$ 7 din procedură. 

2S. Dacă penteu preda- 
rea citatiunel în lipsa păr-



ACTELE DE PROCEDURA (Art. 29-33) 

(ci se va încheia procesul 
verbal, prescris de art. 74, 
din Procedură, se va mal 
plăti agentului de călre 
partea «e a. lipsit o taxă 
de î leii 25 varale sai 60 
hany,- pentru redactarea 
procesului verbal. 

29. Suma laxelor pen- 
iru citaţiun), transport suii 
publicarea în Monitor, se 
va da agentului de .către 
partea reclamantă de 6- 
dală cu darea pelitiunei 
sale. o | 

20. Nouile cilaliuni ce 
se vor mal face părtilor 
întw'o causă începută ina- 
intea aceleiaş) instante ju- 
decăloresei, nu vor mai 
da loc la nici o altă plată 
în favorea portăreilor de 
cât indemnitatea de trans: 
port. “ 

Când însă aceste nuu) 
citaţiuni se vor face din 
causa une! suspendăni, taxă 
citațiunilor şi indemnilă- 
ţile de drum se vor plăti 
de căire partea din a că- 
rel causă s'a suspendat ju- 
decata, conform art. 253, 

"954 -şi 256 din Procedură. 
Asemenea se va urma 

în cas de revisuirea unok 
hotăriri. 

21. Dacă martori! ga- 

ranţiI sai esperții se vor 
„ 
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chema cu citaţiuni prin 
mijlocirea unul porlărel, 
se vor plăti pentru cita- 
ţiuni tot iuxele insemnate 
mal sus; acestă pială se. 
va face de cătro. partea 
care.a invocat ch emarea 
garantilor, ori a martori- 
lor saii de către aceia în 
favorea căreia se face es- 
perlisa. 

55%. Comunicarea acte- 
lor cară însotesce cererea 
făculă de odată cu cilați- 
unea nu dă loc la nici o 
laxă: — când copil se vor 
lua „după aceste 'acle saii 
ovl-care altele prin mijlo- 
cirea portăreilor, aceste 
copil se vor plăti, peniru 
fie-care pagină de 30 ren- 
duri de la 16 până la 15 
silabe întrun rend, câte 
9212 parale sai 20 bunr. 

Tote aceste copil se vor 
viza de grefier; ele se vor 
legalisa de președinte de 
va îi trebuiniă. o 

38. Semnilicarea copi- 
ilor de hotăriri, prevtdută 
prin art. 137 din procedură, 
se vu face părților - prin 
porlărei tot în modul pre- 
vădut prin art.'20, 21, 2 
şi "96 din acest regula- 
ment. 

Grelierul va încredința |. 
porlărelului hotăririle a.
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căror copil lrebuese co- 
municate. 

24. Pentru comunicarea 
* copiilor de hotăriri se va 

plăti de fie-care parte:, 
Pentru Bucuresci şi laşi 

câte 7 lex vechi şi 4) pa- 
vale saii 2 lei 77 ban!. 

Pentru portăreil din cele 
alte judeţe câte 9 lei vechi 
saii 3 lei 33 bani. 

Cetele moşnenilor se șo- 
cotesc ca o singură parte. 

Cheltuelile de transport 
se vor plăti conformart. 95 

35. Daca în casul pre- 
vădut de art. 151 din Pro- 
cedura. Civilă, se va face 
o a doua cilare din causa 
lipsel uneia din părti, chel- 
tuelile făcute cu acestă a 
doua citaliune vor Îi în 
sareina aceluia ce a lip- 
sit. 

36. Când parlea cesa 
condamnat în lipsă s'a ju- 
decat asupra oposiţiunet, 
comunicarea hotărirei a- 
celei nout, nu mal este su- 
pusă la nică o taxă, afară 
«de indemnitato de transe 
port, de va fi trebuință. 

37. Cowvunicarea acte- 
lor făcute priu portărei, va 
fi supusă la aceiaşi taxă ca 
şi comunicarea significărei 
hotăririlor. 

Această laxă se va plăti   

ACTELE DE PROCEDURĂ (Art. 84-12) 

de către pariea cărcia se 
fuce comunicarea. . 

35, Comunicarea unei 
hotăriri dată asupra unel 
cereri de revizuire, va fi 
supusă la aceiași taxă ca 
şi hotărirea primitivă. 

20. Ilotăririle arbitrilor, 
cari se vor comunica păr- 
ţilor prin portărel, vor Îi. 
supuse la aceieaşi taxă ca 
şi  hotăririle” tribunale- 
lor. . - 

:10. Portărelul cea făcul 
significarea une! hotăriri, 
sai comunicarea unul act 

va face îndată cunoscut 

preşedintelui, prin grefier 

resultatul lucrărilor sale 

şi arătarea de diua și locul 

primirey, numele și cali- 
tatea părților, ele 

41. Prolesturile polite: 

lor saii biletelor la ordine, 

făcute prin mijlocirea por- 

tăreilor, vor da drept în 
favorea lor la urmâtorea 
taxă : Ă , 
Pentru o poliţă sai bi- 

let până la 3703 le 70 bani, 
7 ler și 920 parale, sai 2 lei 
îî bani, . 

De la 10000 ler vechi 
sait 3703 le! 70 baut în sus, 
16 ler vechi sait 5 le! 92 
bani. - 

4%2. Orr-cine star alla în 
stare de scăpălăciune, în



cât să nu potă plăti laxele 

_deschiderer unui proces, 

precuin nici cele-alte acte 

de procedură, va fi dator, 

de odată cn petiţiunea de 
inteniarea procesului, să 

presinte dovadă încredin- 

iatore de posiţiunea sa. 

„Acestă dovadă pe lângă 

” Jegalisare, ta coprinde şi 

declarațiunea espresă a 
primăriei locului că cu- 
nâsee că în adevăr petilio- 

narul este lipsit de orl-ce 

mijloce de achitarea aces- 

tor taxe. . 

La asemenea cas, trib. 

sai “curtea va încheia un 

proces-verbal prin care v: 

constata starea de scăpă- 

tăciune, și '] va comunica 

portărelului însărcinat cu 

esecularea actelor de pro: 

cedură. 
Acesla va line socotelă 

ecactă de costul fie-căruia 

din aceste 'acle, spre a o 

supune la timp tribunalu- 
Jul sau curţei respective 

şi a se prevedea în dispo- 
<itivul hotărirel că, la cas 

de a se ameliora în urmă 

posițiunea. râmasului din 

“judecată ce se allă în stare 

de scăpălăciune, va res- 

punde tie cheltuelile pro- 

cesului. : 

ACTELE DE EX ECUȚIUNI: (Art. 143-145) 

| 
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TITLUL UL 
Actele de esecuţiune 

48. Acela care va avei 

se' facă o esecuțiune silită 
în' virtutea unei hotăriri 

judecătoresc sai litlu ese- 

cutor se va adresa, con- 

form art. 372 din proce- 

dură, la curtea saii tribu- 

nalul respectiv. După uu-. 

torisarea specială a curtei 
sait trib. portărelul va 

procede la. esecutarea si- 

lită, îndeplinind actele nc- 

cesarit prescrise de legi şi 

procedură, spre a ajunge 

la îndeplinirea dreptului 

celui ce posedă titlu esc- 

cultor. : Ă 

Somațiuni şi comanda- 

mente. 

44. Tote somatiunile și 

comandamentele în 1ma- 

terir civile şi comerciale, . 

se vor face "prin mijloci- 

rea portăreilor. Spre acest 

sfirşit e! vor redacta so- 

maţiunea saii comanda: 

mentul, conform prescrip- 

tiunellegilor speciale şi de- 

claraţiunea inscris a păr- 

tei în favoarea căreia se 

face somaliunea saii co-. 

mandamenlul. “ 

Actul de somaliune saii 

comandament so va face în
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dublu csemplar, din care 
unul va r&mânea portăre- 
lului și altul se va lăsa în 
mâna părţel, în contra că- 
rel se tuce somaţiunea suit 
comandamentul. 
"45. Se va plăti pentru 
fie-care somaţiune saii co- 
mandament, de către par. 

lea-în favorea căreia se 
face, următorea taxă: 
__ Pentru portăreii din Bu- 
curesci şi Iaşi 5 lei vechi 
sait 1 leii 55 banr. 
Pentru porlăreil din cele 

alte județe 6 ler vechi sui 
2 ler 22 bani, i 

Dacă va fi trebuintă a 
se lrunsporta afară din o- 
raşul reşediniei sale, por- 
lărelul va mal primi şi î- 
demnitatea de transport, 
conform art, 95. - 

36. Disposiţiunea art, 
21, 22 şi 96 de la citaţiuni 
se aplică şi la somaliuni 
sati comandamente. 

47. Portăreil vor [i în 
drepta facecu aceiaşi plală 
însemnată mal sus, nu nu- 
mal somaliuuile cari pre- 
ced o. esecuţiune silită, ci 
și ork-ce alle somațiuni de 
a face saii a nu face un 
aci, de a îndeplini o ohli- 
gatiune, de a satisface în 
line un drept ce cine-va 
ar pretinde că are, ma! 

“nainte de ajunge la o ese- 
“culiune sai chiar la ju- 
decată. 

Aceste somatiun! se vor 
face după cererea înscrisă 
a părter udresală călre 
porlărel.— Acesta le va re- 
dacla, în scurt. cu termeni 
cuviincioşi, și tot în dublu 
esemplar sub-scris fie-care 
esemplar de porlărel şi 
parle. 
"48. Dacă hotărirea sai 

titlu esecutoriii nu s'a în- 
cunosciințat debitorului, 
portăre:ul va procede mal 
întâia la această comuni- 
căre,priimind pentru dinsa 
plata regulată la art. 3t. 

şi în casul prevădut de art. 
398 din Procedură. 

Urmărirea bunurilor 
mobile 

49. Facerea unul pro- 
ces-verbal pentru urmări- 
rea unor mobile, formarea 
unuiii inventariă, punerea 
pecetilor de către un por- 
tărel se vor plăti de câtre 
partea în favoarea căreia   se face lucerarea-în modul 
urmălor: . 

In Bucuresctşi laşi. pen- 
tru fie-care duuă ore de 
lueru câte 5 el vechi saii   1 leii S5 banul. 

- Asemenea se va urmă |



” URMARIREA BUNURILOR MOBILE (Art. 50—55) 

In cele-Valte judete cite 
6 ler vechi sau. ler 92 

bani. 
Fracţiunea 'de o oră se 

va plăti pe jumătate. 
Fracţiunile ma! mici de 

o oră nu se vor ţine în 

s6mă. e 

„Dacă portărelul va tre- 

bui să se iransporte afară 

“ de oraşul reşedințel, sale, 
“i se va plăti indemnitatea 
de transport, conform art. 

de -. . 

50. Portărelul va primi 

de la debitor jumătate taxa 

pentru copia procesului 

verbal ce va lăsa la mâna 

sa şi pentru lista de ob- 

jectele urmăriie ce va lăsa 

în-mâna custodelui, con- 

“ form art. 425 din proce- 

dură. A 

51. In casul prevâdut 

„de art. 426 și 498 din pro- 

- cedură, portărelul va primi 

pe lângă indemnitatea de 

transport, de va îi 'casul, 

și taxa prevădută la art. 

52. Pentru publicatţiu- 

nile vinderel obiectelor 

mobile se va plăti portă- 

velului 45 lei vechi saii 5 

“ler 55 banl. 
Acestă sumă se, va în 

nainta portărelului de că- 

- tre creditotul sai persona     

"567 

ce cere vindarea în soto- 

tela objectelor urmărite. 

53. Dacă portărelul, 

spre a efectua vindarea, 

va trebui să se transporte 

în altă Jocalitate, de cât 

oraşul reședinței. sale, i 

se ta plăti şi indemnita- 

tea transportului, conform 

art. 9, . . 

54.. Dacă licitaţiunea 

saii vindarea objectelor 

nu a avut loc, din causă 

că. debitorul a esecntat o- 

bligatiunea sa, sali. din 

causa orr-eărel alte .împo: 

dicări legale care sus- 

pendă vindarea, portăre- 

Jul va avea drept a primi 

taxa fixă pentra procesele-: 

verbale ce va fi! încheiat 

după tarifa prevădută la 

art, 49 precum şi indem- 

nitatea de transport... 

55.- Dacă licitațiunea 

saii vindarea objeetelor sa 

urmat, portărelul va primi 

din sumele adunate după 

ohjectele vindute, afară 

de taxele fixe, o plată pro- 

porlională după următorea” 

tarită: | : 

Până la 1300 ler vechi 

sati 555 ler .55 bani, 30 

parale saii 21 bani la sută: 

Asupra sumel ce trece” 

de la ÎB00 let vechi sai: 

555 ler 55 banr la 6000 lei
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vechi saii 9222 ler 92 bani, 
20 parale sait 18 bani lu 
sulă. o. 

Asupra. sumei ce trece 
"peste G000 ler vechi, sai 
9222 ler 22 bani indefinit, 
10 parale sau 9 bani la 
sută. 

Acestă taxă -însă por- 
„tărelul o va lua numai din 
“sumele ce represinlă cre- 
anţa cu a-cărei lichidare 
el.s'a insăreinat, 

56. Dacă o licilare. a 
cădut şi va trebui să se 
facă.0o alta nouă, portă- 
relului se va plăli nuinai 
o nout taxă, pentru. pu 
blieaţiunile ce are să facă. 

57. Pentru poprirea ob: 
jectelor mobili ale debi- 
torulul în mâna celor d'al 
treilea, conform art. 455 
din procedură, credilorul 
reclamant va plăti portă- 
relulul co face poprirea, 
o laxă de 71/2 let vechi 
sai 2 ler.77 ban), afară 
do cele-l'alte taxe de ci- 
tațiuni sau transport 'de 

-Ya cere casul, 
Acestă -poprire se va 

„ constata printr'un proces- 
verbal în dublu esemplar, 
din cari unul se va lăsa 

- la cel poprit și cel all va 
rEmânea în mâna portă- 
relulur. 

„URMARIREA VENITURILOR (Art, 35-61) 

Urmărirea veniturilor 
îmobilelor. . 

53; Procesul verbal ce 
se va face pentru urmă- 
rirea fructelor - prinse de 
rădăcini se.va plăti după 
tarifa prescrisă prin art. 

59. Vindarea acestor 
fructe -va mal 'da loc în 
favorea  portărelului la 
plata : proporţională pre- 
vădută prin art. 55. 

Pentru' publicațiunea a: 
cestor vindărI se va plăti 
povtărelului 7:/, ler vechi 
sai 2 lei 77 bani. 

60. Disposiţiunile art. 
59, 53, 54 şi 56 se aplică 
și la urmărirea fructelor 
“prinse de rădăcini. 

61. Disposiţiunile art. 
precedinți 58, 59 $ î, 00 
se aplică şi când va fi 
vorba de urmărirea sait 
sceuestrarea venilurilor u- 
nul imobil. | 

Publicaţiunile pentru a: 
ceste urmăriri se vor plăti 
cu 15 lei vechi sau 5 lel 
5d bani, conform celor 
dise la art. 52. 

62. Dacă. mobilele se- 
cuesirate sunt în diverse 
localităţi, darea în cunos- 
cină a secuestrului către   chiriaşi sait arenda și va



URMARIREA IMOBILELOR (Art, 63-67) 

da loc la lasa prevădută 
pentru citațiuni prin art. 
24, 95, 926. 

Urmărirea imobilelor. 

G2. Procesul verbal ce 
se va încheia de portărel, 
pentru urmărirea unul i- 
mobil se va plăti după 
tarifa- coprinsă la - art. 

49 - 
64. Afiptele şi 'publi- 

caţiunile pentru urmărirea 
imobilelor se vorplăti por- 
tărelului cu 20 ler vechi 
sau 7 lol 41 ban), dacă cri- 
ginalul lor va coprinde 
două pagine de 'câte 30 
vânduri fie-care, avend 
fie-care * rând de la 16 la 
18 silabe, - 

Dacă va fi mai mult de 
două pâgine, se .va plăti 

în-mal mult pentru fie- 

care rând câto Î lei vechiii 

suii 37 ban. . 
Dacă afiplele au să se 

lipescă - în localităţi di: 
verse şi căâri nu sunt tot 

in oraşul reședinței por- 

tărelului, se va plăti încă 

pentru acestă lipire taxa 
prevădută pentru citațiuni 
conform art. 94%. 

Acciaşi taxă a citaliu- 
nilor se va plăli şi pen- 

tru încunosciintarea pu- 
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plicatiunel către debitor, 
precum şi pentru depu- 
nerea ei la procurorul tri- 
bunalului şi la conserva- 
torul registrului (grefieri) 
de ipoteci, conform art... 
509 
dură. 

65. In cas de amânareu 
adjudecatiunei, afiptele şi 
publicațiunile cele nuul se 
vor plăti din noii după 
tarifa arătată mal sus... 

66. Asupra adjudecărel 
definitive a unul imobil și 
din pretul plătit, portăre- - 
lul urmărilor pe lângă la- 
xele fixe, va mu primi pe 

sema sa: - | 
Până la 10,000 lei vechi 

sait 3703 ler 70 bani,” SO 

parale saii 18 bani la sută. 
Asupra sumei ce trece: 

de 10,000—50 000 ler vechi 

sat 3703 le 70 bani până 

la 15518 lei 52 bani, dece 
parale sai 9 bani la sulă. 

. Asupra sumei ce lrece: 
de 50,000— 100000 ler vechi 

sai 18518 lei 52 bani, până 

la 37037 lei 3 bany, 5 pa- 

rale sai t bani la sută. 

Asupra sumei ce trece : 

peste 100,000 Iek vechi saii 

31037 lex 3 bani indefinit 

9 1/2 parale saii 9 bani la 

sulă. ” 
Aceslă laxă se va lua 

şi 5li din proce-
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însă numal din sumele ce 
vepresintă creanta cua că- 
rel lichidare portărelul s'a 
însărcinat, 

67. Dacă o nouă adju- 
„decare s'a făcut, din causa 
neîndeplinirer oblizațiunei 
primului! adjudecător nu se 
va ţine în semă nicio taxă 
pentruadjudecarea cădută, 
ci portăvelul va primi plata 
din prețul dat de defini: 
tivul adjudecător. 

Predarea silită a mobile- 
- dor şi imobilelor. 

6S, Pentru predarea si- 
lită a unor nobile, agen: 
tul judecătoresc va percepe 
aceiași taxă pentru soma: 
tiuni, procese-rerbale și 
transport ea cea prevădută 
pentru urmărirea mobile- 
lor în general. 

Dacă portărelul va [i si- 
lit a se ajuta cu ali agenţi 
al puterer administrative 
din causa nesupunerel ce- 
lui condamnat, acesta va 
plăli încă odată aceiași 
laxa în favorea acelor a- 
genii. - 

69. Pentru predarea si- 
lită a imobilelor se va plăti 
portărelulul cite lor vechi 
sati unei S$5 bani, pentru 
lie-care proces-verbal ce   

PREDAREA SILITA A IMOBILELOR (Art, 685—71) 

va. încheia cu ocasiunea 
esecutărei, afară de plata 
somaţiunel şi cheltuelilor 
de transport. . 
_.Pe lângă acestă tarifă 
fixă, portărelul va may pri- 
mi 5 parale saii 4 banila 
sută din venitul constatat 
al imobilului pe anul din 
urmă, dacă acest venit se 
urcă până la. suma de 
30,000 lei. vechi sait 18518 
"lei 52 bani; de la acestă 
sumă până la 100,000 ler 
vechi. saii 37037 le! 3 bani 
se va mal adăoga incă câte 
21j parale sait 2 bani la 
sută pentru venitul ce se 
va urea; peste acestă din 
urmă sumă nu i se va mal 

da nici o plată. 
Când va fi vorba penlru 

esecutarea unel: hotărâri 
privitore Ja hotare sai câl- 
cări, venitul se va calcula 
numaY pentru partea de 
pâment călcat saii întârsă 
în posesiunea legitimului 
sait proprietar. 

70. Dacă portărelul a 
trebuit să se ajute în ope- 
raţia sa de esecutare cu 
agenti polițienescl sait mi- 
litari, el va plăti de la sine 
fie-cărui dintr'aceştiagenti 
câte le! vecii 2 sai 7+ bani 
pe di. 

TI. Dacă va fi vorba de



ECHESTRU, EXECUTARI (Art. 72-75) - IE 571 

esecutarea unel hotărât, 

care are de'obiect strâu- 

gerea de fructe, împliniri 

- “de sume saii predarea de 

o stare, saă de o colecli- 

vitate de obiecte mobili, 

saii de obiecte mobilt saii 

imobili în acelaşi timp, 

portărelul, pe lângă tari- 

fele fixe, însemnate la art. 

68 şi 69, va avea dreptul 

de a percepe în favorea 

sa taxa proporţională din 

art. 69, pentru venitul pe 

anul din urmă al mobile- 

lor sai: imobilelor. - 

72, Dacă hotărirea va 

_ obliga pe cel condamnat a 

- face un act, precum a des- 

fiinţa o imprejmuire, a dă- 

vâma un zid, a închide o 

ferâstră, a ridica oria în- 

josi un zăgaz, ele. portă- 

relulu! i se ve plăti de către 

cel condamnat, pe lingă 

tarifele proceselor verbale 

și somaliunilor, câte 30 lei 

vechi saii îl ler şi 11 bani, 

pentru fie care di, ee va 

întrebuința spre a termina 

lucrarea în socol6la con- 

damnatului, sat spre a se 

începe lucrarea de către 

însuşi condamnatul. 

Sechestrul asigurător 

-"p- fure . "11 £ 
>:3: Orl-ce secuestru a- 

. 
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sisurător se împlinesce de 

poi tărel după aceleaşi for: 

me şi reguli ca şi urmă- 

rirea asupra mobilelor con- 

form art.618dinprocedură. 

Porlărelul va avea prin 
urmare dreptul de a per- 

cepe, pentru efectuarea 

acestel lucrări şi pentru 

actele ce se va face, ace- 

leaşi taxe însemnate pen- 

tru” urnărirea imobilelor. 

Fisecutări asupra persânei 

7.4. Pentru esecutarea 

fie-cărui mandat de ares- 

tare, de depunere sait de 

aducere, se va plăti por- . 

tăvelului de călre partea - 

interesată, însă în sarcina 

condamnatulu!, taxa de 2 

ler vechi sau 7 lei 41 bani, 

afară de chellueli de trans- 

port. In materil penale, 

acestă eseculare se va pu- 

tea face prin portărel nu- 

mal după cererea părtel . 

civile. 

Diaposiţiună coniune le 

ori-ce esecutare 

"75. Hotăririle judecă- 

jorilor de plăși se vor ese- 

cuta prin mijlocirea unul 

portărel de tribunal sait 

curte, însă numal după ce- 

rerca uneia din părti.



3 LICHIDAREA CHELTUELILUT, (Art. 75—R1) 

Chelluelile de esecutare 
vor fi aceleaşi ca şi pentru 
hotăririle tribunalelor şi 
curților, însă ele vor fi nu- 
mai în sarcina părter ce 
a cerut esecutarea prin 

- portărel, o ÎN 
„76. Punerea -pecetilor 
se va pulea face, în orl-ce 
cas, de către portărel,- însă 
numal după delegatiunea 
espresă ce va primi de la 

„preşedintele tribunalului 
competinte. 

Pentru această opera: 
liune se va da portărelu- 
luy plata prescrisă prin 
art. 49. - | ă 

Portărelul va depune în- 
dată la tribunal procesul- 
verbal ce va încheia de pu- 
nerea acestor peceti. 

13, Orl-ce procese-ver- 
bate, inventare sai vind-ri 
ivite eu ocasiunea deschi- 
derel. une! succesiunl, saii 
împărţirea unel indivisiuni 
ori comunilăţi, ce se va 
face prin mijlocirea unul 
portărel, vor da loc, în fa- 
vorea sa, şi în socolcla păr- 
tilor interesate, tot la uce- 
leaşi taxe prescrise pen: 
lru escculiunea silită.   

TITLUL IV. 
Lichidaren cheltucliior 

78. Portăreil vor primi 
plătile cuvenite lor după 
tarifa preserisă de acest 
"regulament, şi cu dreptul 
şi privilegiile ce li se a- 
cordă de codicele de pro- 
cedură, . _ 

79. Portăreil sunt oprită 
de a 'lua o plată mar mare 
de cât cea fixata prin a» 
cest regulament; la din 
cobtra, ei vor fi supuși, a- 
fară de alte pedepse dis- 
ciplinarit, u restitui părțel 

o sumă îndoită de cât ceia- 
co a primit. , 

SV. In cas de contesia- 
tiune asupra taxei saii de 
opunere de plată, tribu- 
nalul sai curtea pe lânsă 
care este alipit porlărelul 
„a regula aceste cheltueli, 
chemând pe părti în ler 
men scurt şi fără plată de 
laxă,, . ” 

Acestă judecală va i e- 
seculorie provisoriă, cu lot 
dreptul de oposiţiune sai 
de apel. - 

- S3. Tribunalele sai cur- 
tile vor regula asemenea 
în hotărârile lor de călre 
cine are să lie plătite în 
definitiv cheltuelile ce ait 
costat operaţiunile portă- .



TACIIDAREA CHELTUELILOR (Art. s1 i "373 

bate cifra acestor eheltu- 

eli, conform art. î4i din 

procedura civilă. - 

veilor. 
Partea condamnată este 

admisă a discuta şi a com 
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