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LEGEA NOTARIATULUI 

(EDIȚIA DIN 1914, fipogralia sfatului Petrograd) . 

PARTEA ÎNTÂIA 

Organizarea Notariatului 

CAPITOLUL I-iu 

Notarii numirea și obligaţiile lor, 

1. Conducerea afacerilor de notariat, supt privegherea Tri- 
" bunalelor, se încredințează Notarilor şi Primilor Notari 

cari conduc Arhivele de Notariat. 1866 Apr. 14 (43186) Leg,. 
“art, 1. 

Notă. Ministrul Justiţiei are drept a prescrie regule provizorii în 
privinţa, organizărei interne şi a procedărei de urmat în Arhivele no- 

-tariale și în biurourile notarilor. 1867 lunie 27:(44678) art. 5 — Comp. 
„18617 Noem. 3 (45185). Regule provizorii pentru aplicarea Legei Not. . 

Expunere, aplicabilă în locali. Expunere, aplicabilă în Igeaji- 
tățile arătate la punctul i nota 1 tăţile arătate 1ă punctul 2 oţâ 1 
din art. 1 din Întocmirea institu- de Ja art: 1 din Intocmirea igsti- 

ţiilor judecătoreşti. *_ tuţiilor,judecătorești. P 
- - A “ 

2. In orașele, orăşelele, po- da, “In acâle oraşe, Orășele 
sadele (sloboziile) şi satele, și posade (slobozii) și saje, în 
în cari nu se află de loc no- carisaunu seaflă de loc notar,
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Expunere, aplicabilă în locali: 
tăţile arătate la punctul 1 nota 1 
din art. 1 din Intocmirea institu- 

ţiilor judecătoreşti, 

tar, sau deși sa dat hotărâre 
să fie, dar în funcţia aceasta 
nu este nime (art. '7), atesta- 
rea declarărei actelor după 
regulele din această lege, se 
încredințează Judecătorilor de 
pace locali. 1912. lun. 15 (Col. 
leg. 1093) C. art. 2; 1913 Iun. 
26 (Col. leg. 1194) leg., II. 

Expunere, aplicabilă în locali- 
tăţile arătate la punotul 2 nota 1 
de la art. 1 din Întocmirea insti- 

tuţiilor judecătoreşti. 

sau deși sa dat hotărâre să 
fie, dar în această funcţie nu 
este nime (art. 7), atestarea 
declarărei: actelor, după regu- 
lele din această lege, se în- 
credințează, judecătorilor oră- 
şenești, iar în orașele capitale 
de ţinut, coprinse în alcătui- 
rea ocolurilor teritoriale, — 
membrilor ţinutali ai Tribu- 
nalelor regionale. 1896. Ian. 
22 (12464). — Comp. 1866. 
Apr. 14 (43186) Leg, art. 2; 
1889 lul. 12 (6196) Regule, art. 
4,19; 1899 iun. 1316943) 1,art.2. 

Nota 1. În ţinuturile Velico-Us- 
tiug, Nicolse, Solivâcegod, Iarensc, 
Ustisâisolise, Velisc şi 'Totemsc, 
din gubernia Vologdei, în acele 
orașe, orășele, posade și sate, unde 
nu sunt notari, îndeplinirea tutu- 
ror îndatoririlor acestora, date lor 
de lege, se încredinţează jude- - 
cătorilor de oraș, iar în capitalele 
de ţinut, coprinse în complexul 
ocoalelor teritoriale,— membrului 
ținutal al Tribunalului regional. 
1910 Martie 21 (33216) art, 2,nota1. 

Nota 2. In gubernia Arhanghe- 
lului, deasemenea în guberniile 
și oblastiile Sârdariei, Samarean- 
dei, Ferganului, Semirecenscului, 
Transcaspici, Acmolinscului, Se- 

” mipalatinscului, Uralului şi Tur- 
gaiului, în acele oraşe, orășele, 
posade şi sate, unde nu sunt no- 
tari, îndeplinirea tuturor îndato- 
ririlor puse de lege asupra ace- 
stora, se încredinţează judecăto- 
rilor de pace locali. 1911 Iun. 3. 
(35432) IV, art. 2, nota 2,
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3. Notari se numese în cele două, Capitale ale Imperiului, în capitalele de gubernie şi de ţinut, iar la nevoe și în ţi nuturi. 1866 Apr. 14 (43186) Leg, art. 3. 
- 4. Numărul notarilor, ținându-se seamă de împrejurări și de numărul locuitorilor fiecărei. localităţi, se statorniceşte printro listă specială, care se compune de Ministerul de Ju- stiție, în înțelegere cu Ministerele de Interne, de Comerţ şi de Industrie. Tot acolo art. 4; 1905 „Qet. 27. (26851) art. 1. 

Notă. La înţelegerea, în privinţa: chestiilor arătate în acest. articol (4), pentrn oblastia armatei Donului, va trebui să ia parte și Mini- sterul de Războiu. 1873. Mart, 20 (52034). - 

5. Notari pot fi numai supușii ruși, majori, necondemnaţi de justiție sau prin hotărâri ale corporațiilor şi cari nu ocupă nici o slujbă alta nici la Stat, nici la vre-o corpo- rație. 1866 Apr. 14 (43186) Leg, art. 5, 
6. In slujba de notar pot fi numite și persoanele, cari după Statutul pentru numirea în slujbele Statului, nu au drept a întra, în acestea, dacă înse vor îndeplini celealalte condiţii arătate în această Lege. 1866 Apr. 14 (43186) Leg, art. 6.- 7. Dacă nu vor fi destule persoane cari să dorească a fi Notari în acele localităţi, unde această slujbă se va găsi de neapărată trebuinţă, prin înţelegere între Miniştrii Justiţiei, Comerţului, Industriei și Internelor, în funcţie se vor numi vremelnic, de Guvern, în: modul arătat în articolele 15 și 16, fixând în cazurile, când se va găsi de nevoe, răsplătirea corespunzătoare. Tot acold, art. 7; 1905 Oct. 27 (26851) art, 1. 

Notă. In caz de lipsă de persoane doritoare a fi. notari in acele Vocalităţi din Transcaucazia, unde această slujbă se va găsi de nevoe, Ministrul Justiţiei, după propunerea, Tribunalelor regionale, încredin- țează implinirea slujbei de Notar, judecătorilor de pace locali. 1867 Dech. 9 (4526)) art. 1|; 1883 Apr. 26 (1522) Intocmirea, instit. jud art. 154. 

__8. Cel ce dorește a fi Notar este dator penru a asigură despăgubirile ce. s'ar cuveni din pricina neîndeplinirei co- rente a actelor slujbei sale, să depue cauţie la Tribunalul regional. Mărimea, acesteia o hotărăşte, ţinând seamă de împrejurările locale, Ministrulde Just. în înțelegere cu Min. de Interne și eu Min. de Finanţe. 1866 Apr. 14(43186) Leg, art. 8.
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Notă. La înţelegerea asupra chestiilor numite în acest art. (8), pentru 
fara armatei Donului, trebue să ia parte și Ministerul de Războiu. 1873 
Martie 20 (52034). - : 

9. La cauția depusă pe baza articolului precedent [8) se mai 
adaogă, conform art. 210, o parte diri plata primită de Notar 
pentru îndeplinirea slujbei sale. 1866 Apr. 14 (43186) Leg., 
art. 9. | 

10. Judecătorii de pace cari îndeplinesc slujba de Notari, 
cum și slujbaşii, numiţi vremelniceşte să facă atare slujbă. 
(art. 7), nu depun cauţie (art. 8, 9). Zot acolo, art. 10. 

11. Notarul, a cărui garanţie a fost întrebuințată, în total 
sau în parte, pentru a, plăti despăgubiri de pe urma func> 
ției lui, se înlătură din slujbă vremelnic, prin hotărârea 'Tri- 
bunalului regional, pân ce va depune din nou sau îşi va. 
complectă cauţia. Tot acolă, art. 11. 

12. Notarul, care nu depune din nou cauţia sau: nu com= 
plectează, în curs de şase luni cauţia de mai înnainte păn 
la suma hotărâtă, se depărtează din slujbă. Toz acold, art. 12. 

13. După moartea unui Notar şi în general în caz de-a 
eși din slujbă, întreaga cauţie depusă şi partea ce isa mai 
adăogit la ea din taxele notariale i se dă lui sau moşte- 
nitorilor lui prin hotărârea Tribunalului regional, şi anume 
nu înnainte de-a fi trecut șase luni după publicaţia făcută 
în Gazeta gubernială locală prin care se face chemare per- 
soanelor,. cari ar aveă de făcut cevă pretenţii la vre-o 
plată de plătit lor din -această cauţie. Tot acolo, art. 13. 

„14. După plata pretențiilor făcute în modul stabilit, ră- 
„măşița din cauţie, în caz de insolvabilitate a Notarului, se 
întrebuințează după cererea creditorilor pentru. acoperi- 
rea datoriilor lui; dar urmărirea cauţiei nu împiedecă ră- 
spunderea Notarului cu toată averea sa. 1866 Apr. 14 (43186) 
Leg. art. -14. | 

15. Funcţia de Notar nu se încredințează celui ce doreşte 
so ocupe, fără să fi fost mai întâiu supus la examen de 
către Președintele Tribunalului regional, de Primul Notar 
şi de Procuror, în privința înţelegerei actelor și a cunoștinței 
formelor lucrărilor notariale şi a legilor necesare pentru înde- 
plinirea acestei slujbe. Tot acolo, art. 15. 

16. Notarii se numesc şi se depărtează din slujbă de către 
Primul preşedintele Curţei de Apel, după raportul Lribunalului
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regional, și întră în slujbă, după ce depun jurământ în şe- 
dință publică a Tribunalului regional (Intocmirea Instituţiilor 
Judecătorești, art. 303, anexa IV, formularul 11). Liberarea 
din slujbă fără ca notarii să fi cerut aceasta, se face numai 
prin judecată sau în modul arătat în articolul 59: din această 
lege. 1887 Apr. 24 14370) 1, art. 16. i A 
„17. Notarii se“ consideră ca în slujba Statului, fiind asi- 

milaţi cu clasă a opta prin funcţia lor ; dar nu au dreptu- 
zile de a înnaintă în cin și de-a căpătă pensie de pe urma 
acestei profesii. 1866 Apr. :14 (43186) Leg. art. 17, | 

18. Notarii, numiţi de Guvern (art. 7), se folosesc de drep- 
turile slujbei de-opotrivă cu ajutorii de secretar (grefier N. 
Trad.) de la Trib. regional. ot acolo, art. 18. 

19. Notarilor nu .li se îngădue să exercite profesia de ad- 
vocat. 7oi acold, art. 19. - 

20. Notarii atârnă de acele Tribunale regionale, în circum- 
scripţia cărora se află localitatea unde îşi au reşedinţa, și 
îşi exercită obligaţiile date asupra-le de această lege, supt 
privegherea acestor Tribunale. Toţ acold, art. 20. - - 

21. Notarii. îndeplinese obligaţiile lor profesionale numai în 
margenile circumseripţiei acelui Tribunal, supt autoritatea 
„căruia stau. Actul, făcut de ei în altă circumscripție, nu are 
puterea, de act notarial. Tot acolă, art. 21. 

22. In hotarele, circumscripţiei lor, Notarii își împlinesc 
obligaţiile slujbei lor faţă de toate persoanele, cari li se adre- 
sează, chiar dacă locul unde locuesc acestea se află în afară 
de circumscripţia Tribunalului. Tot acold, art. 22, N 

23. În privința tuturor afacerilor încredințate lui şi cu 
privire la actele și documentele aflătoare la el în păstrare, 
Notarul este dator a păstră taină, afară den cazurile arătate 
de lege. Călcarea acestei datorii îl supune la răspundere po- 
trivit articolului 423 din Codul pedepselor (ed. 1885). Zot 
acolo, art. 23, e 

24. Notarul are, pentru a o pune pe actele date de el, o 
pecete cu herbul guberniei și cu înscriere în prejur: «Pe- 
cetea Notarului cutare (numele și familia), din cutare loc, 
(numele orașului sau ținutului)». Tot acolo, art. 24. - 

25. Întipărirea pecetei şi un-exemplar "de iscălitura fiecărui 
Notar se păstrează în arhiva locală notarială, pentru a se 

*



  

compară cu cele de pe duplicatele liberate de el de pe acte. 
1866 Apr. 14 (43186), Leg. art. 25. | N 

26. Notarul este obligat a ţinea : - 
1) Un registru pentru arătarea în general'a tuturor actelor 

făcute de el, a protestelor și a atestărilor şi deasemenea și a tu- 
turor obligaţiilor de împrumut și a contractelor declarate la el; 

2) Două condici de acte pentru trecut în ele în' întregime 
actele făcute în formă notarială (art 76 şi urm); una din 
aceste condici este menită pentru aetele privitoare la ave- 
rile nemișcătoare, iar alta—pentru toate celealalte ; 
__3) O .condică pentru a trege toate taxele luate de el (art. 
193 și. urm.) ; o - . 

4) Un indice general alfabetic al tuturor actelor făcute de 
el şi altuturor atestărilor; 

5) Lista tuturor documentelor, aflătoare la el în păstrare (a); 
6) Indice altabetie al persoanelor, cari au tost declarate. 

insolvabile, sau asupra cărora sau înfiinţat tutelele sau 
curatelele arătate în Codul Civil (ed. „1914, art. 3741 şi 
nota, 3742 și nota) și în Codul pentru preîntâmpinarea şi 
desființarea crimelor ed. 1890, art. 150), conducându-se de 
publicaţiile arătate în legi şi în Codul de procedură eo- 
mercială (ed. 1903, arţ. 532, nota). In acest indice se trec: 
a) profesia. sau cinul, numele, patronimia, familia sau 
porecla persoanei incapabile de drepturi; b) pricina măr- 
genirei capacităţei ei; c) numele instituției care a făcut 
publicația; d) anul şi numărul Buletinului Senatului, unde 
cste tipărită publicaţia (Cod civ. art. 3741 și nota., 3742 şi 
nota.; Codul preîntâmprinărei crimelor, art. 15Y; Codul 
proc. com., art. 932, notă; Codul de Proc. civ. art. 1490, 
nota Î, anexa IIl; art. 8), de-asemenea anul și numărul co= 
lecţiei de legi și de dispoziţii ale Guvernului, unde s'a pu- 
blicat Prea Inaltul ordin pentru înființarea tutelei sau cura: 
telei asupra majorilor,€şi anul şi numărul Buletinului Sena=: 
tului, unde ga publicat încetarea tutelei san curatelei sau 
închiderea dosarului unei insolvabilități (Cod. civ. art, 3742 

„şi pola, 374: şi nota; Codul pentru preîntâmpinarea erime- 
lor, art. 150; Proc. com., aat. 532, notă) cu arătarea naturei 
insolvabilităței (b), şi 

7) O condică pentru actele de protest al cambiilor (0). 
(a) 1866 Apr. 14. (43186) Leg, art 26—(b) 1889 lun. 26
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(6181) IV, „art. 6.—(e) 1902. Maiu 27 (21504), părerea Cons. de Stat, XI. a a 
Notă. Formularul indicelui de la punctul: 6 :din acest articol (26) se fixează de Ministrul. Justiţiei. 1889 lun, 26 (6131) IV, art. 9, 

Notarul şi i se încredințează cu șnur, cu pecetea şi vi- zat pe fie-care faţă de secretarul Tiibunalului regional și cu iscălitura unui membru al Tribunalului. 1866 Apr. 14 (43186) Leg. art. 27. | E 
Notă. Notarul, înnainte de-ă intra în slujbă e obligat a pregăti in- dicele arătat la punctul 6' din articolul precedent (26) pe timpul tre- cut. Notarul poate primi din arhiva notarială indicele predecesorului său, dar trebue -să-l controleze cu indicele arhivei notariale. 1889 iun. 26 (6131) IV, art. 7, 

27) Registrele notariale şi eondicile lor se fac de însuşi . 

28. Registrele Notarilor trebue să fie de format identic, „fețele lor se împart în câte cinei coloane, în cari se trec: 1) numărul dosarelor, plecând de la începutul fiecărui -an; 
2) ziua, luna și anul când sa făcuţ sau sa atestat actul; 
3) numele, patronimia, familia, profesia şi locuinţa per- „soanelor pentru cari sau făcut actele, sau atestat, ori s'a făcut protest; 

___ 4) arătarea coprinsului actului şi a taxei plătite pentru facerea lui, şi | _ 
* 5) chitanța persoanelor cărora s'a dat duplicate din condica de acte sau atestare, cu înscrierea numelui, patronimiei, fa- miliei, profesiei sau stărei sociale a celor ce le-au primit. | 1866 Apr. 14 (43186) Leg,, art. 28. 
29. Condicele de acte ale Notarilor trebue să fie de-ase- menea de-acelaşi format. Pentru fiecare pagină din ele se plătește de Notari o taxă hotărâtă, Tot acolo, art. 29. 
30.. Numărul foilor pentru condica de acte nu este fixat. Foile, socotind pentru fiecare două pagine (feţe), trebue, să fie lungi de zece verșoci şi late de opt verşoci. Pe fiecare foae se hotărăşte o colonă pentru arătarea duplicatelor sau copiilor (art. 127). fot acolo, art. 30, 

Notă. Numărul rândurilor pe fiecare faţă și celelalte amănunte, privitoare la această chestie, trebue fixate de Ministrul Justiţiei, după înţelegere cu Ministrul de Finanţe. Tot acold, art. 30, notă,
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31. In registre locurile albe trebue să fie umplute cu linii, 
iar îndreptările și adausele peste rânduri, dacă nu au fost 
arătate cu iscălitura persoanelor, cari dau iscălitură pentru 
primirea duplicatului, se privesc ca nevalabile. 7ot -acolo, 
art. 31. 

32. Condicele pentru trecut taxele se alcătuesc și se ţin 
după regulele generale pentru condicele de contabilitate. 
Tot. acolo, art. 32. 

383. Notarii sunt datori să păstreze actele şi condicele lor, 
cum și pecetea, întrun loc apărat și să aibă îngrijire de-a 
le păstră nestricate. Tot acolb, art. 33. 

34. După trecerea unui an dela timpul când sa încheiat 
condica de acte, Notarul este dator a o depune, cu regislrul 
şi cu toate accesoriile ei, la-arhiva locală notarială, arătând 
printr'o notiţă cu mâna sa chiar, la sfârşitul condicei, numărul 
de acte coprinse în ea, iar la registru numărul de articole. 
Tot acolo, art. 34. | 

35. Notiţele arătate în art. 34 se certifică de Primul No- 
tar, care adeverește adevărul lor prin iscălitura sa și depune 
condicile și registrele spre păstrare în arhiva notarială. Zof 
acolo, art. 35. 

36. Condicile notarilor pentru trecerea taxelor se supun 
spre control la autorităţile competente conform regulelor ge- 
nerale despre contabilitate şi pentru darea de seamă de - 
veniturile Statului. 1866 Apr. 14 (43186) Leg. art. 36. 

37. Notarii sunt datori a se âflă în fiece zi la biuroul 
lor nu mai puţin timp de' cât șase ceasuri fixate cu apro-. 
barea Tribunalul regional, despre cari ceasuri se anunță pen- 
tru ştiinţa tuturor. Zot acolo, art. 37. 

38. Notarii nu trebue să lipsească din locul reședinței lor 
fără învoirea cuvenită, în același chip ca şi toate persoanele 
în funcţie. Tot acold art. 37. . 
„89. Concediu se dă Notarului de Președintele Tribunalului 

regional, numai după ce numește altă persoană de încredere, 
spre a împlini îndatoririle Notarului, după recomandarea 
proprie a acestuia, observându-se condițiile, arătate în arti- 
colele 8, 14, 19 şi 25, şi cu răspunderea materială a Nota- 
rului pentru faptele celui care va aveă a-i ţineă locul. Tot 
acolă, art. 39. 

40. Regulele arătate în. articolul precedent (39) se observă şi
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în caz:de boală grea sau îndelungată a Notarului. Tot acolă 
art. 40. . o SI , „ 

41, După moartea Notarului, după liberarea lui din slujbă 
sau după depărtarea lui din ea, condicele lui şi registrele, . actele şi pecetea se iau de în dată de judecătorul de pace 
local sau de judecătorul orășenesc; și se predau cu inventar „la Arhiva Notarială, iar pecetea lui se pilește cruciș. Tot u- 
cold, art. 41; 1891 Iun. 3, (7776). 

n 

"CAPITOLUL al II-lea. 
Arhivele Notariale și primii Notari. 

42. Arhivă notarială, supt conducerea Primului Notar, se înființează pe lângă fie-care Tribunal regional, pentru pă- strarea condicelor de acte întărite, de popriri și desfiinţări de popriri de-asemenea și a condicelor, registrelor, actelor, documentelor, peceţilor și iscăliturilor Notarilor şi persoa- 
nelor, cari le ţin locul. 1866 Apr. 14 (43186) Leg. art. 42. 43. Primul Notar, aflându-se în slujba Statului, se egalează, cu privire la drepturile slujbei şi a privilegiilor şi în privința modului numirei şi liberărei din slujbă, cu membrii Tribu- nalului regional. Zot acol, art. 43; 1998 Iul. 3 (30655)1, VIII; listă. 

Notă. în Gubernia Arhanghelsc, de asemenea în ţerile . (oblastiile) Tacutscului, Amurului,. Uralului și Semipalatinscului, îndeplinirea obli- gaţiilor Primului Notar se încredinţează unuia din membrii. Tribuna lului, după alegerea adunărei generale a Tribunalului, 1911 Maiu 26 (85304) 1, art. 43, notă. - : 

431. Pe lângă primii Notari ai unor- Tribunale regionale Sau înfiinţat funcţiile de ajutor al Primului Notar, Aceşti " ajutori, fiind priviţi ca în Slujba Statului, se egalează, în privința salarului, drepturilor şi privilegiilor ea slujbaş, cum și în a numirei şi liberărei din slujbă, cu secretarii Tribunalelor regionale. 1888 Dech. 5 (5611) IV, art. 431; 1890 Noem. 6 (7161) I; 1891 Dech. 24 (8186); 1894 Ian. 25 (10262) 1; Dech. 20 (11157); 1895 Iun. 5 (11799); 1897 Maiu 5 (14050) 1; 1898 Mart. 2 (15097) 11; 1900 Iun. 10 (18795) 1; 1901 Dech. 25 (20900) ştat; 1903 Noem. 22 (23551); 1908
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Dech. 21 (31309) 1 p. 14; 1909 Apr. 11 (31688) III; 1910 lun. 10 (83694) II, III.—Comp. 1870 Fevr. 24 (48060) Ştat supl. 
Notă. Ministrul Justiţiei are drept, în caz de nevoe, a schimbă re- partizarea numărului total ge ajutori ai Primilor Notari fixat prin 

ştate. Despre aceste schimbări Ministrul Justiţiei înștiinţează prealabil 
pe Senatul ocârmuitor, spre a face pubticarea cuvenită: 1910 Iun. 10 
(33694) II, art. 43, notă. 

44. Implinirea vremelnică a obligaţiilor de Prim Notar, în 
caz de boală sau lipsă ale acestuia, se dă sau secretarului, 
sau altui funcționar al Tribunalului regional, după găsirea 
cu cale a Președintelui acestuia, iar în acele orașe, unde se 
află înființată slujba de ajutor al Primului Notar,—se încre- 
dinţează, în cazurile numite, ajutorilor de Prim Notari. 1888 
Dech. 5 (5611) IV, art. 44; 1890 Noem.6 (7161) 1; 1594 
Dech. 24 (8186); 1894 Ian. 25 (10262) 1; Dech. 20 (LL15%); 
1895 lun. 5 (11799), 1897 Maiu 5 (14050) 1; 1898 Martie 
2 (15097). 11; 1900 Iun. 10 (18795) 1; 1901 Dech. 25 (20900) 
ştat; 1903 Noem. 22 (23551); 1908 Dech 21 (31309) 1 p 
14; 1909 Apr. 11 (31686) III; 1910 iun. 10 (33694), II, III. — 
Comp. 1870 Fevr. 24 (48060), ștat supl. 

45. Primul Notar are, spre a o pune unde se cuvine, o 
pecete a Arhivei cu herbul Guberniei și cu inscripţie în 
jur: „a cutărei (arătând oraşul în care se află Arhiva) Ar- 
hive Notariale“. 1866 Apr. 14 (43186) Leg. art. 45. 

46. Un exemplar de iscălitură şi o întipăritură de pe pecetea 
fiecărui Prim Notar, de asemenea și de iscălitura ajutorului 
de Prim Notar, trebue să se comunice, pentru caz de a fi 
nevoe de comparat, la toate Arhivele Notariale, cum și la 
Tipografia Senatului în Petrograd. 1869 lan. 27 (46695) 1, 
art. 46; 1914 Aug. 18 (Col. leg. 2284). Prea înnaltă Poruncă, 

47. Primul Notar este dator a ţineă afară de Condicile 
pentru opriri și pentru desființările lor cu privire la proprietăţile 
nemișcătoare ale regiunei judecătorești în care se află el: ” 

1) registru de duplicatele și copiile ordinare liberate din 
condicele de acte întărite şi de acte ordinare, cum și căpii 
de pe actele ce se păstrează în arhivă; 

2) condice de acte întărite (crepostnâia cnighi) ; 
3) registre de daravere relative la immobile şi indicele cu- 

venite la aceste registre; 
4) condici în cari să se treacă taxele încasate de el;:
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5) jurnal despre toate daraverele ce au avut locla el (a), şi 6) un registru special pentru. înscrierea moșiilor prefăcute în fideicomise vremelnice (b). o (a) 1866 Apr. 14 (43186) Leg. art. 47 — (b) 1899 Maiu 25 (16949), Leg. art. 20, . | DE 48. Registrele pentru duplicate și copii ordinare se “ţin după regulele despre registrele Notarilor. 1866 Apr. 14 (43186) Leg, art. 48. . 
49. Registrele se pregătesc de Primul Notar însuși şi i se dau cu șnur, pecete și vizate pe fiecare foae de secretarul Tribunalului regional şi cu iscălitura unui' membru':al Tri- bunalului regional. 1866 Apr. 14 (43186) Leg., art. 49, 50. Condicele de acte întărite şi registrele pentru dara- verele immobilelor trebue să fie deosebite pentru fiecare ținut şi pentru fiecare oraş, aflătoare în regiunea judeciare. Tot acolo art. 50. - o 
51. Pentru orașele Şi ținuturile întinse sau cu mulți 1o- cuitori, condicele de întărituri şi registrele de daravere ale im- mobilelor, se pot alcătui, după hotărârea adunărei generale a tuturor secţiilor 'Tribunalului regional, în parte pentru fiecare secţie a orașului sau pentru fiecare stan!) al ținutului sau câte o eondică pentru. câtevă secții ale oraşului sau câte-vă stane ale ținutului. 1887, Apr. 24 (4371). 
52. Condicele de întăriri se alcătuesc din duplicate întărite de Primul Notar de pe actele din condica de acte a Nota- rului, cu privire la proprietăţile nemișcătoare: 1911 Maiu 24 (35263) [. A. art. 52, | 
521. Condicele de întărire se alcătuesc în parte pe fie-care an, iar actele întărite în cursul anului se coase, după șirul întărirei, în caete, cari după împlinirea anului, se leagă de formează condică, împreună cu două indice alfabetice, unul după numele proprietăţilor și altul după familia proprietari- lor. Pe foaea slobodă, adăogită la sfârșitul condicei, se arată, supt iscălitura primului Notar, atât cătimea feţelor condicei, cât şi numărul actelor. întărite coprinse în ea. 1911 Maiu 24 (35263) [. B. art. 522, 

  

1) Ținutul din punot de vedere polițienesc se împarte în stang; din | punct. de vedere administrativ în voloste (ce-vă intermediar între plasă şi comună). Nota Trad. - : -
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Notă. Condicele ce se formează pe fiecare an se consideră numai 
ca părţi din Condica de întărituri a anilor trecuţi şi viitori. Zot acol6, 

„art, 521, notă. 

522. Condicile arătate în arţicolul precedent (521) se pot 
despărți, având în vederea grosimea lor, în mai multe tomuri 
pe jumătăţi sau pe treimi de an. Tot acold, art. 522, 

523, Condicile de întăriri se leagă chiar în localul Arhi- 
vei Notariale, supt privegherea Primului Notar sau a ajuto- 
rului lui.. Zot acolo, art, 538.. 

'53. In registrul de daravere ale immobilelor, făcut în forma 
arătată de Ministrul Justiţiei, se fixează pentru fiecare pro- 
prietate nemișeătoare o foae anume, pe care se. arată: 

1) numele sau numărul proprietăţei şi numele proprie- 
tarului; 

2) arătarea felului actului întărit, însemnând timpul când 
sa întărit, numărul și feţele din Condica întăriturilor, şi 

3) mărgenirile dreptului de proprietate: şi desfiinţarea a- 
cestor mărgeniri, arătând timpul când sau înfiinţat sau des- 
fiinţat, şi numărul și paginele lor în condicele de întărituri 
sau în cele de opriri și desființări de .popriri. 1866 Apr. 14 
(43186) Leg. art. 53; 1912 Iun. 15 (Col. leg. 1003) B. V. 
art. 1431; 1913 Iun. 26 (Col. leg. 1194) leg., XV, B.,art. 4. 

Notă. O foae specială în registrul daraverelor immobilelor se des- chide de asemenea şi pentru orice drept de-a construi pe un pământ al altui proprietar, ca pentru o proprietate separată, -1912. lun. 23 (Col. leg. 1147) 1. art. 26. . 

54. Foile din registrul daraverelor immobilelor, în cari se 
află trecute proprietăţile nemișcătoare, osebit fiecare, după 
ce se unesc apoila un loc, se închee cu notarea cuvenită şi 
arătând faţa din: registrul în care sa trecut proprietatea, în 
forma.ei nouă. Aceeași regulă se observă și la împărțirea 
unei proprietăţi în mai multe părţi deosebite - de pe urma 
unui partaj sau în urma înstrăinărei a unor părți din ea. 
1866 Apr. 14 (43186) Leg, art. 34. | 

55. Pentru fiecare registru de daravere ale immobilelor se 
fac trei indice: , 

întâiul, în care proprietăţile nemișcătoare din ținut, tre- 
cute în registru, se așează pe alfabet, după numele lor, iar 
proprietăţile orășenești, după numere, arătând fețele din re- 
gistru unde se vorbește de ele;
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al doilea — listă alfabetică a proprietarilor cu: aceeași in- 
dicaţie -a feţelor; 

al treilea — lista alfabetică a persoanelor sau instituţiilor 
în folosul cărora sau făcut adnotări în registru cu privire 
la oareși- cari mărgeniri ale dreptului de proprietate, de a- 
semenea cu arătarea fețelor din registru. Tot acolă, art. 55 

56. Condicele pentru trecerea taxelor încasate de Primii 
Notari le ţin ei potrivit regulelor generale de contabi- 
litate și de darea de seamă pentru veniturile Statului. Zot 
acolă, art. 56, : 

S 

"CAPITOLUL al III-lea 

Privegherea asupra Notarilor, Primilor Notari şi a ajuto- 
rilor lor, şi răspunderea acestora. 

57. Privegherea asupra modului cună îşi fac datoria No- 
tării, Primii Notari și ajutorii lor se face după regulele ge- 
nerale din Întocmirea instituţiilor judecătoreşti (art. 24%, 
249 a și urm.). 1869 lan. 27 (46695) |, art. 57. 

58. Condicile şi dosarele Notarilor şi ale celor ari în= 
plinesc slujba acestora, deasemenea condicele Primilor No- 
tari, pot fi examinate în ori ce vreme, după găsirea, cu cale 
a Tribunalului regional respectiv, de către persoanele pe 
cari acesta, le va însărcină. Tribunalul regional poate însăr- 
cină cu controlul condicelor și dosarelor Notarilor, în hotarele 
ținutului respectiv, pe judecătorul de pace, iar în localităţile, 
în cari este în vigoare regulamentul administratorilor jude- 
cători (al zemskii-nacialnicilor) și unde legea de la 15 Iunie 
1912 pentru reforma judecăților locale nu sa întrodus în totul 

-(Col. leg. 1003), —membrului ţinutal al Tribunalului regional. 
1866 Apr. 14 (43186) Leg. art. 58; 1889 Iul. 12 (6196) Regule 
art. 35; 1913 Iun. 26 (Col. Leg. 1194) leg. II: Leg. art. 5, 

9. Pentru neîngrijire şi abuzuri în slujbă, Notarii, Primii 
Notari şi ajutorii lor se supun la răspundere potrivit art. 
261—290 şi 292 din Întocmirea instituţiilor judecătorești şi 
după art. 1066—1123 din Procedura penală. 1887 Apr. 24 
4310) 1, art. 59. N | 

59. In caz de a se descoperi atari omisiuni ori fapte ale
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Notarului în “timpul. slujbei, cari dovedese că nu corespunde situației ce ocupă sau că a arătat neiîngrijire. de îndatoririle sale, de-asemenea în caz de fapte în. afară de slujbă, dar necompatibile cu demnitatea profesiei, Protivnice:.-mora- lităţei sau de natură vrednisă de mustrare, — datele privi: toare la atare 'soiu de fapte se supun de Președintele sau Procurorul Tribunalului regional sprea fi examinate de Tribu- nal, care, după ce va cere sau ascultă lămuririle Notarului, pune conțluzii în ședință dispozitivă preşedată de preşedintele Tri- - bunalului în privinţa chestiei: dacă mai poate rămâneă Nota: rul în funcţia ce ocupă și, tot odată, în cazuri cari nu sufăr întârziere, de îndată ia măsuri de conservare a averei parti- culare încredințată Notarului (art. 41,58). Această încheere a Tribunalului, împreună cu toate datele avute cu privire 1a pur- tărea Notarului, se trimite Primului Preşedinte al Curţei de Apel. De aceasta atârnă, dacă găseşte de nevoe a depărtă din slujbă pe Notar fără cererea lui. Hotărârea luată de Preşe- dinte pe bazele arătate nu este supusă la vre-o cale de atac, dar despre imprejurările cari au motivat 'depărtarea Nota- rflui, Primul Preşedinte raportează de îndată Ministrului de Justiţie. 1887 Apr. 24 (4370) II, art. 59. 

Notă. In privinţa pedepselor disciplinare şi “a distituirei Notarilor şi Primilor Notari. vezi: Intocmirea instituțiilor judecătorești (ruse) tradusă în editura Ministrului de Justiţie.” Nota Traq. 

60. Jalbele în potriva purtărei necorecte a Notarilor şi a Primilor Notari în îndeplinirea îndatoririlor lor, precum şi - jalbele în potriva retuzului lor de a-şi face datoriile, se dau la acel Tribunal regional, de care aţârnă ei, 1866, Apr. 14 (43186) leg., aut. 60. 
60:. Modul arătat în articolul precedent (60) în privinţa dărei plângerilor în potriva Primilor Notari se aplică şi la Jal- bele contra ajutorilor lor în timpul când aceștia le ţin iocul, în caz de boaiă ori lipsă, ori când ei îndeplinesc această slujbă însărcinaţi fiind printro hotărâre a Tribunalului re- gional (art. 155, notă). In alte cazuri jalbele înpotriva faptelor ajutorului se dau chiar la Primul Notar, 1910 lunie 10 (33694) 1, art. GOL. 
61. Termenul pentru datul jalbelor în potriva faptelor No- tarilor se fixează la două septămâni de la refuzul Notarului



3
0
9
 

_17 

  

ori de la dafa când a făcut:-aceă faptă, împotriva căreia se dă jalba. 1866 Apr. 14 (43186) Leg. art. 61. . i "62. Jalbele în potriva Primilor: Notari se dau chiar -lor, cu obligaţie de-a le înnaintă, nu mai târziu de cât în şapte | zile de la data prezentărei lor, însoțindu-l6 de explicaţii, la 'Triburialul regional, care, dacă, găseşte de nevoe, înştiințează, de primirea jalbei pe ceealaltă parte, care a participat, la facerea. actului, hotărând. ziua şedinţei în care se va cercetă jalba. Tot acolo, art. 62. 
63. Hotărârile 'Tribunalelor regionale în privința, jalbelor când s'a. refuzat a se face un. act, pot fi. atacate la Curtea de Apel în termenul hotărât de art. 61. Dacă, înse prin ho- tărârea Tribunalului sa aprobat fapta Notarului care-a făcut un act ori la atestat, atunei pentru a combate puterea acestor acte sau atestări, trebue să se facă proces la instanţa competentă. 1866 Apr. 14 (43186) Leg. art. 63. 64. Acţiunea pentru despăgubire dela Notar din pricina, pagubelor pricinuite de el se dau la acel Tribunal regional de care atârnă Notarul. Zoţ acold, art. 64. 
Notă. Nu se cere autorizaţie. specială pentru a porni proces de despăgubire contra Notarului. Zot acolă, art, 64, notă, 

  

PARTEA A DOUA 
Cercul şi modul activităței Notarilor. 

CAPITOLUL L-iu 
dj 

Regule generale. 

65. Cercul activităţei Notarilor se mărginește: 1) la facerea a orice fel de acte pentru cei ce doresc, afară de cele oprite anume de lege (vezi art. 81 şi nota 1 şi 2; 82); | 
2) la liberare de duplicate din condica, de acte şi de copii "de pe acte; 
3) în atestarea că sau. declarat acte felurite, proteste şi în general în facerea atestărilor în cazurile arătate de articolul 128 din âceastă lege; 
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4) în primirea spre păstrare a documentelor prezentate de 
persoane particulare (a), şi , 

5) în alcătuire de proecte de împărţire a moștenirilor în 
cazurile arătate de lege -(Proc. civ. art. 1412, 1415) (b). 

(a) 1866 Apr. 14 (43186) leg, art. 65; 1868 Ian. 16 (45400) 
II; Noem. 25 (46480) art. 2.— (b) 1866 Apr. 14 (43187) art, 
1412, 1415. | , 

66. Actele pot fi făcute, după găsirea cu cale a părţilor, 
sau în mod casnic sau în cel notarial (sau declarător), afară 
de actele pentru mutarea sau mărgenirea dreptului de pro- 
prietate asupra proprietăţilor. nemișcătoare, cari, supt pe: 
deapsă de nulitate, în caz contrar, a înseși contractelor şi 
învoelelor, trebue să se facă totdeauna la Notar şi să fie 
apoi pretăcute în acte întărite (crepostnâie) potrivit artico- 
lului 157 din această lege. 1866 Apr. 14 (4318F) Leg.art. 66. 

Nota 1. Facerea, actelor prin cari se stabilesc drepturi asupra averei 
nemișcătoare de către Notari şi întărirea lor de către Primii notari, în 
în ţara Carsului, afară de oraşul Cars şi de coloniile Ardahanului, 
Cagăzmanului, Oltilui şi în ţara Batumului, afară de orașul Baţur şi co- 

- Ioniile Artvinului şi Ardanuciului, se îngădue, pân la dispozitie nouă, 
numai dacă se va înfăţișă pentru adeverir:a dreptului de proprietate 
asupra proprietăţei, un act intărit pe baza legei rusești. 1884 Oct, 26 
(2467) Reglem. Comit. de Min. IL; 1903 Mart, 17 (22663) I; 1910 Apr.11 - (38340), o 

Nota 2. La facerea actelor de întărire cu prilejul prefacerei unei 
moşii în fidei-comis vremelnicesc se observă de-asemenea regulele spe- 
giale, arătate în Cod. civ. (ed. 1914, art: 49316— 49320), 1899 Maiu 25 
(16949) Leg, art. 16—20, 

Nota 3. Prin regulamentul Consiliului militar s'a arătat, că vân- 
zarea nemișcătoarelor în regiunile armatelor căzăcești, păn la valoa- 
rea de cinci sute de ruble, se pot, după dorinţa părților contractante, 
sau face în modul general — adică prin acte de vânzare-eum= 
părare întărite de Primul Notar, sau prin trecerea învoelilor sau con- - 
tractelor în condica ţinută pentru acestea de administraţia Staniţelor. 
1910 Maiu 2 (33413) Regul. Cons. Milit. 

67. In toate actele și atestările, făcute de Notar, trebue 
să se arate: | 

1) anul, luna și ziua, iar, când se cere, şi ceasul când sa 
făcut; | 

- 2) numele, patronimia, familia şi domiciliul Notarului, şi 
3) iscălitura lui. 1866 Apr. 14.(43186) Leg., art. 67. 
68. Pe duplicatele, date de Notar, pe copii şi atestări 

se pune pecetea Notarului şi se înseamnă număiul, supt
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care sunt trecute în registru actele sau atestările, şi vre- 
mea liberărei. Tot aco/d, art. 68. 
"69. Duplicatele, copiile şi atestările, scrise pe mai multe foi, trebue să fie şnuruite, numerotate pe ieţe şi vizate pe foi de către Notar. Zot acolo, art. 69. 
10. Iscăliturile pe acte şi ps. atestări şi chitanţele per- soanelor cari au primit duplicate, copii sau atestări, pot fi atât în limba ruseăseă, precum și în orice limbă alta, dar cu traducere, în cazul din urmă, în rusește. 'Tot acol, art. 70, 

i 71. Traducerea iscăliturei, făcută dintro limbă, streină, se „confirmă de Notar, iar dacă el, neștiind acea limbă, întâm- pină din această pricină greutate, atunci se confirmă de-o ” persoană străină, cunoscută lui şi care ştie aceă limbă, Iscă- litura, acestui din urmă se certifică de Notar. Tot acolo, art. “1. : 
72, La arătarea persoanelor atât în acte şi atestări, cum şi în iscălituri, trebue să se dea, numele, patronimiile,' familiile, profesiile şi domiciliul lor, în cât să nu fie îndoială cu privinţă la identitatea lor. Tot acolă, art. 79, 
13. Indentitatea persoanelor necunoscute Notarului, cari iau parte la facerea actului sau la atestarea lui, trebue să se adeverească de către două persoane cunoscute Notarului, vrednice de crezare, neînlăturând dela aceasta pe rudele sau servitorii persoanei necunoscute Notarului, Constatarea identităţei trebue să se afate in act sau în atestare. 1868 Apr. 14 (43188) Leg, art, 73. | "44. Dacă identitatea -unei persoane care a luat parte la act va fi cu neputinţă a se face prin mijlocul arătat în articolul precedent (73), Notarul spune acest lucru în act sau în a: testare, arătând ce dovezi sau informaţii altele a avut în vedere la stabilirea identităţei. Tot acold, art. 74. 

75. Notarul este oprit, supt pedeapsă de nulitate, a face un act sau a-l atestă din partea sa, sau pentru sine sau pe numele femeei sale sau a rudelor sale ori ale femesi, în linie dreaptă fără limită în privința gradului, iar în liniile colaterale—pentru rudele de sânge din cele d?ntâiu patru,— iar—pentru cele prin încuserire (alianţă), —din cele dintâiu trei grade, deasemenea și pentru persoanele cari se află supt tu-
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tela sa, pentru cei cari Pau înfiat sau. pe cari i-a înfiat. Tot acold, art. 75. ! 
76. Dispoziţiile separate, în folosul Notarului sau al per- 

soanelor arătate în articolul precedent (75), coprinse în ac- tele făcute ori atestate de Notar, se privesc. ca nule, dar 
actele înseși: sau atestările îşi păstrează puterea. Zot acolo, art. 76, 

77. Actele și atestările, pentru cari, afară de regulele sus arătate, sau stabilit regule speciale în Codul civil și formalităţi anumite, trebue să se facă observându-se cu exac- titate acele forme. Tot acolb, art. 77. | 
78. Puterea actelor notariale se fixează în Procedura civilă. 

Tot acold, art. 78. 

CAPITOLUL al II-lea 

Modul facerei actelor notariale, a duplicatelor din con- 
dicele de acte și copiilor de pe acte, 

I. Modul facerei actelor notarlale, 

79. Actele, făcute de Notar, se numesc notariale. iar cele 
întărite de Primul Notar — acte întărite. 1866 Apr. 14 (43136) 
Leg. art. 79; 1889 Dec. 29 (0483), Regule art. 141. - 
“80, Notarul trebue să comunice facerea ori cărui act, la care participarea Prim-Notarului este obligatorie, Primului - Notar al acelei circumscripţii judecătorești, supt priveghe- rea, căreia, se află proprietatea nemișcătoare cu pricina, în- naintându-i copie atestată de pe numitul act. 1911 Maiu 24 (35263) I, A. art. 80. 
81. Actele de stare civilă, cum şi actele oficiale şi de ho- tărnicie, sunt supuse la regule speciale, arătate în Corpul de legi, la locul respectiv. Modul facerei testamentelor se 

[ixează în Codul civil (ed. 1914, art. 1036 și urm.). 1866 Apr.. 14 (43186) Leg,, art. 81. 
Notă 1. Regulele acestei legi nu şe: aplică: 
1) la învoelele şi contractele, declarate la administraţiile voloste- lor, cari se pot face şi conform art. 109 şi 110 (după Contin. din 1912) din Legea generală despre ţerani (Anexa specială la Legea stă- rilor sociale, ed. 1902, cartea I), și : - 2) la invoelele și contractele persoanelor cari stau supt prive-
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ghere carantinâră. Zoz acold, art. 81, notă; 1869 Apr. 5 (46935) ; 1881 Dech. 28 (575) Uc. imp., art. 1—3 ; leg, art. 1—16; 1883 Fevr.8 (1373), 
Notă 2. Regulele, speciale pentru facerea: 
1) actelor asupra proprietăţilor nemișcătoare, dobândite pân la 19 Fevruarie -1861 de foştii ţerani iobagi pe numele boierilor lor (a), şi 2) actelor de cumpărare de bună voe sau de adjudecare asupra pro- prietăţilor, răscumpărate de țeranii eșiţi din iobăgie, de la boieri b), deasemenea și pentru scrisurile de stăpânire asupra pământului, date obștiilor, săteşti alcătuite din foști ţerani ai Statului (6),— se află arătate în Anexa la Legea despre stările sociale. Regulele speciale pentru modul facerei actelor întărite pentru cum- părarea de loturi de pământ dobândite cu ajutorul Băncii funciare țeranești, de-asemenea, modul facerei actelor de cumpărare de la persoane de origină nerusă în ce'e nouă gubernii apusene de către nobilii creditari de origine rusă, ca ajutorul Bănocei de Stat funciare nobiliare—se află date în Statutul creditelor (d), Actele asupra pămân- tului și a bucăţilor ce aduc redevenţă, a căror valoare nu e mai mare de cinci sute de ruble, vândute de administraţia apanajelor către ob- știile sătești și la persoane a parte din clasa ţerănească, se fac cu observarea unor regule special edictate pentru aceasta şi cari se dau, în anexă (e). Cu privire la modul facerei actelor privitoare la proprie- tăţile nemișcătoare înstrăinate în orașele 'Țarscoe Selo, Peterhof şi Gateina, de administraţiile palatului în proprietate individuală, fâră plată, se observă regulele date in anexă la această lege (f). (a) 1861 Fevr. 19 (6657), art, 32, anexă: art. 8.—(b) 1861 Fevr. 19 (36659) art. 5, nota 2; 6, 23—26, 109, 110; 1862 Ian. 19 187888). —(c) 1866 Noem. 24 (43888); 1867 Martie 3] (44418); Maiu 16 (44590) art, 1; 1871 Marie 8 (49335).—(d) 1891 Iun. 6 (10775); 1895 Noem. 27 (12195): statut, ari, 68 _—13,—(e):1887 Martie 4 (4270)—(f) 1883 Apr. 26 (1524) „art. 1—5; 11, Me 

82. Actele supușilor ruși, peste .graniţă, în campanie şi pe corăbii se fac după regulele arătate în articolele 911— 915 Codul civil (ed. 1914) şi în art. 218 Proc. com. (ed. 1903). 1866 Apr. 14 (43186) art. 82. 
83. Notarul e dator, pe lângă a se încredință despre identitatea persoanelor ce iau parte la facerea unui act, sau despre identitatea procuratorilor lor, a se încredinţă de a- semenea dacă acei în numele cărora şi pentru cari face actul, au capacitatea juridică legală. Tot acolo, art. 83. 84. La tacerea oricărui act notarial trebue neapărat să fie faţă doi marturi, cari să ateste facerea lui în adevăr. Ei pot atestă şi identitatea “persoanelor cari închee actul. 1866 Apr. 14 (43186) art. 84,
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85. La facerea actelor de cumpărare a unei proprietăţi ne- mişcătoare se cer trei marturi.. Tot acolo, art. 85. 
86. Marturi la facerea actelor pot fi numai persoane ma- Jore cari știu carte și sunt cunoscute Notarului personal sau "a căror identitate se: dovedește prin certificate vrednice de crezare. 7ot acolo. art. 86, -: “ 
87. Supt pedeapsa pierderei puterei de acte notariale, la facerea actelor nu pot fi marturi: 
1) orbii, surzii, muții, lipsiţii de minte sau eșiţii din minţi; 
2) cei cari nu ştiu limba rusească; 
3) persoanele, în folosul cărora să ia prin actul însuși 

vre-o dispoziţie, de-asemenea nici persoanele cari stau cu 
acestea sau cu cele cari sunt părți în act, sau cu Notarul 
însuşi, în legăturile arătate în art. 75; 

4) slujbaşii din biuroul Notarului și slugile atât ale lui, 
cât şi ale slujbaşilor din biuroul lui, și 

.. 5) cei lipsiţi de drepturilor de stare socială sau civilă, sau 
cari au fost supuse la pedepse deacelea cari sunt împreu- 
nate cu pierderea dreptului de-a fi martur. Zot acolo, art. 87. 

88. Cei ce doresc a face un act sau înfăţişează gata un 
proiect de act, sau, pentru alcătuirea acestuia arată Nota- 
rului coprinsul și condiţiilor actului ce-și propun a face. Tot 
acolă, art. 88. | Me “ 

89. Notarul, examinând condiţiile sau proiectul, este dator 
a întrebă părţile, dacă în adevăr, de bună voe, doresc a-l 
face și dacă îi pricep înţelesul și însemnătatea. 'Pot acold art. 89. IE 

90. Actele, a căror facere este oprită de lege, sau acele 
în coprinsul cărora se atlă ceva protivnic legilor, cari ga- 
rantează ordinea de guvernământ, înoralitatea publică sau cin- stea unor persoane particulare, Notarul nu le poate admite - spre. a le face. Zot acolo, art. 9). i 90. In caz de vânzare sau de ipotecare a. unui lot, stă- 
pânului căruia poate i sa dat un împrumut, potrivit art. 10722 
(după Cont. 1912) din legea gospodăriei rurale, spre. a-și 
organiză gospodăria și a o îmbunătăţi, Notarul, înnainte de-a-i 
face actul, este dator a face cercetare despre aceasta la co- 
nisia pentru organizarea rurală, dacă asupra lotului cu 
pricina se află în adevăr datorie atâta asupra acelui împru- 
mutului, și să aducă la cunoştinţa părţilor coprinsul cercetărei
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apoi, la caz de a se află întârzieri de plată la ratele a- 
celui împrumut, Notarul nu. va face actul pân ce mai întâiu 
nu se vor plăti ace!e rămășițe. 1912 Iun. 16 (Col.leg. 1109). - 
Regule art. 8. 

91. La facerea unui act, în care este parte o persoană, 
care nu ştie rusește şi care face declaraţiile într'o limbă 
necunoscută Notarului, trebue să se întrebuinţeze un tradu- 
cător. 1866 Apr. 14 (43186) Leg. art. 91. 

92. In proiectul de act, după ce se arată cele prescrise 
în art. 67 (p. 1, 2), de asemenea şi marturii (art. 84—87) și 
chipul cum sa, încredinţat de identitatea atât a acestor din 
urmă, cât şi a părţilor ce închee actul (art, '73, 74), se arată 
însuși coprinsul actului și se fixează cui trebue să se dea. 
duplicatul de pe act după condica de acte. 1866 Apr. 14 
(43186) Leg,, art. 92. ” a 

93. In proiectul de act trebue să se arate cu. preciziune 
toate documentele, prezentate la facerea lui, precum: pro- 
curele, certificatele de identitate și altele, arătând dacă au 
fost. prezentate în original 'ori în copii. Zot acolo, art. 93. 

Notă. La, facerea actelor pentru dreptul de-a construi pe pământ străin, notarul este obligat a deşteptă luarea aminte a părţilor asu- 
pra regulelor, arătate in art. 542% din Codul civil (ed. 1914), despre care lucru să noteze și. în textul actului. Iar la facerea actelor pe un 
pământ care este ipotecat sau propit, Notarul este dator a trage luarea aminte a părţilor de-asemenea asupra reguli arătate în art. 54212 din același Cod, și să reproducă regula asta în textul actului. 1912 Iun. 23 (Col. leg. 1147) |, art. 12, 19. 

94. Inseşi documentele -sau copii atestate de pe ele, se 
păstrează la Notar, arătând pe ele anul, luna, ziua și nu- 
mărul actului, de care atârnă. 1866 Apr. 14 (43186) Leg, 
art. 94. 

95. Proiectul de act, Notarul îl ceteşte părților, arătându- 
le şi câtimea taxelor ce se cuvine pentru acesta. Tot acolo, 
art. 95, 

96. După ce păzţile se declară înțelese asupra coprinsului. 
actului și după ce plătesc taxele, -se trece proiectul în 
condica de acte. Tot acolă, art. 96. 

97. Actele trebue să fie ecrise în limba rnsească, şi pe 
lângă aceasta în monedă rusească și în măsuri și greutăţi 
rusești, sau adăogând prefacerea în acestea, dacă, după do-
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vința părților, actul se. închee în monedă, greutăți și mă- Suri 'străine. Tof acold, art. 97... pr | „98. Actele cu iseălituri în limbă străină se scriu în con: diea de acte cu traducerea acestor iseălituri în limba ru- _ seaseă, “Tot acolo, art, 98, 
99, Actele trebue să fie scrise ceteţ, iar toate sumele din ele, datele, numerele și termenele trebue, arătate măcar 0 singură dată în litere. Toţ acolo, art. 99, | a 100. Locuri albe, îndreptări și scurtări nu se îngădue alttel decât notându-le la Sfârșitul aetului, cu. iscălitura păr- ților ce au luat parte la act. Zoț acold, art. 100, 101. Albiturile trebue să fie umplute cu linii, iar în- dreptările, să fie aşă făcute, în cât ce sa scris greșit sau de prisos, să fie tăiat eu o linia supțire. Zot acole, art. 101. 102. Neobservarea regulelor 'stabilite în cele două arti- eole precedente (100, 101) iau actului puterâa notarială. Tot acolo, art. 102, - 

103. Răsături în acte nu se îngădue, supt pedeapsă: de nulitate a tot ce e scris pe locul. ras şi de trimiterea No- tarului, dacă ştersetura sia făcut din vina lui, în judecată criminală. 1866 Apr. 14 (43186) Leg., art. 103. 104. După trecerea actului în condică, se ceteşte din nou părţilor, sau îl catezc chiar ele de faţă cu marturii. Tot acolo, art. 104, 
| 105. Persoanele cari iau parte la facerea actului, de-ase- menea cele cari Pau cetit sau au ascultat copriasul lui, după dorinţa lor, chiar fără de marturi, trebue, când se iscălește actul, să declare marturilor, că Pau cetit sau li sa cetit; ceeace trebue să se pomenească şi în actul însuși. Zot-acolă, art. 195. 

, 106. Prezenţa marturilor, independent de dorința părţilor, este obligatoare nu numai la arătarea condiţiilor, dar şi chiar la cetirea acelui act, la cara sunt părți surzi, muţi, orbi sau surdomuți. Zot acold, art. 106. 
107. Surdul, care ştie ceti, trebue să cetească el Însuși actul şi să declare, dacă se potriveşte coprinsul acestuia, în totul cu voinţa sa, ceeace se arată şi În acel act, înnaintea iscăliturei. Tot acolă, art. 107. | 
108. La facerea unui act în numele unui mut sau pentru un mut care nu știe carte, afară de marturii obişnuiţi, se
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„mai chiamă! o persoană, în care el are încredere şi care poate a se înțelege cu el prin semne. : Această persoană poate să fie şi în legături de sâng8 sau de cuscrie tu surdul, dar . trebue să împlinească toate colelalte condiţii, cerute dela marturi. Zot acolo, art. 108. 
109. Notarul trebue să se încredinţeze prin întrebări, cari nu sunt privitoare la obiectul actului ce se face, dacă sur- dul analfabet pricepe semnele ce i se fac. Tot acolo, art. 109... - 
110. Mutul sau surdomutul cari ştiu carte, care dă actul sau cărui i se dă, trebue, la cetirea, actului, să scrie pe el cu mâna lui chiar, că Pa cetit şi este deplin învoit cu cu- prinsul lui. Zot acolo, art. 110. 
111. La facerea unui act în numele unui mut ori pentru un . mut sau surdomut neștiutor de carte, afară de persoana, care ştie a se înțelege cu el prin semne, trebue să se mai cheme - încă și altă persoană, care ştie semnele și care să poată sluji de martor (art, 86, 87), chiar dacă de altfel ar fi rudă de sânge sau încuscrit cu mutul sau surdomutul. Zot acolo, art. 111. - 112. După cetirea actului în modul arătat în articolele precedente, se iscălește actul în condica de acte de cei ce au tost părţi la facerea lui, cum şi de marturi, şi apoi — de Notar. Tot acol, art. 112. 
113. Cel care a încheiat un act, dacă nu poate să-l iscă- lească, fiind că nu ştie carte sau din alte pricini, poate îm- puternici să iscălească pentru el altă persoană, ceeace se constată în iscălitura marturilor. Z'of cold, art. 113. 114. Actele în numele persoanelor, cari nu au putinţa, din pricină de boală sau din alte pricini vrednice de luat în seamă, a se înfăţișă în biuroul Notarului, are acesta drept a le face şi la ele acasă, în afară de ceasurile, hotărâte pen: tru a seaflă neapărat la biurou (art. 37), observând înse toate regulele mai sus prescrise. 1866 Aprilie *14 (43318) Leg. art, 114. -
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AL. Despre duplicatele din condica de acte şi despre copiile 
„ actelor notariale. 

115. Duplicatul unui act făcut se. dă cu. observarea.. re- 
gulelor, arătate în articolele 67—72, 99—103 şi” celor ce 
urmează mai jos. Zot acolo, art. 115. 
116, Notarul poate da duplicat numai acelui, cărui i sa 
dat în act dreptul a-l primi, “sau : procuratorilor lor, mo- 
ştenitorilor și în general persoanelor, la cari au trecut drep- 
turile lui, îndată ce vor înfăţișă dovezi legale despre aceasta. 
Toi acold, art. 116. - | 

117. Persoanelor nearătate în articolul precedent (116), nu 
li se dau duplicate, altfel decât după o hotărâre judecăto- 
rească, Zot acolă, art. 117. - 

118. Duplicatul al doilea şi cele următoare ale acestor 
acte, ale căror duplicate prime. sau dat părţilor ce-au 
luat parte la facerea lor, se învoeşte notarului a le da numai 
după cererea persoanelor, determinate în act. Tot acolo, 
art. 118, ” 

119. De pe..actele, de pe cari duplicat s'a dat numai unei 
părţi, duplicatul al doilea şi următoarele se pot da numai 
ori cu învoirea părței celeilalte, care a luat parte la facerea 
actului, sau cu hotărâre judecătorească, dată după citarea 
acelei părţi şi după ascultarea ei dacă-se va prozentă la ter- 
menul hotărât. Tot acolo, art. 119. . 
„120. In duplicatul dat în temeiul unei hotărâri judecăto- 

rești sau unor persoane, ne arătate în act, trebue să se a- 
rate sau hotărârea judecătorească sau dovezile dreptului de 
a primi acel. duplicat. Tot acold, art. 120. 

121. Duplicatul din condica de acte este de opotrivă cu 
originalul, afară din acele cazuri, când legea, cere anume să 
se înfăţișeze actul original. Zot acolo, art. 121. 

122. Copii de pe actele trecute în condicele notariale de 
acte, Notarul nu-poate da nimănui altuia, de cât de aceloraşi 
persoane, de cari actele sunt făcute, sau procuratorilor lor, 

„moștenitorilor lor şi în general acelor la cari au trecut drep- 
turile lor. Zot acolo, art. 122. | 

123. Notarul nu poate îngădui pe nime altul străin să ia 
informaţii din actele trecute în condicele notariale. Zot acold, 
art. 123, i
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e 
Notă. Indicele alfabetice, arătateila punctul 6. din art. 26, se pun la indămâna celor ce doresc, spre a le cercetă, și rezumate din a- cestea se dau celor ce cer. 1889 Iunie 26 (6131) 1V, art. 8. 
124. Excepţii la cele stabilite în: articolele precedente (122,123) se îngădue: - 
]) pentru persoanele din ramul judecătoresc, după ce. dau din parte-le dovadă că rezumatele sau copiile le sunţ. neapărate pentru îndeplinirea, obligaţiilor slujbei.lor, și pentru persoanele din ramura administrativă, după ce şi acestea. vor aduce aceeași dovadă și după ce vor primi autorizaţie de la Tribunalul regional, și - 
2) pentru persoanele particulare, după ce vor consimți la aceasta părțile, sau când dreptul de-a căpătă extrase sau copii li se va fi dat prin hotărâre judecătorească. 1889 Fevr. 6 (5762) art. 124, 

Notă. Notarii sunt datori a comunică. Băncei -ee Stat, biurourilor și sucursalelor ei, informaţie lunară despre câte și ce poliţi s'au inre- gistrat sau prolestat la ei, de-asemeni, ce [obligaţii și pe ce sumă. Tot acolo, art. 124, noţă. 

125. Conformitatea duplicatelor și copiilor se certifică de Notari. cu observarea procedurei arătate în articolele 67 şi 68. 1866 Apr. 14. (43186) Leg. art. 195, | 126. Liberarea fiecărui duplicat sau copie se notează în condica de acte, arătând anume cui sa dat. Tot acolă art. 126. 127. Persoanele, cari au primit duplicate sau căpii, trebue să, dea chitanţă de primire în registrul Notarului. Tot acolă, art. 127. 

CAPITOLUL III 

Despre facerea atestărilor, 

I. Regulele generale, 

128. Notarii pot, după dorința celor ce se adresează lor; să atesteze: 

1) conformitatea unei căpii; 
2) identitatea iscăliturilor; , 
3) timpul când documentele sau prezentat la Notar; 4) faptul că anumite persoane se află în viață; 5) notificările facute de o parte, alteia;
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6) înfăţişarea la declarărei procurelor, a obligaţiilor de 
împrumut: în privința scrierei şi a-termenului (Cod. civ. 
ed, din 1914, art. 2936, 2056) şi a contraetelor: pentru închi- 
riere de proprietăţi nemișcătoare, (vezi art, 160),-ă. celor 
despre închiriere personală (locaţie de opere), despre antre- 

„prize şi felurite soiuri de proteste, şi 
7) actele de împăcare şi petiţiile pentru împăcare cum și 

actele de arbitraj (Proc. civ. art. 1359, 136], 1374). 1866 Apr. 
14 (43186) Leg. art. 128; 1868 Noem. 25 (46485) art, 1. 
Comp. 1782 Apr. 8 (15379) art. 179, 187; 1809 Dech. 19 
419692) p. II, art. 4. p.3; 7, 30. 

Notă In ţerile Sâr-Dariiei, Samarcandei, Ferhanului, Semirecen- cului, Transcaspiei, Acmolinscului, Semipalatinscului, Uralului și Turgaiului atestarea, punerei degetului, a idenlităţei celui ce face o declaraţie de acte, a notificărilor postale și a imputernicirilor de a da 
petiţii pentru altul se face de asemenea şi de câtre funcţionarii locali 
polițienești. 1898 Iunie 2 (15493) Regule provizorii art. 50, notă; 1899 
Pevr. 15 (16490) 1. - 

129. Atestările se trec în registrele Notarilor în modul, 
arătat în art. 28, 1866 Apr. 14 (43186) Leg,, art. 129, 

130. La facerea atestărilor Notarii trebue să se conducă 
de regulele arătate în articolele 90, 99—101 şi 103. Zot 
acolo, art. 130. Ă 

131. La protestarea cambiilor Notarii se călăuzesc de re- 
gulele, arătate în Legea cambiilor. Zot acolo, art. 131. 

II. Atestarea conformităței cdpiilor, 

132. La legalizarea conformităţei copiilor cu documentele 
înfățișate Notarului, el este obligat a confruntă copia cu ori- 
ginalul şi a arătă în atestare, de cine i sa înfățișat  docu- 
mentul acela, de pe care sa.luat copia, deasemenea dacă 
s'a luat copia de pe original sau de pe altă copie, şi dacă 
în original. ori în copia primitivă au fost ștersături, adaose, 
cuvinte șterse sau alte particularități. Zot acold, art. 132, . 

IIL. Atestarea identităţei iscăliturilor. - 

133. Pentru atestarea identităței iscăliturilor de ps actul, 
făcut nu la notar, se cere, ca ele să se facă în prezenţa lui
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sau să fie recunoscute în faţa Notarului de căre cei cari sau iscălit. Zot acolo, art, 133. 
134. Identitatea persoanelor, . necunoscute Notarului, tre- bue să se constate în modul stabilit în articolele 72 şi 3, arătându-se aceasta în atestare. Tot acolo, urt. 134, 135. Atestarea, identităței iscăliturei se face chiar pe do- cumentul scris. Toţ aco!o, art. 135, 

- IV, Atestarea timpului când Sau înfâţişat; documentele. 

136. Atestarea timpului când sa înfățișat un document la Notar se face de el chiar pe document, arătând persoa- nele, cari i Pau înfățișat. Tot acold, art, 136. 137, Notarului i se dă voe să primească spre a trece în condica de acte, și orice alte hârtii, după dorinţa celui ce le înfăţişează, dacă acestea nu sunt prin coprinsul lor con- irare legilor (art. 99). Tot acold, art. 137, 138. Insemnarea Notarului pe hârtie înapoiată celui ce-a Înfăţișat?o, atestă numai că ea, după dorinţa înfăţişătorului, a fost trecută în ziua determinată în. condica de acte. Tot q- cold, art, 138, , , 

V. Atestarea aflărei în viaţă a unor persoane. 
139. Pentru a atestă aflarea în viață a unei persoane Notarul este dator mai întâiu a se încredință, că persoana despre care se cere atestarea, se află în adevăr în viață, iar dacă lui însuşi această persoană nu-i este personal cu- noscută, atunci să se încredințeze și despre identitatea ei în modul arătat în articolele 73 şi 74. 1866 Apr. 14 (43186) Leg. art. 139. 
140. In certificările date pe această bază (art. 139), trebue să se arate timpul, când Notarul sa convins de aflarea În viață a persoanei, și modul, întrebuințat spre a se con- vinge de identitatea ei. Zof acolo, art. 140, 

VI. Atestarea facerei unei notificări de-o parte, alteia. 
141. Notarul are voe a Primi însărcinarea, de-a face din partea unei persoane către alta o notificare, de pildă, din partea proprietarului unei case către chiriaș că nu-i -mai
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dă locuinţa cu chirie, din partea. creditorului către datorni- cul în baza unei obligaţii, că fi cere plata, datoriei și altele, dacă atare notificare are a sluji pentru atingerea unui scop neprotivnic legei. Tof acolo, art. 141. 
142. Notarul dă adeverinţă că notificarea sa făcut atât părței, care i-a dat însărcinare a o face, cât şi părței pro- tivnice, când aceasta cere. To/ acolă, art. 142. 
143. In atestarea notarului se arată numele amânduror părţilor, deasemenea locul, data, luna și anul, iar în caz de a se cere, și ceasul când sa făcut notificarea, cum şi 'co- prinsul acesteia. Tot acolă, art. 143. 
144. Intâmpinarea părței protivnice în contra notificărei se trece în atestare numai atunci, când această parte sau cere ea însăși acest lucru, sau consimte la aceasta și întă- rește această consimțire prin iscălitura sa. Zor acolo, art. 144. 145. Despre lipsa persoanei, căreia urmează a i se face notificare de Notar, sau despre refuzul ei de-a primi, din pricină de boală sau din altă pricină legală, pe Notar, acesta, după dorința celui care i-a dat însărcinarea, dă cuvenita dovadă. Tot acolă, art. 145, | 

VII. Atestarea actelor declarate. 

146. Atestarea declarărei obligaţiilor de împrumut, a: contractelor şi a feluritelor feluri de. proteste o face Notarul chiar pe însuși actul, arătând persoanele, cari lau prezentat. Tot acold, art. 146, , 
147. La atestarea declarărei actelor, notarii sunt da- tori a se convinge despre identitatea şi capacitatea juridică 

a celor ce iau partie la facereă .atestărei, (art. 72 — 74, 83, 89). Tot acolo, art. 147, 

CAPITOLUL al IV-lea 
Despre documentele primite de Notari spre păstrare. 
148. Notarii au drept a primi spre păstrare, faţă de mar- turi, documente, înscrisuri şi orice fel de hârtii, chiar şi în pachete pecetluite. 1866. Apr. 14. (43186) Leg. art. 148. 149. Despre primirea unui document spre păstrare, no- tarul dă celui ce l'a prezentat chitanță cu iscălitura sa şi
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cu iscălitura celor ce au fost marturi la primire şi notează 
despre aceasta în registrul său. Tot acolo, art. 149. 

150. După dorinţa celui ce prezintă documentul, Notarul 
este dator, în loc de-a da o chitanţă, să închee despre pri- 
mirea documentului spre păstrare un act notarial, trecând 
în acest act şi însuși documentul, iar dacă a fost. prezentat 
în pachet pecetluit, atunci făcând descrierea formei externe 
a pachetului și a peceţilor. Tot acolă, art. 150. 

151. Documentul, primit spre păstrare, nu se  înnapoiază | 
alttel de cât la înfăţişarea chitanței sau a duplicatului, sau - 
în urma unei hotărâri judecătoreşti. Tot acold, art. 151. 

152. Cel care primeşte documentul îndărăt iscăleşte pen- 
tru aceasta Notarului în registru față de do; marturi. of 
acolo, art. 152, 

153. Infăţişătorul chitanţei sau duplicatului documentului, 
dacă este necunoscut Notarului, trebue. să înfăţişeze dovada 
legală a dreptul de-a primi documentul, Zot acolo, art. 153, 

PARTEA A TREIA | 
Cercul şi modul activitaţei Primilor Notari 

CAPITOLUL Iliu 

Cercul activităţei Primilor: Notari 

154. Primul Notar are căderea: 
1) de a adininistră Arhiva notarială; 
2) de a da duplicate după condicele de acte ce se pă- 

strează în âceastă arhivă, copii de pe actele notariale şi de 
pe documentele anexate pe lângă ele, de asemenâa înnapo- 
iarea a orice fel de documente date spre păstrare în arhivă; 

3) întărirea actelor privitoare la proprietăţile nemișcătoare, 
aflătoare în aceă, circumscripție judecătorească, în care se 
află arhiva, de asemenea și ținerea condicei de acte întărite, 
a registrelor daraverelor relative la immobile şi a indi- 
celor (aj; 

4) liberarea de certificate pe proprietăţile ce. se oferă ca 
ipotecă (Leg. Antreprizelor Statului, ed. 1900, art. 66; Statutul 
creditului ed, 1903, partea IV, art. 38, 89, 91; partea a VI,
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art. 55 şi nota I;. partea XI, art. 129, p.1, după Contin. 1912) 
sau pentru cele menite “a fi prefăcute în fidei-comise (Cod. - 
civ. ed. 1914. art. 478 p. 2). (bj; | 

5) Obligaţia dera alcătui din actele de popriri sau. des- 
finţări de popriri intrate la el, deasemenea şi din actele po- 
pririlor puse sau desființate de el, colecții locale de acte de 
poprire. și de desfințări de popriri, cu observarea regulelor 
şi a formularelor anexate aci. (c); ” 

6) obligaţiile, arătate în articolul 26 p. 6 şi în notele de 
la art. 27 şi 123 (4), şi E o 

î) obligaţiile arătate în art. 123 din Regulamentul orga- 
„nizărei agrare (ed- 1912) (e). 

(a) 1866 Apr. 14 (43186) Leg. art. 154 p. 1—3.—(b) 1867 
Noem. 27 (45214) art. 1; Comp. 1862 Fevr. 6 (37950) Leg. art. 
107; 1884 Ian. 24 (1980); 1885 lun.3 (3016) Leg. art. 28 
şi nota; 1887 Maiu 26 (4491), 1894 lun. 6 (10767) Statut. art, 
88, 89, 91.—(c) 1889 lun 26 (6131) 1, art. it, 17.—(d) 1889 
lun. 26 (6131) IV, art. 6.— (e) 1911 Maiu 29 (35370) Leg. 
art. 123. Comp. Tot acols, Leg. X, art. 2. 

Nota 1. Primul Notar are deasemenea obligaţia de a comunică Ofi- 
ciului Gubernial şi Oficiului Gubernial pentru daraverele ţerănești, 
informaţiile arătate in art. 24 din Regulam. răscumpărărilor. (Anexă 
specială la Legea stărilor sociale ed. dir 1902, cartea a'Il-aj), des- 
pre proprietăţile, în cari se face răscumpărare de ugodii ţerăneşti. 
Aceste informaţii Primii Notari sunt datori a le da după cererea Ofi- 
ciului Gubernial şi a Oficiului Gubernial pentru daraverele ţerănești, 
fără nici o fărăgănare, și nu mai târziu de cât în curaul lanei, 1867 
Noem. 27 (45214) art. 2—5; 1889 lul. 12 (619%) Leg. art. 112. 

Nota 2. Primii Notari dan tuturor celor ce cer informaţii sorise atât din 
condicele de popriri locale, cât și din colecţiile de acte de popriri, cu 
privire la opririle ce sunt pe proprietăţi. 1839 lun. 26 (6113) 1, art. 
42; 1897 Dech. 29 (14835).1V. 

155. Obligaţiile Pritnului Notar în privința administrărei 
Arhivei Notariale stau în privigherea asupra, păstrărei și ţi- 
nerei în regulă a condicelor, dosarelor și documentelor. 
18660 Apr. 14 (43186) Leg. art. 155. 

Notă. Ajutorii Primilor Notari au datoria de-a conlucră cu acești 
din urmă la administrarea arhivei, la expediarea trebarilor şi la pă- 
strarea, condicelor, dosarelor şi documentelor. potrivit instrucției ce se 
dă de Ministrul Justiţiei. Dar întărirea și notarea actelor întărite și 
liberarea certificatelor pentru punerea proprietăţilor ca ipotecă, de ase- 
menea şi liberarea de duplicate şi copii (art. 154 p 2), se îndeplinesc
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de ajutorii de Primi Notari numai în timp cât ţin locul de Prim Notar la întâmplare de boală sau de lipsă a acestui din urmă şi când înde- plinesc funcţia, de Prim Notar din însărcinare dată din partea Tri- bunalului regional, când acest lucru se găsește neapărat de nevoe, In acest din urmă caz de Tribunal atârnă să determine mai de a- proape obiectele sau . marginile competenţei. Primului Notar şi ale ajutorului lui. 1910 lun. 10 (33694) 1, art. 155, notă. 
— 156. Duplicatele şi copiile se. fac și se dau de Primul Notar, după aceleași regule, ca și de Notar. 1866. Apr. 14 (43186) Leg. art. 156. 

CAPITOLUL al II-lea 
Despre întărirea actelor privitoare la proprietăţile ne- 

mișcătoare. 

157. Actele notariale, cari stabilesc drepturi asupra unei proprietăţi nemișocătoare, se pretac -prin înţărirea lor de Pri- mui Notar al acelei circumscripții, în care se află pro- prietatea, în acte întărite. 1866 Apr.-14 (43186) Regi, art. 157, 158. Primului -Notar i se dă însărcinarea de-a întări actele următoare, eari stabilesc strămutarea dreptului de : proprie- tate ce avem asupra unei averi nemişcătoare : 1) actele de cumpărătoare; 
2) zapisele de. danie; 
3) înscrisurile de zestre și de partaj parțial sâu total de ascendent; 

. 4) actele de împărţire prin cari o proprietate comună trece în proprietatea unuia din copărtași, sau se împarte între co- proprietari în părţi; - 
5) învoelele de împăcare și toate acele îavoiri, în baza cărora una din părţi cedează celeialalte dreptul de proprietate, şi 6) în genere toate actele despre proprietăţile nemișcătoare, cari după legile civile trebue să se facă în formă de acte întărite. Zot acolo, art. 158. - 

Notă, Actele de vânzare sau de trecere prin alte mijloace oneroase a caselor și a altor construcţii, făcute pe toturi de pământ date în arendă veșnică, aflătoure în oraşele și orăşelele din guberniile Vil- nei, Vitebscului, Voliniei, Grodnului; Chievuiui, Covenului, Minscului, Moghilevului și Podoliei; iar în gubernia Basarabiei — deasemenea, și a pometelor, trebue să se facă în forma de acte întărite, deși odată cu cedarea acestora nu se cedează și proprietatea asupra pământului pe care se află, 1912 Dec. 24 (Col, leg. 1913, 7) art, 4,
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159. Primul Notar este însărcinat a întări actele şi a trece 
în registrul de daravere ale immobilelor notițe despre mărge- 
nirea dreptului de proprietate asupra proprietăţilor nemișcă- 
toare, constând: 

e) împovărarea: proprietăţei “cu 0 ipotetă (zălog, garan- 

ție) (a); 
2) în cedarea de către proprietar, în folosul unei persoane 

străine sau în folosul altei proprietăți nemișcătoare, a drep- 
tului de stăpânire pe viață și de folosinţă, răscumpărarea de 
ugodii sau de servituţi (prestații, servituţi, Cod. civ. ed. 1914, 
art. 432, 433), şi în stabilirea dreptului de-a construi pe o 
proprietate străină. (Cod, civ. art. 54226) (bj; 

3) în oprirea de-a instrăină proprietătea (c)—(a) 1866 Apr. 
14 (43186) Leg. art. 159 p..1.— (b) Zot acolo, art. 159 p.2 
1912 lun. 23 (Col. leg. 147) I, art. 26.— (e) '1866 Apr. 14 
(43186) Leg. art. 159 p. 3. 

160. Contractele de locaţiune a unor proprietăţi şi a dărei 
lor în exploatare pot fi făcute sau în modul casnic (privat), 
sau în :cel notarial, sau în al actelor întărite, cu aplicarea 
regulelor arătate în articolele 1'701—1'703 Cod. civ. (ed. 1914) 
1866 Apr. 14 (43186) Leg. art. 160. 

161. Pentru întărirea unui act notarial, duplicatul din eon- 
dica de acte trebue să se întăţișeze Primului Notar al acelei 
circumscripţii judecătorești în care se află” proprietatea, în 
termen de un an din ziua “irecerei actului în condică, de 
către părţi, sau, în urma însărcinărei date de ele, de Notarul, 
care a făcut actul, sau de unul din Notarii locali din acel 
oraş, unde se află, arhiva notarială, sau pri'ntrun procurator. 

- Numitele duplicate pot fi trimise Primului Notar prin poștă, 
1910 Iunie 1. (33713) |, art. 161. 

" Notă, In ţinuturile Velico-Ustiug, Velise, Nicolsc, Solivâicegod, 7o- 
temsc, Iarensc. și Usti-Sâsolisc, din gubernia Vologda, în guberniile 
și în ţerile Transcaucaziei, în "gubernia Arhanghelului, în guberniile 
și ţorile Siberiei, deasemenea în ţerile Sârdariei, Samarcandei, Fer- 
ganului, Semirecenscului, 'Pranscaspiei, Acmolinscului, Semipalatin- 
scului, Uralului și Turgaiului, se dă voie- funcţionarilor cari ţin 
loc de Notari a, trimite prin poștă duplicatele actelor, cari au nevoie 
de întărirea Primilor Notari: în gubernia: Arhanghelului și în ţerile 
'Jacutscului, Amurului, Uralului şi Sem; palatinscului —la membru! Țribu- 
-nalului regional care împlinește. slujba de Prim Notar, iar în celealalte 
Jocalităţi numite—la Primul Notar. .1910 lun.. 10 (33713) II, art, 161, 
notă; 1911 Maiu 26.(35304) I; II; Lun. 3 (35432) IV.
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"162; Insărciharea dată: Notarului. de-a “prezentă . duplicatut: din condica de acte spre întărire, deasemenea şi de-a primi: de la Primul: Notar duplicat din condica actelor întărite (art, 171),— se. poate da pe însuși duplicatul din copdica de acte, 1910 Iunie 10; (33713) 1, art, 162, ef 163. Sa desființat. [1910 Iunie-10 (33713) III). 
164. După primirea duplicatului; Primul Notar trece 'despre- aceasta, în jurnalul său, cu arătarea zilei, lunei şi: anului în- trărei, cum și a persoanei de la “care sa. primit. 1910 Iun. 10 (3373 164, Si ie - 165. De identitatea duplicatului primit Primul. Notar s6" încredințează prin compararea iscăliturei şi a -peceţii Nota: rului care Pa dat cu -iscălitura și cu întipăritura peceței, cari: se păstrează în arhivă. Tot. acolă, art. 165, i ui "166. Identitatea istălivurei şi- pecetei de pe duplicatul dat de un Notar, sau deo persoană, care îndeplineşte funcția de Notar, aflători în 'aă; circumscripție judecătorească, “trebue să fie certificată de Primul Notar: al “acelei: 'cireumscripții; pentru acest sfârşit duplicatele.pot fi: trimise la Primul Notar, şi primite: îndărăt, prin poştă. Pot acol, art. 166: 167. La întărirea duplicatului Primul Notar “este obligaţ a se încredinţă: . . . : - i ae 1) că legile civile nu: opresc facerea şi întărirea actului, şi 2) că proprietatea arătată în duplicatul. prezentat este cu. adevărat a părței, care o: înstrăinează. sau 'consimte la măr- genirea dreptului. său de proprietate. 1866 Apr. 14 (43186): Leg, art. 167,  ..--. Re Di - 168. Spre a se încredinţă că proprietatea, este a părţei, care o înstrăinează, Primul Notar este. dator să se informeze. din. condicele de acte întărite; de propiri şi de rădicări de popriri,: deasemenea din registrele de daravere ale immobilelor și din indicele de la aceste condiei şi registre, sau să ceară înfăţişarea: altor dovezi că proprietatea este a părței, potrivit regulelor! arătate în Codul civil. 1866 Apr. 14 (43186) Leg. art. 168; 1682. Pentru toate actele înfățișate spre întărire la Primii Notari de pe lângă Tribunalele regionale și privitoare lă strămu: tarea dreptului de proprietate asupra. proprietăților nemișeă- - toare, Primul notar se. adresează la Agrimensorul local al gu- berniei, ca să dea neîntârziaţ informaţii despre locul unde se. află proprietatea arătată în actul făcut după planurile mă-'
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surătoarei generale sau speciale. Informaţiile primite astfel, 
se arată de Primul notar: | 

1) într'o inscripţie specială deasupra duplicatului principal 
al actului, cu ,iscălitura sa, arătând data, luna şi anul, şi 

2) în registrul de daravere ale immobilelor. Neprimirea in- 
formațiilor cerute de la Agrimensorul gubernial nu trebue 
să fie pricină de-a refuză sau de-a întârziă întărirea actelor 
notariale de către Primii Notari, cari trebue să fie pretăcute 
în întărite. 1876 Apr. 15 (55791). 

„ „169. Primul notar, încredinţându-se că duplicatul înde- 
plinește cerinţele articolelor 89 şi 167, face pe duplicat, 
după vărsarea la casierie a taxelor cuvenite, inscripţia de 
întărire, adaoge duplicatul în condica de acte întărite şi face 
însemnare despre aceasta în registrul de daravere ale immobi- 
lelelor (art. 177, p. 2). 1911 Maiu 24 (35263) 1, A. art. 169. 

170. Copia actului făcut de Notar (art. 80), deasemenea 
toate anexele de pe lângă duplicat, — rămân spre păstrare 
în Arhiva Notarială. Tot acold, art. 170. 

171. Pe baza actului alăturat în. condica de acte întărite, 
Primul notar dă părţilor duplicate după aceleaşi regule, după 
cari S8-4au din condicele de acte fart. 115—121), arătând 
numărul și pagina din condica de acte întărite şi cu in- 
scripția despre timpul întărirei actului contorm formularului 
stabilit. Zot acolo, art. 172. , 

172. Duplicatele acteler din condica de întărituri şi co- 
piile: actelor întărite, dacă persoana în drept nu se prezintă 
la Arhiva notarială, din pricină de boală sau din alte pricini 
vrednice de ţinut în seamă, i se pot trimite a casă. In acest 
caz se trimite a casă și registrul (art. 47. p. 1) ca să dea 
în el chitanță de primire. 1866 Apr. 14 (43186) Leg. art. 172. 

172:. Duplicatele solar întărite pot fi trimise de Primii 
„Notari, prin poștă, persoâhelor, căror li s'a dat în act drep- 

tul de-a le primi sau procuratorilor lor, sau moștenitorilor, 
dacă aceștia vor face cerere. In acest caz se adaoge în re- 
gistru (art. 47, p. 1).recipisa poștală. 1910 lunie 10 (337413) 
JI, art. 1721, N 

173. Celui ce-a înfățișat duplicatul, Primul notar îi aduce 
la cunoştinţă piedecile legale ce întâmpină întărirea ac- 
tului după procedura întăriturei, ca să ia măsuri spre a în- 
lătură aceste piedeci. Această înştiinţare, când înfăţişarea
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duplicatului se face personal, se dă din viu graiu, cu ade- 
verinţă în jurnal, iar în caz de-a se fi trimis duplicatul prin 
poștă, în scris prin poștă. 1910 Iunie 10 (33713) 1, art. 173. 

174. Despre sosirea duplieatului și despre -pricinele refu- | 
zului său de a-l întări, Primul Notar face notare în jurnalul 

“său. Tot acold, art. 114, _ ” | 
175. Cei cari au înfăţişat duplicatul pot cere dela Primul 

Notar extras diri jurnal despre refuzul de-a-l întări. Tot acolo, 
art. 175. - 

176. Cel nemulţumit are drept a se adresă cu prezentarea, 
acestui extras la Tribunalul regional, pe baza regulelor, 
arătate în articolele 60—63. 1866 Aprilie 14 (43186) Legi, 
art. 16. 

177. După întărirea actului despre strămutarea dreptului 
de proprietate asupra unei . averi nemișcătoare, se trec în registrul de daravere ale immobilelor : | 

1) numele, patronimia şi familia, dobânditorului, și, după 
dorinţă, spre şi mai exactă determinare a personalităţei ace- stuia, profesia și domiciliul, şi Sa 

2) felul actului, în puterea căruia dreptul de' proprietate 
a trecut la dobânditor, arătând timpul când sa făcut întă= 
rirea acestui act și numărul și pagina lui în condica de în- 
tărituri, Zot acold, art. 177, - 
„178. Actele, cari mărgenese dreptul de proprietate, după întărirea lor, de către Primul Notar, se notează în registrul 

de daravere ale immobilelor. Toţ acolo, art. 178. 
1781. Primul Notar, îndată după trecerea actului despre 

strămutarea dreptului de proprietate asupra unei proprietăţi nemişcătoare, în registrul Aaraverelor immobilelor, comunică 
despre această strămutare, spre ştiinţă, Consiliului de zemstvă sau orășenesc (sau instituţiei care ține locul acestei din urmă), după locul atlărei proprietăţei, arătând cu preciziune atât însăși proprietatea, cât și familia și profesia - stăpâ- 
nului de mai înnainte și ale stăpânului celui nou. În guberniile unde nu sunt instituţii zemstviale, Primul Notar. comunică numitele informaţii, în loc de Consiliului zemsivei, Curţei financiare. 1882 Dech. 21 (1259) art. 3. 

179. Publicaţia despre coprinsul actului de strămutare sau de mărgenire a dreptului de proprietate asupra proprie- 
ătoare, Primul Notar, după trecerea actului în 

A 
tăţilor. nemișe 
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registrul de daravere ale immobilelor, o trimite la Tipografia: 
„Senatului, ca să se tipărească, în “modul stabilit, în Buletinul 
Senatului. 1866. Apr. 14 (43186) Leg. art. 179. . 
„Aotă. Despre strămutarea dreptului de 'prbprietate nu se. fac pu- 

blicaţii, când se înfiinţează şi se schimbă în. modul arătat în Legea 
organizaţiei agrare. 1911 Maiu 29 (35310) leg, V. art. 2. A 

"180. exclus. (Comp. 1912 Iunie: 15 (Col. leg. 1003) Bv 
art, 1431; 1913 Iun. 26 (Col. leg. 1194) leg., XV, B. art, 4). 
„181. In registrul daraverelor immobilelor se notează în mo- 

dul statornicit în Codul civil, actele făcute Şi întărite pentru 
prefavsrea unei proprietăţi în fidei-comis şi "documentele 
privitoare la 9 proprietate, vândută la mezat, de asemenea 
şi certificările făcute, pe baza legilor de hotărnicie, atestarea 
transacțiilor făcute prin bună înțelegere. 1866 Apr. 14 (43186) 
Leg. art. 181; 1868 lan. 16 (45400) 1, art. 7; 1912 Iun. 15 
(Col. leg. 1003) B.-V. art. 1431; 1913 Iun. 26 (Col. leg. 1194) 
leg., XV, B. art. 4 _ 
„182. Insemnările în registrul de daravere ale immobilelor de- 

spre mărgenirea dreptului de proprietate asupra proprietăței 
Înstrăinate nu sunt piedecă la întărirea actului de strămutare 
a acestui drept, dacă mărgenirea.nu sta chiar înti'o oprire 
de-a înstrăină. 1866 Apr. 14 (43186) Leg, art. 182. | 

183. Actele mai nouă de mărgenire â dreptului de pro- 
prietate se întăresc de Primul Notar şi însemnările despre 
aceste mărgeniri se trec în registrul daraverelor immobilelor, 
fără a cere pentru aceasta consimţimântul persoanelor, în fo- 
losul cărora se afli de mai înnainte margeniri, dacă de alt- 
fel drepturile acestor persoane nu se calcă prin mărgenirile 
mai nouă, 7ot acold, art, 183. 

184. In registrul daraverelor immobilelor, când se trec în- 
semnări după actele cari mărgenese dreptul de proprietate, 
și de pe popriri, trebue să se arate: 
1) felul garantărei stabilite și mărimea, acesteia, când suma 

este fixată, 
2) anul, luna şi data, în care actul despre aceasta s'a 

făcut, şi | 
3) numărul și pagina lui în condica de întărituri. Zof. 

acolo, art, 184. 
"185. La asigurarea pagubelor, ce-ar puteă să aibă loc în.
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viitor şi în toate celelalte cazuri, când. mărimea asigurărei stabilite nu poate: fi arătată cu preciziune, se trece în re- gistru suma cea mai mare, pehtru' care, după arătarea păr- ţilor, proprietatea ar. trebui să răspunză. Tot așă, art. 185. „„186. Actele, în cari nu se arată precis în ce stă mărge- nirea dreptului de proprietate, nu se primesc de log la în- tărire, și în registru nu se face de pe ele nici un fel de * însemnare. Tot acold, arţ. 186. | a Ni „187. Anularea însemnărilor despre garanție și alte mărge- niri ale dreptului. de proprietate se "poate face sau în urma unor articole de desființare, sau cu învoirea acelui, în al cărui folos a fost trecută în registru ipoteca. său altă mărgenire, „sau după hotărârea Tribunalului. Top acold, art. 187. 
„188. Despre anularea însemnărilor, Primul Notar notează în jurnalul său, arătând tot o dată, în registrul daraverelot im.- „mobilelor, în. şir cu însemnarea, de anulare a dreptului, anul, luna și. data anulărei, și acel act sau hotărâre judecătorească, în puterea cărora sa anulat însemnarea, iar acţul însuși îl trece în condica de întăriri. Tot. acolo, art. 188, a „. 189. Toate însemnările. în registrul, despre zăloage și alte asigurări asupra unei proprietăţi nemișcătoare, vândută, mai apoi prin mezat, exceptând pe cele cari trec asupra noului proprietar, se. anulează, Tot acold, art. 189, 

190. După cererea proprietarului unei proprietăţi, Primul 
„Notar. este, obligat a-i . da, din condica, de: întărituri şi din registrul daraverelor immobilelor toate extrasele privitoare 
la proprietatea lui. 1868 Apr. 14 (43186) Leg, art. 190. „191. Extrasele, privitoare la o proprietate nemișcătoare (art, 190), coprind în ele. toate insemnările. fără excepţie, trecute până la. acel. timp. în registru, şi trebue să fie atestate de Primul Notar, și cu punerea, pecetei sale. Zot acolo,*ari. 191, „192. Persoanele, în folosul cărora sunt În 'registrul daira- - verelor immobilelor însemnări în folosul lor pentru. asigurarea pretențiilor asupra vre-unei. proprietăţi „nemişeătoare, .-aui - drept a primi din el informaţii și extrase, dar persoanelor stră- ine li se dă voe să ia de acestea, numai cu învoirea pro- prietarului proprietăţei, sau în modul arătat în articolele 192—124, To acolo, art. 192.



40 

CAPITOLUL al III-lea 
Liberarea de certificate despr6 proprietăţile ce se pun 

_Zălog sau se prefac în fideicomise. 

192:. Certificatele privitoare la proprietăţi, oferite ca zălog: 
sau menite a fi prefâcute în fideicomise (art. 154, p. 4) se 
dau, după cererea persoanelor părticulare, din Arhiva Nota- 
rială, aflătoare pe lângă Tribunalul regional, al locul unde 
„este proprietatea, cu observarea regulelor despre taxele de 
timbru şi în modul arătat în articolele 167, 168, 172, 190, 
191 și 217, eu arătarea în ele a tuturor ştiinţele cerute de 
lege. 1867 Noem. 27 (45214) art. 2; 1874 Apr. 17 (53379). 

Notă. Regulele despre certificatele pentru” zălogiri sunt date în 
anexă. ” - 

1922. Pentru a căpătă informaţii despre rămășiţile de dări 
şi despre urmăriri, deasemenea despre felul și câtimea pămân= 

"tului și despre calitatea și câtimea de loturi înfundate,. co- 
prinse în proprietate, Primii notari întră în legătură neriij- 
locită cu instituţiile, la cari se află aceste ştiinţi, sau se ra- 
portează la administraţiile guberniale, cari în atare caz sunt 
datoare a adună aceste științi dela instituţiile respective 
și a le trimite la Arhiva notarială. 1867 Noem. 27 (45214) 
art. 3, . 

1922. Primul Notar, după ce liberează certificat că pro- 
prietatea este curată, face despre aceasta însemnarea cuvenită 
în registrul. de daravere ale immobilelor şi comunică spre 

"tipărire la Tipografia Senatului, întoemai după preserierile - 
articolelor 178 şi 179. Tot acob, art. 4. 

1924. Cu privire la punerea de poprire asupra unei pro- 
prietăți, după ce-a fost primită ca zălog, și relativ la ridi- 
carea proprirei, după încetarea pricinelor acesteia, Primul 
Notar îndeplineşte toate obligaţiile desființatelor Curți ale 
tribunalului civil, făcând şi însemnările cuvenite în registrul 
de daravere ale immobilelor. Tot acold, art. 4 notă, ?
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„PARTEA. A PATRA 
Despre cheltuelele notariale. “ 

CAPITOLUL lia 
Despre cheltuelele notariale în general. 

193. Cheltuelele notariale sunt: 
1) taxele Statului de pe acte; a 
2) darea dela actele: notariale, după locul facerei lor; : 
3) plata notarilor pentru facerea actelor şi pentru atestare - 

şi liberarea de duplicate şi căpii; 
4) plata pentru duplicatele și copiile, date din Arhivele 

notariale, și 
5) plata pentru liberarea de duplicate și informaţii din con- 

dicele: de întărituri și din registrele de daravere :ale im- mobilelor. 1866 Apr. 14 (43186) Leg. art. 193. | 
194. Toate cheltuelele notariale, dacă pentru plata lor nui 

sa tăcut vre-o învoială deosebită, cad asupra fiscărot" "aut 
părţile contractante în părți egala-:'"" "0918, art, 194, 

„1 de "a i 
CAPITOLUL al Ilea 

Despre dările Statului dela acte. 

3. Taxele de timbru. 

„195. Pentru un duplicat, dat de., Notar, de Prim Notar 
sau de persoanele cari sunt în locul acestora, întrun exem- 
plar, se cere o hârtie de tiinbru după prețul obiectului ac- 
tului, pe, baza Statutelor despre dări. 1866 Apr. 14 (43186) 
Leg., art. 195. e i. - 

Notă. Plata taxei de timbru a duplicatelor din condicele de întăriri, 
când le liberează Primii Notari pe baza art. 17), afară den chipurile 
arătate în articolul 115 din Statutele despre, .dări (ed, 1903), se mai 
poate face, în totul sau în parte, vărsând bâni numărătoare la casie- 
ria Statului odată cu plata celorlalte taxe, arătate în art. 169, 1913 
Martie 14 (Col. leg. 519). Di 

196. Când se“ dau părţilor câtevă duplicate, se scrie numai 
unul din ele. pe hârtia de timbru cuvenită, iâr celealalte plă- 
tesc_ numat taxa simplă de timbru, înseiminând persoana, 
cărei-s'a dat exemplarul principal, şi felul hârtiei timbrate. Pa) 

"1866; Apr. 14-(43186) Leg. art. 196; 1874 Apr. 17 (53379).  
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197. Duplicatele din' condicele de acte, supuse la întărirea. 
Primului Notar, se „scriu «cu. observarea. regulelor despre 
taxa timbrului. 1866 Apr, 14 (43186) eg. art. 197; 1874. 
Apr. 17. (53379). aaa 

1 Copiile „în | general, cum și. atestările cari nu se- 
fac pe însuși actul, trebue să fie scrise cu observarea regu- 
lelor despre taxa timbrului. 1866 Apr. 14 (43186) Leg: art. 
"198; 1874 Apr. 17 (53379). . . ' 

Notă. Copiile de pe: actele făcute de Notar, trimise de ele la Primul: Notar, (art. 80), 'sunt; „scutite de taxa. de timbru. 1911 Maiu 24, 135263) I. B, art. 198, notă. - : - ME . . - 

II: Despre taxele pe actele întărite. .. :; 

- 199, La întărirea agtelor. întărite în general. se ia o taxă 
specială de tre; .ruble: de fiecare act: 1866. Apr. 14 (43186) 
Leg., art. 199; DR E II CE 
"Notă, Bxcepţiile de la plata taxei. pe. acţ arătată. în, acest art, (199 saidetermină, în „Statutele, despre dări, e a 
200. La întărirea Atta». cari: stabileso. o. strămutare. a, proprietăţei asupra prope:“iiop nemișcătoare, se iau, afară de darea pe act, și darea de PE actală de întărire după regu- lele din Statutele dărilor, Tot acolă, art. 200... 

„CAPITOLUL al III-lea 
Despre taxele de la actele notariale după locul facerei lor. 
--201...Dela toate obligaţiile şi eontractele, făcute de Notari,. cât şi de la cele ce li se prezintă spre atestare sau spre protestare, se ia, afară de sus arătatele taxe, o taxă pentru venitul acelui oraș sau târgușor al Fiscului, unde documen- tul sa făcut sau sa înfățișat, iar în caz de a se face afară, din oraş sâu afară din vre-un târgușor al Fiscului— pentru veni- tul zemstvei ținutale sau instituţiei ce-i corespunde acesteia şi care are îngrijire pentru preîntâmpinarea şi, stângerea to-. curilor în ţinut. La. darea arătată nu sunt supuse acele obli- gaţii și contractate cari au „fosș scutite.prin lege de această taxă sau au plătit de mai înnainte această taxă. 1911 Apr. 24 (35091) art. 201. "| a EA 

„Notă, Autorităţile şi înncţionarii, cari. fao acte întărite, nu: trebue; să întărească actele de vânzare şi documentele despre pământurile
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“supuse la dări in folosul. capitalului de ajutor al armatei Donului, fără a aveă mai înţâiu adeverinţă din partea administraţiei arma- tei țerei Donului, că. proprietatea vândută a fost curățată de taxele stabilite în. folosul: capitalului: de ajutorare, plătind armatei suma ca- -pitalizată, în locul acestor dări. Aplicarea acestei regule se întinde asupra armațtei căzăcești a Orenburgului. Datoria de a priveghiă în această privință se impune! Administraţiei economice. militare a armatei. Consiliului Militar i se dă dreptul de-a întinde aplicarea a- cestei regule și la celelalte ' armate căzăcești, 1874 Oct, 28 (53992) art, 2; 1887 Noem. 10 (4787). : . RE INI 

„2011. Invoelele de bună voe pentru a, .lăsă fără hotare în- 
tre ele proprietăţi comune şi cu loturi înfundate (Legea ho- 
tărniciilor, ed. din 1893, art, 776) se fac şi se întăresc fără 
-a se luă; taxă pentru locul: unde se face actul. 1868 Ian. 16 
445400) II. Mi 

202. Procurele necomerciale. și. actele, întărite de Primul “Notar, nu sunt impuse la taxa stabilită prin art, 201 în. fo- 
losul: oraşelor, posadelor, târgușoarelor sau volostelor, ex- 
ceptând. pe acele din aceste acte, dela cari luarea acestei taxe 
este anume hotărâtă de lege. 1866 Apr. 14 (43186) Leg. art. 202, 

203. Mărimea taxei stabilite prin art. 201 se fixează la o sumă egală cu mărimea taxei de timbru, cuvenită dela o- bligaţiile şi contractele numite în acest artico].'1900 Iun. 10 
118782) Păr. Cons. de Stat, VIII, art. 203. - .. io 
"-204. Dela; înserisurile de împrumut, dela gajurile pe averi 
mișcătoare şi dela alte obligaţii de datorie de orice. fel se ia, 
Aa facerea sau la prezentarea lor la atestars, după 'ce au fost scrise, numâi jumătate de taxă, iar cealaltă jumătate. se ia 
numai la prezentarea lor la termen: -pentru protest  saula 
prezentarea spre a se face urmărirea: 1866-Apr. '14 (43186) Leg art, 004 

„205. Dela 'câmbiile declarate şi dela: obligaţiile pentru da- 
torii se' ia taxa întreagă la -protest sau la prezentarea. . lor 
pentru a se face urmărire. Pot: acolo, art. 205. i 
„206. Pân la vărsarea taxei, Notarul 'nu este dator -a “da duplicat. Zot acold, art. 206. pa i 
207. Taxa stabilită în art..201 întră: în: oraşe și târguri ale Statului — la masa comună a 'veniturilor -loeale; iar în 

orășelele îinpărătești şi îi posade, precum și în sate, — la, măsurile pentru lupta împotriva focului în ţinut, 1911 Apr. 
24. (35091), art, 207 e
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CAPITOLUL al IV-lea 

Despre plata. Notarilor și  Primilor notari. 
” - 1. Plata Notarilor. 

e 

208. Pentru orice lucrare în slujba lor, făcută de notari 
sau de persoanele cari sunt în locul lor, li se dă drept, ca, 
pe 'lângă sus arătatele dări și taxe, să ia plată în tolosul lor, 
„după bună înţelegere cu părţile cari li se adresează sau, 
dacă atare înțelegere nu ar6 loc, atunci după tariful special. 
1866 Apr. 14 (43186) Leg,, art. 208. a | 

Notă. Copiile de pe actele făcute de Notar, trimise de el la Primul Notar (art. 80), se fac fără plată. 1911 Maiu 24 (35263) 1. B., art. 208, 
notă. 

i . 

209. Tariful pentru luciările funcționale ale Notarilor se 
hotăraște, după înțelegere: între Ministerul Justiţiei cu Mini- 
sterul de Interne și cu cel de Finanţe, pe cale legislativă, 
cu Prea înnaltă întărire. 1866 Apr. 14 (43186) art. 209. 

Notă. In anul 1867 s'a întărit un ţarif provizoriu pentru, plata No- tarilor și a celor cari le ţin locul. 1867, lun. 27 (41770). 

210. Când venitul anual, de la plata după tariful arătat în 
articolul precedenţ (209), al notarului, care se află întrun 
oraş capitală a ţerei sau întrun oraș capitală de gubernie, trece 
peste două ii patru sute de ruble, iar în orașele capilală 
de ţinut sau în ţinut — de-o mie două sute de ruble, atunci, 
din suma cuvenită Notarului după acest tarif, afară de câ- 
timea sus,arătată ca plată a Notarului pentru lucrările fă- 
cute de el,o treime se întrebuinţează la sporirea garanţiei 
«date de el, până ce această garanţie va ajunge în capitalele 
țerei la doudzeci și cinci de mii de ruble, în capitalele de 
gubernie — la cincisprezece sii, iar în capitalele de ţinut 
sau în cele din ţinuturi — la zece mâs de ruble. 1866 Apr, 14. 
(43186) Leg, art. 210. . „- 

211. Cei cari cer dela Notar facerea unui act sau atesta- 
rea lui sunt răspunzători față de Notar pentru plată toţi 
pentru unul şi unul pentru toţi. Zor acolo, art. 211. 

212. Notarul are drept a cere plata ce i se cuvine îndată 
după ce-a făcut lucrarea (art. 208); a da înse duplicate, căpii 
şi atestări nu este obligat înnainte de-a fi primit plata. Zot 
acold, art. 212.
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213. Pentru facerea unui act, care nu ga realizat din pri- 
cini neatârnătoare de Notar, acesta primește plata pe jumă- 
tute din ceeace i sar fi cuvenit în cazul când actul Sar fi 
realizat. Tot acolă, art. 215. 

214. Pentru facerea actelor, cari se dovedesc nevalabile 
din vina notarului, deasemenea și pentru atestarea nelepgală 
de duplicate și copii, el, după cererea celui ce-a plătit, este 
obligat a, înapoiă banii ce i sau plătit, independent de răs» 
punderea pentru pagubă, după reclamaţie, când această pa- 
gubă se va stabili în modul determinat. Tot acolă, art. 214. 

215. Certele ce pot să se iște în privinţa câtimei plăţei 
ce se cuvine Notarului se judecă definitiv de Tribunalul re- 
gional, de care atârnă. Tot acold, art. 215. 

216. Câtimea plăţei: pentru o lucrare, necoprinsă În tarif, 
se fixează, prin comparaţie cu materiile coprinse în tarif 
și după munca cheltuită de Notar. Zot acold, art. 216. 

“aL. Despre plata Primutui Notar. 

217. Pentru liberarea din Arhiva, notarială a duplicate, a 
copii şi alte hărţii, și pentru punerea, pecetei pe ele, se ia plată 
după aceieași regule şi în aceeași mărime, ca şi dela hârtiile= 

. felurite, liberate de Tribunalul regional. Zot acolo, art. 217, 
217!. De plată taxelor: de cancelarie, ce se iau conform 

articolului precedent (217), se: scutese: 
1) aciele întărite și de ipotecă, făcute de terani și de a- 

gricultorii din.alte clasu, cari prin felul lor de traiu nu se 
deosebesc de ţerani, pentru loturile de pământ, dobândite 
dela Banca agrară ţerănească sau cu ajutorul ei, sau dobân- : 
dite din pământurile libere ale Statului sau din cele fidei- 
comisare, din maiorate, din feude şi din proprietăţile clerului; 

2) actele date la ţerani separat pe loturi din pământul 
nadelului!) său pe loturi de terme sau foarte mici, la împăr- 
țeala pământurilor din nadel) ori la împărțeala pământului 
dobândit de-o asociaţie de ţerani, sau la separarea părţilor 
ce se cuvin dintr'un pământ membrilor unei tovărăşii; 

3) actele, făcute cu prilejul acordărei de împrumuturi de 
către Banca agrară ţerănească, pe loturi cumpărate fără aju- 
torul Băncei (a); Ă 

  

1) Nadelul este pământul dat ţeranilor clăcași în puterea legei de . 
la 1861. Nota Trad. _ „-



eee 

2-4); actele întărite pe. loturi -din, pământul-nadelul 1), : for- mând. propriețate a. jeranilor individuali. (Anexă, specială la Legea stărilor sociale, Cartea l-a, art. 374, după Gontin. din „1912, şi 375, după Contin. 1912) (b), şi. NE 35) duplicatele, copiile și alte hârtii, date de Primii Notari proprietarilor de proprietăţi formate sau -schimbate de Or- ganizarea, agrară (Leg. Organizărei agrare) (6) -“a) 1909 Maiu 24 (31911) art, 1.—(b)-1910 Iun. 14 (33748) art. 55,—(c):1911 Maiu 29 (35370) leg, V, art. 2. - - 1217. Ugurarea stabilită prin art. 217: se întinde şi asupra altor cazuri, neprevăzute în el, de cumpărături de loturi de pământ de către țerani. sau. agricultori din alte clase, cari prin felul lor de viaţă .nu se deosebesc de țerani, când câ- timea: pământului cumpărat, împreună cu pământul-nadel ice aveă cumpărătorul .sau cu cel ce-a mai fost dobândit înnainte. vreme, nu trece peste normele stabilite în art. 63 din Statutul Băncei agrare țerăneşti. (Statutul Creditului. Partea a VIl-a, ed. din 1912). 1909 Maiu 24 (31911) art. 4. 
„Notă. Inscrierea provizorie a pământului în câtime mai mare, dobân- dit de ţerani, în puterea, acestui articol (2172) și a notei dela articolul 4-din anexa 1“dela articolul 154 (p. 5), fără plată de taxe şi dări, în guberniile Oloneţcului. şi Arhanghelului (fâră ţinutul Şencurscului), în țerile Batumului, Carsului şi Daghestanului, în regiunea Suhumului din gubernia Cutaiului şi în regiunea Zacatalului din gub. Tiflisului, de asemenea în guberniile şi ţerile Rusiei asiatice, se află în anexă la nota 3 (după Contin. din 1912) la articolul 67? din Statutele dări- dor. 1910 Noem. 3 (31326) Regulam. Cons. de Min. . 
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PARTEA A CINCEA 

Despre ramura notarială in guberniile regiunei judi- ciare a Varșoviei şi în gubernia Holmului. 
218. Regulele din această lege (vezi Intocmirea institu- țiilor judecătorești, art. 1. notă 1, p..2) sentind în regiunea judeciară a Varşoviei cu schimbările arătate în art. 219 şi următoarele. 1875: Fevr. 19 (54401) Regule, art. 1. A 

-. 4) -Nadelu! este pământul dat țeranilor olăcași în puterea legei de In 1861. Nota Trad.
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"2181. In gubernia Holmului, care atârnă de regiunea ju- 
deciară a Chievului, se observă „regulele ramurei notariale 
că în guberniile din regiunea judeciară a Varşoviei.— Vezi 
1912 Iun. 23 (Col..leg. 1120):X1. - 

"219. Administrarea ramurei notariale, supt privigherea in--- 
stanțelor judecătoreşti, se încredințează Notarilor, cari „se 
află pe lângă cancelariile ipotecare ale Tribunatelor regionale. 
şi ale judecătorilor de pace. lar tuncţia de Primi Notari nu 
se înființează. 1875; Fevr. 19 (54401) Regule, art. 3... -- 

220. Judecătorilor de pace în acele orașe unde nu sunt 
Notari, și .judecătoriilor comunale, li se dă. atestarea: 

1) actelor “particulare la învoeli :de preţ pân la cinci sute: 
de ruble; -. 2 : 

:2) a procurâlor: arătate. la; punctul 2 din-articolul'248a din. 
Codul de procedură civilă, și. . 

3) a înserisurilor și'a petiţiilor de' împăcăre,; 6um: și a în- 
sorisurilor de arbitraj arătate în articolele 1359, 1361 şi 1314 
din: acelaşi -Cod;-Tot acolo, art, 3. -. 

Notă. Actele, particulare: arătate în acest. articol (220), prezentate 
pentru atestare la judecătorii de pace și la judecătoriilă comunale, 
pot fi făcute, afară de'n limba: rusă, și în limba întrebuințată de 
poporul local, dar cu condiţie ca la întâmplare de-ă; se iscă. din pri-: - 
cina acestui act vre-o. examinare. judecătorească . și. prezentarea, lui 
înnaintea instanţei judecătoreşti, atunci să se. prezinte odată cu ac- 
tul original. și traducerea -lui în limba rusă legalizaţă. 1876 Iun. - 
17 45615) art. 3. - 

"231. Nu pot fi atestate -la Judecătorii „de. .pace. și la ju 
decătoriile comunale: . . . 

1) actele despre strămutarea” sau mărgenirea dreptului de” 
proprietate asupra proprietăţilor. nemişcătoare ; Eta 

2) actele, privitoare la drepturile” de- stare civilă; -. . ..:: 
3); Contractele, privitoare la raporturile patrimoniale între 

soți ; ! Ie IE 
4) daniile; . . IE 
5) testamentele publice sau cele secrete, şi: 
6) învoelile, privitoare la: drepturi, garantată prin ipotecă. 

1875 Fevr. 19 (54401) Regule, art. 4. 
Notă. Judecătorii, de pace, pe lângă cari se află secții ţinutală.ipo- 

tecare, fac atestarea duplicatelor din condicele de' stare -civilă,-de- 
asemenea îndeplinesc lucrările prescrise de lege cu privire la coniu- 

4 

e
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nicărea către funcţionarii respectivi a actelor. de stare civilă cu privire la moartea peste graniţă a originarilor din Regatul polon sau in timpul când se aflau în slujbă militară. Revizuirea, extraordinară anuală a condicelor de stare civilă în unele parohii. pe baza legiuirilor în vi- goare in această materie, atâţ pe anul curgător, cât și pe anii trecuţi, se dă președinților gongreselor judecătorilor de pace (a).:. Lucrările date pe baza acestei note judecătorilor de pace, pe lângă cari se află secții ţinutale ipotecare, se dau în oraşul Varşovia preşedintelui con- gresului local al judecătorilor orășenești (b). . a) 1876 Aug. 6 166286) art. 2; 1894 Maia 30 (10682); 1901 lun. 4 (20239) art. 1, 2—(b) 1878 Oct. 23 (58944); 1901 lun. 4 (20239) art. 1, 2. 

222. Pentru Notarii, de la cari, înnainte de introducerea acestei legi, sa luat, pe baza regulelor în vigoare în Regatul polon, garanţie ipotecară, aceasta poate ţineă locul garanţiei bănești, dacă în privința mărimei ei corespunde cu acea ga- ranţie, care se va stabili pe baza articolului 8 din această lege. 1875 Fevr. 19 (54401) Regule, art. 5. 
223. Judecătorii de pace, membrii judecătoriilor comunale: și funcționarii, numiţi vremelnic pentru îndeplinirea funcției de Notari, nu dau garanţii. Tot acold, art. 6. 
224. In cazurile, arătate în articolul 13, Tribunalul regional după cererea Notarului liberat din slujbă sau a moştenito- rilor lui, ia măsuri pentru publicarea în gazeta locală că, dacă în curs de șase luni de la data publicaţiei, nime nu va arătă pretenţii, cari să aibă a fi plătite din garanţia ipo- tecară dată de Notar, atunci articolele despre această asi- urare se vor exclude din condica ipotecelor. Dacă, după trecerea acestui termen, atare cerere nu se va face sau dacă se va și face, dar din partea Notarului sau a urmașilor lui se va face dovadă de achitarea acelei pretenţii, atunci, după “hotărârea Tribunalului, articolele de asigurare se vor exclude din condicele ipotecare. Zoţ acold, art. 7, 

225. Funcţia de Notar se dă celui ce o cere să 0 ocupe „Numai după un examen făcut de Preşedintele 'Tribuna- lului regional, de Procuror şi de unul din Notarii, ce seaflă pe lângă Cancelaria ipotecară a Tribunalului regional, a- supra priceperei de-a face legal actele şi asupra ştiinţei for- mularelor expedierei de afaceri notariale și a legilor neapă- rate pentru îndeplinirea acestei slujbe. Zot acolo, art, 8. 226. a fost desființat (1887 Apr. 24 (4370) 111). 227. Intipăritura pecetei și un exemplar de iscălitura fie
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cărui Notar se păstrează în. cancelariile locale ipotecare, în 
cele ţinutale şi în cele “guberniale. 1875 Fevr. 19 (54401), 
Regule, art. 10. | 

228. Notarul este dator a ţineă: 
1) un registru pentru însemnarea în genere a tuturor ac- 

telor făcute de el, a protestelor şi a atestărilor, 
2) o condică pentru a trece taxele luate de el: | 
3) un indice general alfabetic al tuturor actelor făcute 

de el și al tuturor atestărilor; 
4) Jista tuţuror “documentelor aflătoare la el spre pă- 

:Strare, și : 
5) lista tuturor persoanelor în general, cari suni cunoscute, 

cz» aflătoare supt poprire legală, precum și al persoanelor a 
căror capacitate este mărgenită prin numirea pentru ei a unui consiliu judeciar (art. 499 Codul civil din anul 1825). Lista aceasta trebue să fie afişată în biurou la loc lesne de “văzut. 1875 Fevr,' 19 (54401). Regule, art. 11.. 

229. Registrele notariale le face însuşi Notarul şi i se dau 
cu nur, cu pecete și cu viza pe foi a secretarului secţiei ipotecare respective şi cu iscălitura unui membru al Tribu- nalului regional, sau a judecătorului de pace, după compe- 
tenţă. Tot acolo, art. 12. ” 

230. Actele notariale se seriu pe foi separate, pe hârtia de timbru stabilită, și nu se trec în condică . de acte. - To 
acolo, art. 13, i i 

231. După trecerea. fiecărui an, Notarul e dator a întruni în șir cronologic toate actele notariale făcute de el, cu a- nexele cuvenite la fiecare din ele, într'un cast sau mai multe după numărul și volumul actelor; fiecare din aceste caete 
se vizează şi se şnureşte de Notar, cu punerea pecetei, și apoi împreună cu registrul se depun la arhiva, ipotecelor. La sfârşitul caetului se arată cu mână! proprie și în scris numărul actelor coprinse în el, iar în registru— numărul ar- ticolelor. Zot acold, art. 14. | 

232, Arătatele în art. precedent .(231) inscripţii se adeveresc: de secretarul secţiei ipotecare, care, după ce certifică exac- titatea lor prin iscălitura sa, lasă documentele notariale in- ârate, condicele și registrele în păstrare la Arhivă ipotecară. ot ocold, art. 15. | 233. După moartea Notarului, liberarea lui din slujbă sau 
4 

V
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depărtarea din funcţie, actele iui,: coridieale, -registrele şi pe- 
cetea se' iau de îndată de secretarul secţiei ipotecare. Actele 
luate, registrele, condicele şi pecetea se dau, observându-se 
regulele arătate în art. 231, cu inventar, la Arhiva ipotecară, 
iar pecetea se pilește în cruciș. Tot acold,-art. 16. 

234. Arhivele notariale -se unesc cu Arhivele” ipotecare 
aflătoare pe lângă secțiile ipotecare “(ținutale şi guberniate). 
Administraţia Arhivei ipotecare şi -notariale se dă secretărului 

„secţiei ipotecare. Tot acolă, arţ.: 17, 34, aa 
„Notă. Primul președinte al Curţei de Apel din Varşovia are dreptul de-a încredință păstrarea temporară a Arhivelor notariale la No= 

tarii numiţi din nou, îndatorindu-i pe aceștia:a; da duplicate şi cdpii de. 
pe actele notariale aflătoare în păstrarea lor; 1876 Iul. 1.(66152). -.- .. 

i. 285, Secretarul secţiei ipotecare :se folosește pentru 'a o. 
pune unde trebue, de pecetea; secţiei ipotecare. 1875 Fever. 
19 (54401) -Regule, art. 18; i Ra 

236. Un exerâplar. de iscălitura fiecărui secretar de secţie 
ipotecară trebue să se comunice, pentru -taz de comparație, 
la toate :arhivele ipotecare şi notariale. Zot acold, ari. 19. 
"237. Secretarul secţiei ipotecare este obligat a ţinea ui 

registru de duplicatele liberate de el de pe actele păstrate 
în Arhivă şi de copiile de pe ele. Registrul se ţine după 
regulele privitoare la registrele pentru Notari. Zot acolă, 
art. 20. ăi 

238. Registrele le face însuși secretarul secţiei ipotecare. 
și i se' dau de la secţie cu șnur, pecete, viză pe foi şi cu 
iscălitura unui membru al Tribunalului regional, sau a ju- 
decătorului de pace, după competenţă. Tot acolo, art. 21: 

239. Articolele 50—55 din această lege nu se aplică în 
regiunea judeciară a Varşovei. Tot acolă, art. 92. 

240. Cercul de activitate al notarilâr se mărginește: 
1) la facerea a orice fel de acte pentru cei 'ce arată atare 

dorință, afară de cele anume excluse dela aceasta de legi; 
2) în liberarea de duplicate de pe acte şi de c&pii de pe ele; 
4) în facerea de atestări ; . 

"4) în primirea spre păstrare a documentelor depuse de 
persoane particulare, şi a _ 
5) în facerea de lucrări, arătate în Capul IV partea a I-a 
din Cartea V din Codul de procedură civilă. Tot acold, 
art; 23.
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241. Actele pot fi făcute, după, găsirea cu: cale a părţilor, în. modul. casnic (privat) ori în: cel notarial, afară :de cele despre strămutarea sau mărgenirea dreptului de, proprietate asupra averilor nemișcătoare,. cari, şupt pedeapsă de nulitate a înseşi contractelor şi. transaoțiilor, trebue să fie făcut în totdeauna prin notari. Tot acolo, art. 24. i „242. Notarul este oprit a face acte sau atestări,. afară din cazurile, arătate în articolul 75, deasemenea, nici în nu- mele sau pe numele persoanelor, aflătoare supt curatela sa, sau cărora a fost numit el, prin hotărâre judecătorească a le fi consilier judeciar. Tot. acold, art. 25.: - 
243. Actele, pentru cari, afară de regulele. arătate în a- ceastă lege, -sau .statornicit în Codul civil şi în alte legi în vigoare în  guberniile -din regiunea judeciară a Varşovei, re- gule și forme speciale, trebue să se facă observându-se cu . preciziune acelea. Tot acolo, art. 26. De NE 244, Actele făcute de Notari, se numeşe. acte. oficiale factes authentiques) sau notariale. Tot acolo, art. 27. 245. Actele se fac de unul sau doi notari, conform regu- lelor, arătate în legile. locale civile și. în Codul comercial. 1875. Fevr. 19 (54491) Regule, art. 28. a „246, Doi notari, cari se află în gradele de înrudire, ară- tate în articolul 75 din această lege, nu pot face. unul şi acelaşi act. 'Toţ aco!d, art, 29, Sa .247. La aplicarea artieolelor 83, 90 și 243 cu privire la executarea actelor. în guberniile: cari nu fac parte din re- giunea. judeciară a Varșovei, de-asemenea și în acele cazuri, când la facerea unui act ia parte un locuitor din numitele gubernii, Notarii sunt. datori a. țineă seamă şi legile civile generale: aflătoare în vigoare în Imperiu. Tot acolo, art.. 30. 

248. Cazurile, în cari, la făcerea unui act notarial se cer mai mult de doi marturi, sunţ arătate în Codul civil local. Tot acolo, art. 31. 
249. Persoanelor, cari redactează acte notariale în circum- scripţia judeciară a Varşoviei,'li se dă dreptul de-a primi, afară de textul rusesc (art. 97), redactarea lui în limba întrebuin» - $ată de populaţia loeală, „pe răspunderea Notarului pentru exactitatea traducerei și cu adaosul, că în orice caz textul Pusesc se socotește a fi originalul. 1876 lun. 17 (56105) art. 4. 250. La aplicarea articolul. 114 al acestei legi se. observă
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regulele, arătate în articolele :124 și'126 din Instrucţia ipo- 
tecară dela 18 (30) lunie 1819. 1875 Fevr. 19 (54401) Re- 

„gule, art. 32. : 
251. La protestarea cambiilor Notarul se conduce de re- 

gulele arătate în Codul comercial local. Tot acolo, art. 33. 
252. Procedarea la secţiile ipotecare din gubernie şi din 

regiune se supune regulelor în vigoare în .această ma- 
„_terie, cu aplicarea lor după arătările Procedurei civile, aşă 

procedură civilă. Tot acold, art. 242.  - A 
253. Secretarul Secţiei ipotecare are: 
1) administrarea arhivei ipotecare și notariale (art. 234), şi 
2) liberarea de duplicate de pe actele notariale, de căpii 

de pe ele și de pe documentele alăturate la ele, deasemenea 
înnapoiarea a-orice fel de documente, date la 'arhivă spre 
păstrare. Zot acold, art. 34: 

254. Obligaţia secretarului Secţiei notariale în privinţa 
administrărei Arhivei notariale stă în privegherea asupra 

cum se arată în partea a Il-a a Cărţei a V-a din Codul de 

”- păstrărei şi ţinerei în regulă a actelor aflătoare în ea, a con- 
dicelor și documentelor. Tot acolă, art. 35. 

255. Duplicatele şi copiile se fac şi se dau de Secretarul 
Secţiei ipotecare după aceleași regule, ca şi cele pentru No- 
tari. Tot acolo, art. 36. 

256. Actele despre strămutarea şi mărgenirea dreptului 
de proprietate asupra averei nemişcăjoare neipotecate, făcute: 
de alţi Notari şi nude Secţia ipotecară competentă a lo- 
cului unde se află. proprietatea, ca să capete puterea cuve- 
nită, trebue să fie înfăţişate spre întărire la Preşedintele Tri- 
bunalului regional local. lar actele, privitoare ia o proprie- 
tate nemișcătoare, cari se află supt aplicarea prea înnaltului 
ucaz dela 19. Fevruarie (2 Martie) 1864, sau în general acele 
cari nu trec de mărimea unei uvoloce, se fac de judecătorul 
de pace, pe lângă care se află secţie ipotecară. 1875 Fevr. 
19..(54401) Regule, art. 37. . . | 

257. Actele numite în articolul precedent (256) se tri- 
mit, în termen de un an, din ziua facerei ior, de părţi sau, 
după îhsărcinarâa lor, de Notar, sau prin procurator, Actele 
numite pot fi trimise preşedintelui Tribunalului regional sau 
judecătrului, de pace și primite dela ei îndărăt prin poştă. 
1910 Iuâie 10 (33713) 1, art. 257. 

petit
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"258. După întărirea actului de către preşedinte sau de 
către judecătorul de pace, se ia de pe el copie în cancelaria. 
ipotecară și se dă spre păstrare în Arhivă. 1875 Fovr. 19 (54401) Leg, art. 39. 

259. Duplicatele date de notari de pe actele cari au a fi 
executate în alte părţi ala Imperiului, trebue să fie prefă- 
cute în acte întărite şi se supun. pentru certificarea, identităe 
ței lor, la preşedintele Tribunalului regional. Numitele du- 
plicate pot fi trimise președintelui 'Tribunalului regional şi 
primite de la e! îndărăt prin poştă. 1910 Iunie 10 (33713) |, 
art. 259. DR a ” 

260. Despre identitatea duplicatului înfățișat președintelui 
Tribunalului regional, aceasta se încredinţează prin compara- 
rea pecetei şi a iscăliturei Notarului care Pa liberat cu iscă- 
litura şi cu întipăriturei pecetei, cari se păstrează în Cance- 
laria ipotecară. Tot acols, art. 260. | A 
261. Certificarea identităţei izcăliturei persoanelor, căror le 

este încredințată facerea sau atestarea actelor în întinderea, 
regiunei judeciare a Curţei de Apel a Varşoviei (art. 218— 
220), în cazurile când aceste acte au a fi executate peste 
graniță, se face de Președinții 'Tribunalelor regionale și de 
ai congreselor judecătorilor de pace din regiunea numitei 
Curți, după competenţă; iar identitatea iscăiiturei președin- - 
telui Tribunalului sau congresului se certifică de cance'aria 
gubernatorului generăl al Varşoviei. 1877 Noem. 12 (57806); 
1909 lunie 17 (32143) 11. 

262. Cheltuelele notariale sunt: 
1) taxa de timbru și dările pe actele de întărire şi acea 

de zei ruble către cancelarie la facerea actelor (a); * 
2) darea pe actele notariale pentru locul unde se fac; 
3) plata notarilor pentru facerea actelor și atestarea lor 

și pentru liberarea de duplicate și copii, și 
4) plata “pentru duplicatele și copiile da pe actele de ipo- 

tecă, cari se păstrează în temeiul articolului 232, în arbhi- 
vele ipotecare. (b). (a) 1893 Tun. 8 (9756). IV; 1909 Iunie 10 

„„(18782) Statut. — (p) 1875. Fevr. 19 (54401) Regule, art. 42, 
„268. Cheltuelele notariale pentru facerea “actelor, cari au 

a se execută în guberniile cari nu fac parte din regiunea 
judecătorească a Varşoviei, se determină pe baza regulelor
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generale din această. lege; 1875 Fevr, 19.(54401) Regule, 
art. 43, ERE a o Pa 
„264 Taxele Statului” dela - actele făcute. în chip notarial, 
se iau după regulele din Statutele taxelor. Tot acolo, . art. 

"44; 1884 Maiu 1 (2187). A Ra 
Notă. Aplicarea regulamentului prea innalt întărit dela 15 Iunie 1882 

(972) despre taxe în Imperiu dela proprietăţile, cari se strămută prin 
moduri neoneroase se aplică și la guberniile Regatului polon. 1884 Maju 1 (2187) VL A 

265. Taxa dela actele notariale după, locul facerei lor se ia 
pe baza legilor în vigoare în guberniile regiunei judeciare 
a Varșoviei. 1870 Dech. 11 (49002); 1875 Fevr. 19 (54401) 
Regule, art. 45. DE Di i 
.266.. Notarii, la facerea actelor -pentru dobândirea sau ce- 

darea. de drepturi, de. la cari se ia o taxă specială în folosul 
Statului, sunt obligaţi a priveghiă,. ca taxa aceasta să fie 
depusă în “modul stabilit, de persoanele în numele cărora 
sau pe numele. cărora se fac aceste acte. 1875 Fevr. 19 (54401) 
Regule, art. 46. a SI 

267. Pentru fiecare lucrare în slujba lor, Notarii sau per- 
soanele cari le ţin locul, au drept ga, în afară de taxele sus 
arătate, să ia-plată în folosul lor după un tarif spscial, sta- 
bilit pe câte trei ani în. modul arătat în articolul 209. [a- 
voelele pentru plată mai mare încheiate supt ori-ce formă, 
se „consideră ca nule. Tot acold, arţ. 47; 1876 Aug. 6 (56287), 
anexă, . 

268. Prescripţiile în vigoare în guberniile regiunei. Var- 
şoviei. înnainte de întroducerea legilor judecătoreşti cu pri- 
vire «a obligaţiile Notarilor, nedesființate prin regulele din 
această lege sau cari nu sunt în contrazicere cu ele, îşi 
păstrează. puterea, 1875 Fevr. 19 (54401) Regule, art, 48. . 

269. Cu privire la modul de trecere în condiceld ipo- 
decare a actelor notariale rămân în vigoare legiuirile actuale 
în această rnaterie. Tot acol, art. 49. 

270. La aplicarea. articolelor acestei Legi, în cari s'au fă- 
cut trimiteri la Colecţia de legi ale, Imperiului, se iau în 
consideraţie dispoziţiile corespunzătoare ale. legilor locale, 
în vigoare în guberniile regiunei judecătoreşti a Varşoviei. 
Tot acold, art. 50. . | |
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“PARTEA A ȘASEA o 
„, Despre ramura riotarială în guberniile baltice. - 

271. Toate actele notariale în. guberniile balţice se fac pe 
baza acestei legi (Vezi: Intocmirea instituţiilor judecătoreşti, 
art. 1, nota 1, p. 2) şi a regulelor arătate în articolele de 
„mai jos. 1889 Iul. 9 (6189) Regule, art. 93. | : 

27, La, aplicarea articolelor acestei legi, în “cari. se fac 
trimiteri la - colecţia de legi ale: “Imperiului, neaplicate': în 
guberniile baltice, se “observă “dispoziţiile corespunzătţoare 
din legiuirile locale. 1889 'Iul. 9 (6188) Regi. 1, A art. 361, „273. Regulele din această lege, cari privesc săvârşirea şi” întărirea actelor asupra averei. nemișcătoare, se înlocuese 
prin. dispoziţiile, coprinse în articolul 302" şi următoarele. Tot acolo, art, 362. A 
"274. Pe lângă Tribunalele regionale ale guberniilor baltice: nu se înființează funcţiile de. Prim notăr, iar arhivele no- tariale se împreună cu ărhivele Secţiilor de îmărituri. In aceste arhive se păstrează îlitipărituri de pe psceţile şi exemplare 

de iscăliturile tuturor notarilor, aflători în regiunea Tribuna: lului regional. local. Tot acold, arti. 34, 363 i 275. Obligaţiile date -Primilor” notari prin punctele |: și 2 din articolul 154 se împlinesc după regulele, arătate 
în articolele :47 (p.: 1), 48,155 şi 156, de Secretarul Secţiei 
de întărituri, în regiunea căreia se află biuroul notarului, înse : : ” 
_1) registrul arătat la punctul 1 din articolul 47 ss face _ de. însuşi secretarul şi se înzestrează cu şnur, cu pecete, cu viză pe feţe și cu iscălitura, Şetului Secţiei de întărituri; 

2) secretarul, se foloşeşte, spre a o: pune unde se cuvine, de pecetea Secţiei de întărituri, și ! . 
3) plata pentru liberarea hârtiilor, arătate la punctul 2 din articolul 154, și pentru punerea pecetiei pe ele se ia după 

tariful pentru încasarea taxelor de. cancelarie ale Secţiei de întărituri (art, 369, p. 2, anexă: p. 7, 9), Tot aco, art. 364. 
216. La examenul persoanelor doritoare de a ocupă func- 

ţia: de Notar, Primului Notar îi ţine -locul. Şeful Secţiei de 
întărituri, Zot acolă, art. 365. e: .: „277. Notarul este obligat a ţineă numai o condică de acte, 
-
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„În care se trec toate actele, făcute, notarial. (art. 279, 280), 
Tot acold, art. 366. 

278. Carcul de activitate al notarilor se mărgeneşte: . 
1) la facerea oricărui fel de acte, afară de cele pe cari 

legea le exceptează ; - a 
2) în liberarea dc duplicate din condica de acte şi de câpii 

de pe acte; - e 
3) în facerea de atestări; | 
4) în primirea spre păstrare a documenteler depuse. de - 

persoane particulare, deasemenea şi a. testamentelor, şi 
5) în facere de proiecte de împărţeală a moştenirilor în 

cazurile arătate de lege (Proc. civ. art. 2026). 1889 lul. 9 
(6188) Leg. |, A. art. 367. 

279. Actele, între acestea şi actele pentru avere nemișcă- 
toare, pot fi făcute, după găsirea cu cale a părţilor, casnic 
(privat) sau notarial, afară de actele numite la punctele 1-3 
din art. 280, cari trebue făcute la notari, supt pedeapsă de 
a fi nule în caz contrar. Tot acol, art. 368. . . | 

280. Trebue făcute notarial (art. 279): 
1 în gubernia Curlandei daniile pe-o sumă mai mare 

de şeaplezeci şi cinci de ruble |Col. legiuirilor locale, partea 
HI, art. 4473, după Contin. din 1912); 

2) în orașele gubernei Livonia: a) testamentele; b) contrac- 
tele de căsătorie, și c) contractele pentru numirea de mo- 
ştenitor (Col. legiuirilor locale, p. III art. 2996, p. 5), şi 

- 3) contractele pentru egalarea drepturilor copiilor din fe- 
lurite căsătorii (Cul, leziuirilor locale p III, art. 2514, după 
Contin. din 1912; 2996 p. 1). 

Actele de împăcare în privința alimentelor lăsate prin te- 
stament pe viitor (Col. legiuirilor locale, Partea III, art. 3602), 
contractele de căsătorie, când nu trebue pe baza acestui 

„ articol (280 p. 2, b) să se facă la Notar, dacă trebue să aibă 
putere și față de persoane sirăine (Col. legilor locale Partea 
UI, art. 38, după Contin. pe 1912) şi, în orașele guberniei 
Estlanda, contractele pentru numire de moștenitor (Col. 
Jegiuirilor locale, Partea III, art. 2488, după Contin. 1912) se 
întăţişează la Notari. Tot acold, art. 369. 

Nota 1. In cazurile, când după legiuirile locale se cere întărirea 
unei invoeli de către instituţia tatelară, Notarul nu păşeşte la facerea 
sau lu atestărea actului păn ce nu i se înfăţişează cei ce iau parte



57 

“la învoială, consimţimântul instituţiei tutelare competenţe pentra aceasta. Tot acol6, art. 389, nota 1. E 
Nota 2. In cazurile, arătate în art, 38 (după Contin. din 1912), Partea a Ili-a din Gol, legiuirilor locale, contractele de căsătorie, după cererea părţilor, se“publică de către 'Trihunalele regionâ!€ prin mijlocul în- serărei lor, odată în Buletinul Senatului (Prog, civ., art. 295) şi de trei ori în gazeta locată gubernială. Afară de aceasta, înștiinţarea publicată se bate în ușile Tribunalulu și se afişează în biuroul Notarului care a făcut contractul sau la atestat. 1889 Iul. 9 (6188) Leg. 1, A, art. 369, nota 2; 1912 Mart, 23 (Col. leg. 534) 1; VI, art. 295; X. 

„281. Notarul este: oprit a face acte sau a le atestă, afară, 
de *n cazurile arătate în articolul 15, deasemenea nici în 
“numele nici pe numele persoanelor, care se află în curatela lui. 1889 Iul. 9 (6188) Leg. 1, A,, art. 370. " 

282. Actele, făcute şi atestate de Notar, se numesc acte 
publice sau notariale. 1889 Iulie 9 (6188) Leg.-], A, art, 37]. 

283. La aplicarea articolulul 83, deasemenea și la a lui 99, în privinţa actelor, cari au a fi executate nu. în guber- 
niile baltice, Notarii trebue să aibă în vedere legile . civile, 
în vigoare la locul unde au a fi executate. Tol acold art. 372. 

284. Marturii, la facerea, actelor notariale, trebue să fie de preterință de parte bărbăteasoă şi numai când nu sunt de aceștia, se îngădue să fie marturi și de partea femeească, Tot acolo, art. 373. : | 
285. Persoanele cari' închee acte notariale, în guberniile baltice, au drept să primească, afară de textul ra e, alcăr tuirea actului în una, din limbile întrebuințate FuseSulaţia + loeală, cu răspunderea Notarului pentru. exii.de POP*idu- 

cerei şi cu adaosul, că în orice caz se priveşte ca original textul rusesc. Zot acolo, art. 374. | „2851, Taxele de întărire şi ale cancelariei de pe acte şi taxele de timbru se încasează de Notari pe baza regulelor din Sta- tutul dărilor, 1893 Iunie 8 (9756) V; 1900 Iunie 10 (18782) 
Statui, 

1. Regulele despre organizarea instituțiilor de, întărituri 
în guberriiile baltice, - 

286. Pentru administrarea ramurei ipotecare, pe lângă Con- gresele de judecători de pace sunt Secţii de întărituri. 1889 lun. 9 (6188) Leg. 1 A, art. 35,
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Notă. Ministrul Justiţiei, după înţelegere cu Ministrul Treburilor din 
Lăuntru și cu al Finanţelor, are dreptul, după cererea consiliilor co- 
munale orășănești, a înfiinţa, secţii de: întărituri, anume pentru nemi- 
şcătoarele orăşeneşti, în acele 'orașe, cari nu vor fi hotărâte a fi reșe- 
dinţă stabilă de Congrese ale judecătorilor de pace, dacă cheltuelele 
cerute pentru intrâţinerea acestor secţii se vor. luă asupră-le de numifele 
consilii orășenești făcându-se permanent cheltueala din mijloacele ora- 
şului, Administrarea acestor Secţii de întărituri o dă Ministrul Justiţiei unuia din judecătorii de pace locali. Tot acold, art, 35, notă, 

287. Competența fiecărei Secţii de întărituri se întinde 
asupra regiunei Congresului local judecătoresc. In caz de 
a se deschide o Secţie specială de întărituri pentru: un oraș 
“lângă judecătorul de pace local, competența acestei secţii 
se mărgenește la hotarele -pământului oraşului. Tot acold, 
art. 36. ae IN 
"288, Secţia de întărituri se compune din şef, „secretar şi | 
funcţionarii cancelariei. In congresele de pace din Riga-Volmar 

„şi Revel-Hapsal se: numește secretarului şi un ajutor. In See- 
țiile de întărituri, deschise. în oraşe, cari au un număr neîn- 
ssemnat - de -imimobile, funcţia de secretar poate să nu se 
înființeze. Tot acolo, art. 37.. | : Ea 
„289. Șeful secţiei de întărituri de pe lângă un congres 
de pace este președintele congresului, In: congresul de pace 
din Riga-Volmar obligaţiile de şef al acestei secţii se :dau 
unui. anime judecător de pace. 1889 lul..9 (6188) Leg. 1, 
A. arțotmac, : e a 
29. 35xaz de: moarte, boală, liberare. sau depărtare. din 

slujiti dnyasai unei secţii de întărituri, îndeplinirea vre- 
melnică a funcției de șef se dă unui judecător de pace, 
numit de congresul judecătorilor de pace. ot acolă, art. 39. 

291. Funcţiile de secretari ai secţiilor _de întărituri și. ale 
ajutorilor lor se ocupă de persoane din numărul acelor, cari 
“împlinesc condiţiile; arătate în articolele 200, 201 şi 211 âin 
Intocmirea  Instituţiilor judecătoreşti. Funcţia de Secretar 
se dă celor ce o doresc numai după un examen făcut de 
„Preşedintele tribunalului regional, de către șeful secţiei de 
întărituri și de procurorul Tribunalului regional asupră cu- 
noșştințelor privitoare la formele procedurei notariale și celei 
de întărituri, cum şi despre legile neapărat trebuitoare spre a 
puteă îndeplini ageastă iuncţie, . deasemenea şi despre pu- 
tința de-a înțelege bine actele .ngtariale, De acest examen
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* - se scutesc persoanele cari au slujit nu mai puţin de tes ani în funcţia de ajutor de sâcretar al untei secții de întă- rituri. Zot acold, art. 40. | A 292. Secretarii secţiilor de întărituri se numesc şi -se ]i- berează de Ministrul Justiţiei, după recomandarea şefilor as ” cestor Secţii, iar ajutorii de secretari la secţiile de întărituri din regiunele congreselor de judecători din Riga-Volmar Și din Revel-Hapsal, — de către. șefii secţiilor. Zot acol, art. 41. Ea / ! . 293. In caz de moarte, boală, liberare sau depărtare din slujbă a; secretarului, unei „secții de întărituri, îndeplinirea temporară o obligaţiilor acestuia se dă, după dispoziţia -- Președintelui congresului de pace, secretarului congresului sau unuia din candidaţii la slujbă în ramul judecătorese, tri- -miși să facă practică la secţia de întărituri, (Intocmiarea în- stituţiilor indecătoreşti art, 588), iar în secţiile de întărituri de pe lângă congresele de pace din Riga-Volmar şi Re- vel-Hapsal — ajutorilor de secretari ai acestor secții. Tot acold, art. 42; 1891 Dec. 94 (8188). | a 294. Secretarii secţiilor de întărituri şi ajutorii lor depun jurământ în ședință publică, după formularul stabilit, dat aci în anexă. 1889 Iul. 9 (6188) Leg. 1, A, art. 43, - „295, Secretarii secţiilor de întărituri au: drept, fără a de- . „pune garanţie, să facă, supt privegherea mai - deaproape a şefului secției, lucrări de notariat, cu privire la actele, cari au a fi întărite în aceste secţii de întărituri, pe lângă cari aceşti secretari se află. Tot acolo, art. 44... . : 296. Funcţionarii de cancelarie cari se află.pe lângă sec- țiile de întărituri se numesc și se liberează de șefii acestor secții. Tot acold, art. 45. - . it „297. Pe lângă fiecare Secţie de. întărituri se înființează o arhivă anume, pe care o administrează secretarul secției, supt privegherea mai .de aproape a şefului, In secţiile de, întărituri, înființate pe lângă judecătorii de pace, unde nu va fi slujbă osebită de “secretar, administraţia arhivei o au înșiși gidecătorii. de pace. 1889 Iul. 9 (6188) Leg. L.A. art, 46. - 
298. Secţiile de întărituri au pecete cu desemnul herbilui gubernial și cu inscripție împrejur: «Secţia de. întărituri a cu- tărui Congres de pace» sau «a cutărui oraș». Intipăritura
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peceţei, cum şi un exemplar de iscălitură a şefilor şi secretari- 
lor secţiilor de întărituri, ale ajutoarelor de secretar și ale 
persoanelor, cari împlinesc vremelnic slujba de șefi şi de se= 
eretari, trebue să se comunice, pentru caz de comparare, 
tuturor secţiilor de întărituri. din guberniile Livoniei, Est- 
landei şi Curlandei, deasemenea și la toate arhivele nota: 
iale din Imperiu, la arhivele ipotecare din regiunea jude- 
ciară a Varșoviei și la tipografia din Petrograd a Senatului. 
Tot acold, art. 47; 1914 Aug, 18 (Col. leg. 2284) Prea în- 
naltă poruncă, - - 

299. Regulele, cu privire la ordinea interioară şi la lu- 
„rările de cancelarie în Secţiile de întărituri şi în afhivele 

ce se află pe lângă ele, se hotărăsc prin instrucţiile con- 
greselor de pace, în al căror cere sunt înființate aceste secţii. 
1899 lul. 9 (6188) Leg. I, A. art. 48. 

300. Secţiile de întărituri sunt supuse, după regula ge- 
“nerală, la privegherea Congreselor de pace, în al căror cere 
sunt înființate. La aceste congrese se dau plângerile în po- 
triva măsurilor şi lucrărilor nelegale ale șefilor secţiilor de 
întărituri; iar plângerile împotriva faptelor secretarilor și a 
ajutorilor lor se dau la şefii acestor secţii. Tot acold, art. 49. 

301. Despăgubiri pentru pagube, pricinuite prin lucrări 
nelegale, prin omisiuni sau prin tărăgăneala funcţionarilor 
secţiilor de întărituri, se urmăresc în modul arătat în arti- 
colele 1331—1336 din Codul de Proc. civ. Tot acolo. art. 50. 

Il. Regnle. vremelnice în privinţa modului de-a face do- 
“sarele de daravere ale immobilelor. 

302. Pân' la reformarea generală a legei privitoare la în- 
tărirea drepturilor asupra averilor nemișcătoare, ţinerea con- 
dicelor judecătorești sau publice stabilite acuma. (Cal. legiui- 
rilor locale. Partea III, art. 302) se urmează după regulele, 
arătate în articolele 3:3—369. Modul întărirei contractelor 
de cumpărare a loturilor arendate ţerăneşti se fixează în 
articolele 310—377. Tot acolo, art. 362, anexă (VIII); art. 1. 

Notă. Prin regulele de faţă se inlocuesc dispoziţiile speciale acum 
în vigoare în felurite localităţi ale guberniilor baltice cu privire ia 
modul ţinerei condicelor publice și la solemnitatea ce trebue obser- 
vată la întărirea actelor, privitoare la averea nemişocătoare, dease-
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menea și articolele 3008 și 3009 din partea a. III-a din Col. legiuirilor locale şi articolele 75—77 din Regulamentul despre ţerani în guber- nia Livoniei din 13 Noemvrie 1860. Toate celelalte dispoziţii pentru întărirea actelor asupra averei nemișcătoare, aflătoare în legiuirile civile ale numitelor gubernii, deasemenea și regulele din statutele instituţiilor locale de credit, își păstrează puterea și pe viitor. Zot acold, art. 1, notă, _— 

1) Despre: condicele de întărituri, - 
303. Condicele publice stabilite pentru întărirea dreptu- rilor asupra, averei nemişcătoare (Col. legiuirilor locale, Partea III, arţ. 3002, notă) se numesc condici de întărituri. 1889. Iul, 9 (6188) Leg. 1, A, art. 362, anexă (VIII); art, 2, 304. Condicele de întărituri se alcătuese din actele şi do- cumentele originale, „pe baza cărora sa făcut întărirea drep- turilor asupra unei averi nemișcătoare, împreună cu copiile atestate ale hotărârilor privitoare la întărirea primei con- stituiri sau d6 garantarea pomenitelor drepturi cum și a schimbărilor “sau stângerei lor cari au avut loc mai pe urmă (art. 355). Tot acolo, art. 3, - 

Nota 1. Drepturile asupra unei averi nemișcătoare, cari nu sunt cunuse întărirei obligatoare prin trecerea lor în condicele de întărituri (Col. legiuirilor locale, Partea HI, art. 3004, nota2, pot fi trecute în aceste condici după dorinţa persoanelor, cari au acele drepturi. 'Toţ acold, art. 3, nota 1. 
, „Nota 2. Supt numele de garantare a drepturilor se 'mţelege întă- Tirea asupra unei averi nemișcătoare a relaţiilor juridice, arătate în articolul 316. 2oţ acold, nota. 2, Ă 

- 305. Condicele de întărituri se fac pe fiecare an în deo- sebi, pentru aceasta-actele întărite în cursul unui an și do- cumentele se coase; după rândul întărirei lor, în caete, ari, după trecerea anului, se leagă supt formă de condică, îm- preună cu două indice allabetice, făcute după numele ne» mişeătoarelor și după famiiliile proprietarilor, 7oţ acolo, art, 4, să ” 
Notă. Condicele cari se alcătuese pe fiecare an se consideră numai ca părţi din condica de întărituri de pe anii de mai înnainte vreme și de pe ânii ce urmează, Tot acolo, art. 4, notă. 
306. Condicele de întărituri se ţin conform elasificărei acum admise a condicelor :publize şi registrelor lor după felul ne-



_62 

mhişcătoarelor,' deasemenea pe regiuni ipotecare şi pe subdi- 
viziuriile lor, de aceea în cazurile când o. regiune veche 
ipotecară se împarte între mai multe secţii. de întărituri, fie 
care din aceste secții ţine condici a parte pentru partea ce 
i-a venit din regiune veche ipotecară. Tot acolo, art; 5. - 

„807. In condicele de întărituri se trec numai întăririle 
” asupra acelor „nemișcătoare, cari se află în regiunea uneia 

şi aceleiaşi secţii de întărituri. Iar pentru nemișcătoarele, 
cari. sunt dependențe ale altuia, condica de întărituri se. ţine 
în aceă secție, de care atârnă nemişcătorul principal, 'chiar 
dacă aceste nemişcătoare sar află în regiunile. altor secţii 
de întărituri. Toi acolo, art. 6. 

308. Afară da condicile 'de întărituri arătate în articolele 
305 și 306, se ţine un registru separat al acestor condici 
după. formularul stabilit pe baza arţicolelor 320—323, Tot 
acolă, art. 7. 

309. In registrul condicelor de întărituri lărt, 308) fiecare 
immobil, care nu este. gependența altuia, își are partidă 
deosebită. In caz de stabilirea dreptului de folosință asupra 
întregului immobil cu drepturi de proprietate, se păstrează 
pentru immobil partida lui veche; iar dacă în atare folosință 
sa dat numai o parte din immobil, atunci 'pentru această 
parte se deschide partidă nouă, 1889 Iulie 9 (6188) Leg... 
A, art. 362, anexă (VIII): art. 8. 

310. Immobilul, pentru care: se ţine partidă separată în 
registru (art, 309), răspunde pentru drepturile cari îl împo- 
vărează în toată întinderea în care acest immobil este de-: 
terminat în partida registrului. Această regulă nu se întinde 
la cazurile : 

-1). când numitele drepturi. au ca obiect numai. partea 
unuia din coproprietarii: unui nemişcător, ACol, legiuirilor 
locale, Partea. II], art. 1358), şi | 

2) când aceste drepturi s'au stabilit. numai asupra unei 
părți determinate a imobilului. In aceste cazuri se cere, înse, 
ca chiar în înseși actele şi documentele, pe baza cărora sau 
întărit: numitele drepturi, să fi tost arătat, că aste drepturi 
privesc nu immobilul întreg, ci numai o parte din immobil. 
sau o fracţie din parte. Stabilirea de drepturi ipotecare a- 
supra unei părți din immobil sau asupra unei iracţii de 
parte, care este a unia din copărtaşii la proprietatea comună
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(Col. legiurilor locale, Partea III, art. 1358), nu se admite Tot acolă, art. 9. A aa | 35 “311. La împărţirea unui imobil în mai multe immobile de sine stătoare, de-a semenea și la despărțirea din immobil.a unei părţi sau a unei dependențe, cu scop de a le uni cu alt immobil (art. 312), toate drepturile -ipotecare şi altele cari împovărează immobilul urmează a se ţinea în seamă în întregime asupra, fiecărei. din immobilele ce se formează sau asupra părţilor şi dependenţelor ce s'au despărţit din immobil, afară de ?n eazurile următoare: .. | 1) când aceste drepturi nu au de obiect acele. părţi din immobil, din cari .sa făcuţ un immobil.nou sau cari au fost despărțite. (arţ. 310, p 2 i ă 2) când persoanele, gari au acele. drepturi pomenite, s'au învoit a liberă aceste Părți din immobil de răspundere pentru aceste drepturi, Toţ acolă, art. 10. | | - 312. Intrunirea în unul a câtorvă immobile ale “unuia şi aceluiaşi proprietar, pentru cari sau fosţ “ținut partide. deo- sebite în registru (art, 309), se. admite: - 1) când immobilele întrunite. se află în una şi aceeaşi secţie de întărituri, şi | Va , 2) când numai unul din immobile întrunite este împovăraţ “cu. drepturi ipotăcare sau altele, sau când. toate immobilele întrunite, sunt î 

Pentru a alătură Ja un immobil o. parte. sau dependenţă despărțită din altul (art, 311), se cere numai existenţa con- diţiilor arătate în punctul 2 din acest „articol. .Tot “acolo, art, 11. ae . d - - - 318. Dacă unele şi aceleaşi drepturi ipotecare sau altele sau stabilit asupra câtorvă immobile. de sine stătătoare. (art. 3U9), atunci aceste. drepturi se trec în întregimea lor, în partida din. registru, destinată... pentru “fiecare immobil. . 1889 Julie 9 (6188). Leg. 1, A,, art. 362, anexă (VIII): art. 12. 314. Fiecare partidă din registru (art, 39) capătă un număr “special: (numărul: întăriturei), ee: fusese atribuiţ “immobilului în registrele condicilor vechi: publice, cari -se păstrează pen-
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tru immobil şi în caz de'a se închide una din partidele des- 
chise înnainte vreme. Tot acol, art. 13. E 

315. In partidele registrului art. 309) se trec toate ra- 
porturile juridice şi drepturile stabilite asupra immobilului 
cum şi asigurările, cum și toate schimbările şi stângerile 
acestor drepturi şi asigurări. Zot acold, art. 14. 

316. In partidele registrului (art. 39) se trec înscrieri de 
două feluri: articole (staţii) şi adnotări. Articol se chiamă, 
toate înscrierile despre -rapoartele juridice şi drepturile în- 
tărite asupra immobilului, deasemenea schimbările și stân- 
gerile acestor inscripţii: Ca adnotări se trec: 

1) declararea că proprietarul immobilului este datornic 
insolvabil (Proc. civ. art. 1899, anexă: art. 3); 

2) deschiderea 'unei urmăriri asupra immobilului; 
3) hotăririle judecătoreşti pentru garantarea reclamaţiilor; 
4) reclamaţiile autorităţilor şi persoanelor administrative, 

coror legea le-a dat calitatea de nelitigioase (Proc. civ, art. 
"1, nota 1),.păn la înlocuirea acestor adnotări prin articole; 

5) facerea de plângeri în potriva hotărârilor şefilor secţiilor 
de întărituri (art. 365, 367) — păn la hotărârea asupra ace- 
stor plângeri în modul stabilit, şi 

6) cu învoirea proprietarului immobilului, ori ce-ar puteă 
fi trecut supt forma de articole, — păn la înlăturarea pie- 
decilor, cari fac oprirea definitivă cu neputinţă. Tot acolă, 

art. 15. - 
317. Adnotarea, arătată la punctul 1 din _articolul prece- 

dent (316), împiedecă întărirea ori căror drepturi, eri în ce 
chip ar fi ele constituite (de bună voe sau silit), iar adno- 

tările, prevăzute la punctul 2, cum şi cele. dela punctul 3, 

dacă hotărârea judecătorească pentru asigurarea reclamaţioi 
a urmat după o contestare privitoare la dreptul de proprie- 
tate (întreg sau parte) asupra immobilului, împiedecă în- 
tărirea a ori căror drepturi de -bună voe constituite de pro- 

prietar asupra immobilului. In toate celelalte cazuri adno- 
„tările nu fac piedecă la facerea de întăriri nouă, dar pă- 

sfrează asupra dreptului asigurat rangul de preferință după 

timpul când s'a făcut adnotarea faţă de acei dobânditori ai 

proprietăţei; ale căror drepturi au fost întărite după arăta- 
tele adnotări. Tot acolo, art. 16.
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318. Fiecare partidă din registru (art. 309) constă din titlu 
(en tâte) și din patru părţi (art, 319—323). Zot acolo. art. 17. - 

319. In titlu se arată, după numărul de întăritură (art. 314): 
1) numele immobilului, dacă îl are. şi 
2) locul unde se află immobilul. 1889 lui. 9 (6188) regl.. 

I. A., art. 362, anexă (VIII): art. 18. 
320. In partea întâia a partidei se arată: 
1) în colona întâia : a) din ce constă immobilul; b) de- 

pendenţele lui; c) servituţile şi redevenţile rurale în folosul 
immobilului; d) toate bucățele ce se adaog din nou la im- 
mobil, şi e) întinderea, immobilului, a dependenţelor lui şi a 
bucăţilor ce sau alipit la el; 

2) în a două colonă: a) bucățele despărțite din immobil,. 
prin vânzare și cedare în stăpânire ereditară cu redevenţă, 
cu arătarea întinderei lor, și b) desfiinţarea redevențelor ru- 
rate şi servituţilor irecute în colona întâia. Tot acolo, art. 19. 

321. In a doua parte a partidei se arată: 
1) în întâia colonă: a) proprietarul immobilului (proprie- 

tarul direct. şi persoana care se foloseşte de întregul im- 
mobil cu drepturi de proprietar), b) baza stăpânirei, şi c) 
suma cu care a dobândit immobilul, dacă este arătată în 
actele de strămutare a acesteia, Afară de aceasta, în acele 
localităţi, unde este comunitate de averi între soţi, se a- 
rată, dacă immobiiul întră în alcătuirea comunităţei sau for» 
mează o proprietate separată a proprietarulni ; 

2) în a doua colonă: a) adnotările numite în puneotele 1 
şi 2 din articolul 316, deasemenea adnotările, arătate la punctul 
3 din același articol, dacă ele au în vedere asigurarea drep- 
tului de proprietate (deplin sau parte din el); b) oprirea 
de a înstrăina proprietatea făcută, prin contract sau prin tes- 
tament (Col. de leg.-locale. Partea III, art. 959; c) înființarea 
de fidei-comis ereditar asupra immobilului (Col. de leg. locale 
Partea III, art. 2339), 4) contractele despre numire de urmaş, cu 
privire la un immobil (Col. leg. locale Partea III. art. 2487, 2494, 
notă), în numărul acestora și contractele de succesiune pen- 
tru neam (Col. leg. locale Partea III, art. 2508); e) înfiinţarea 
asupra immobilului a unui fidei-comis al neamului (Col. de 
legi logale Partea III. art. 2539, şi f) schimbările, privitoare la 
înscrierile obiectelor ărătate în punetele a-e., de-asemenea şi
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desființarea acestor schimbări și chiar a înscrierilor din co- lona de faţă. 7ot acold, art. 20. 

322. În a treia parte a partidei se trec: 
1) în întâia colonă: a) drepturile reale cari împovărează 

immobilul, afară de cele numite în punctul 2 din articolul 321 şi în articolului 323, şi b) adnotările, arătate în punetele 3, 5 şi 6 din articolul 316, dacă garantează sarcini consti- tuite (p. a); 
2) în a doua colonă—schimbările, cari privese sarcinile 

immobilului, arătate în colona întâia, deasemenea şi des- ființarea acestor schimbări, a înseși sarcinelor şi adnotărilor, 
Tot acold, art. 21. 

323. In partea a patra a partidei se trec: 
1) în întâia colonă: a) drepturile. ipotecare, garantate prin immobil; b) adnotările arătate la punctul 4 din articolul 316 punctul 4, și e) adnotările, arătate în punctele 3, 5 şi 6 din - același articol, dacă 'ele garantează stabilirea de drepturi 

ipotecare ; 
2) în a doua colonă—suma, păn la care se întinde dreptul 

ipotecar sau adnotarea; _ 
3) în a treia colonă—toate schimbările afară de cele arătate “la punctul 1 din acest articol (323), cu privire la înscrierile 

din întâia colonă, deasemenea şi desființarea acestor schimbări ; 4) în colona a patra: a) stângerea deplină sau în parte 
a drepturilor ipotecare, şi b) desființarea adnotărilor, cari garantează pretenții bănești (p. 1, b şi c), şi 

5) în a cincea colonă—suma, pentru care dreptul ipotecar 
a fost stâns sau adnotarea desființată. 1889 lul. 9 (6188) 
Leg., |. A, art. 362, anexă (VIII): art. 22. 

324. Fiecare înscriere în partida din registru trebue să fie alcătuită: ” 
1) din text (art, 325), și 
2) din arătarea anului condicei de întărituri şi al jurnalului, 

şi numărul, supt care sa trecut în jurnal cererea de facere a înscrierei (art. 348). Supt înscriere se pune anul, luna și cata când s'a, făcut înscrierea; înscrierea se iscăleşte de şetul Secţiei de întărituri și se vizează de secretar. Tot acols, 
art. 23. 

325. Textul înscrierei trebue să coprinză:
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JP arătarea actului, în temeiului căruia s'a făcut întărirea 
(a), și 

2) arătarea dreptului întărit, a coprinsului acestuia și a 
particularităţilor lui esenţiale, iar, în particular, în inscrip-= 
țiile despre drepturile ipotecare și în cele pentru  asi- 
gurarea unor pretenţii bănești (art. 323) trebue să se arate: 
a) baza, dreptului ipotecar și a pretenţiei înscrise; b) credi- 
torul sau persoana, în folosul căreia s'a făcut adnotarea; c) 
suma capetelor arătată în monedă rusească, păn la care se 
întinde dreptul ipotecar sau. pretenția înscrisă; d) mărimea 
procentelor și clauza penală convenţională, deasemenea (er- 
menele plăţei acestora, şi e) datornicul, în cazurile când 
dreptul ipotecar sau pretenţia înscrisă priveşte nu immobilul 
întreg, ci numai. partea care este a uneia din persoanele, 
cari stăpânesc indiviz immobilul. (b). (a) Tot acold, art. 24. p.1—ib) Zot acole, art. 24 p. 2; 1899 Iun. 7 (17120) statut, 
art. 3. 

326. La trecerea în registrele : condicelor de întărituri a 
înscrierilor despre drepturi, cari sunt ale mai multor per- 
soane, indiviz, partea fiecăruia din ele trebue să fie deter- 
minată exact, afară den cazurile, când aceste persoane sunt 
liberate prin lege de-a-și împărți dreptul comun (Col. leg. locale 
Partea III, art. 1822—1824, 2677 şi altele). Dacă din actele și 
documentele, pe baza cărora se face înscrierea, nu se, arată, 
în ce proporție dreptul se “mparte între copărtași, atunci în 
înscriere se arată că dreptul îl au în părţi egale. 1889 Iul. 
9 (6188) Leg. 1. A. art. 362, anexă (VIII): art. 25, 

„827. Tuturor înscrierilor li se dă un număr curent după 
şirul trecerei înscrierei (în fiecare colonă a parte.) Tot acolo, art, 26. “ 

328. Nu se îngădue răsături în înscrieri. Dacă se iveşte - 
nevoe de-a scoate sau de a adăogi în înscriere, și această 
îndreptare se face conform cu o hotărârea trecută în jurnalul 
de întărire relativ la procedura întărirei (art. 353), atunci des- 
pre aceasta se vorbeşte în subscrierea, şefului secţiei de în- 
tărituri (art. 321), sau, dacă sa descoperit greşeala după ce înscrierea a fost subscrisă, atunci Într'o înscriere nouă. Această 
din urmă se trece fără o hotărâre n0uă, iar Înscrierea cea 
nouă se face după formularul arătat în articolul 324, şi în ea 
se arată, că ea înlocueşte înscrierea de mai înnainte. Indreptări
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în înscriere, neconforme” âu hotărârile despre fâcerea întă- 
riturei, nu se îngădue decât în modul, arătat în articolele 
365 şi 368. 1889 Iulie 9 (6188) Leg. I. A., art. 362, anexă 
(VIII): art. 27. | 

329. Fiecare registru al condidelor de întărituri (art, 308 
se înzestrează cu două indice alfabetice, din care unul se 
face după familiile proprietarilor, iar altul după numirile im- 
niobilelor. 7ot acol, art, 28, 

330. Pentru fiecare partidă din registru (art. 309) se face 
un dosar special (dosar de întărituri), care coprinde;: 

1) copia acestei partide, şi . 
2) căpii ale tuturor documentelor și hârtiilor coprinse în 

condicele de întărituri şi cari se rapoartă la partidă, dease- 
menea şi paragrafele din condica actelor declarate (art. 345) 
și din jurnalul de întărituri (art.. 348). Zot acolo, 'art. 29. 

331. Condicele de întărituri, registrele şi dosarele trebue 
să se ţie statornic în Arhiva Secţiei de întărituri Şi nu se pot 
trimite afară din ea la cererea autorităţilor administrative 
sau a persoanelor în funcţii. Tot acold, art. 30. 
„882. Oricine este în drept a cercetă registrele condicelor 

de întărituri și a scoate din ele ştiinţele” neapărate pentru 
informaţii. Pentru cercetarea, înse a condicelor și dosarelor de 
întărituri, deasemenea și pentru primirea de informaţii din 
condicele de întărituri, din dosare şi din registre și pentru copii 
de pe documentele și hârtiile coprinse în condicele de întă- 
rituri, persoanelor particulare afară 'de stăpânul immobilului 
respectiv şi de persoanele, cari au drepturi asupra lui, li se 
îngădue numai cu autorizarea șefului Secţiei de întărituri. 
Această autorizaţie se dă numai după ce se capătă încre- 
dințare că numitele persoane au întradevăr nevoe de-a cer-" 
cstă condicele şi dosarele de întărituri şi de-a primi copii, 
sau extrase din condicele de întărituri, din dosare şi din 
registre. Tot acold, art. 31. 

333. Funcţionarii” instituţiilor respective de control, cum 
și toate persoanele în funcţie ale altor departamente, când 
au nevae în daraverele slujbei lor, pot să cerceteze condi 
cele de întărituri, dosarele și registrele. Tot acolo, art. 33. 

335. Proprietarului immobilului i' se dat, după cererea, 
lui, ca să le depue la instituţiile de credit, certificate de 
credit, cari trebue să coprinză în ele informaţii «depline: de-
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spre starea, reală a immobilului. în vremea liberătei acestor 
certificate, cu privire la mărgenirile .ce a suferit proprietarul 
în dreptul “de-a dispune de-el,. despre. drepturile, cari îm- 
povărează immobilul, despre drepturile ipotecare şi despre 
asigurările în immobil făcute prin adnotări.. 1889 Iulie 9 
6188) Leg. L. A, art. 362, anexa (VIII): art. 34. 

2) despre alcătuirea dosarelor de întărituri 

336. Secţiile de întărituri păşesc la facerea a ori-ce fel 
de întăriţuri, afară de cazurile, prevăzute în aceste regule, 
numai după declaraţiile, proprietarilor immobilelor şi ale per- 
soanelor, cari au dobândit sau înstrăinat drepturi asupra a- 
cestora, sau după cererile autorităţilor judecătorești sau ale 
autorităţilor administrative și ale funcţionarilor. Tot acolă, 
art. 35. . 

33%. Imputernicirea dată, altei persoane de-a face cererea, 
să i se facă o întărire trebue să se; arate expres, în procura 
atestată de Notar, iar dacă împuternicirea e dată Notarului 
care a făcut actul, pe care se razimă cererea, sau dacă, îm- 
puternicirea a fost arătată chiar în act, 'atunci nu se cere 
procură deosebită. Tot acol6, art. 36. ti 

338. Cereriie pentru facerea de întărituri (art. 336) se fac 
verbal sau în șeris. Cererile în scris se pot trimite prin poştă, 
Tot dcolă, art. 37, ! | A 

339. Persoanele particulare, cari se adresează la o secţia 
de întărituri ca cereri de a se face întărituri, trebue să-şi 
dovedească, identitatea; ele mai trebue să dovedească și ca- 
pacitatea lor juridică, exceptând .cazul când odată cu. cererea 
înfăţişează şi actul notarial făcut cu participarea, petiționarului, 
în calitate de parte contractantă, sau când cererea se face 
pe baza unei: hotărâri judecătoreşti, dată în procesul pe- 
tiționarului. Identitatea şi capacitatea juridică ale petiționa- 
rului trebue să se dovedească: „ 

1) dacă sa făcut cererea în scris,—pe însăşi cererea în chip 
notarial, și. DE A E 

2) dacă, sa făcut petiția, din viu graiu, — de către secre- 
tarul secţiei. de întărituri trecâid cererea în condica de de- 
claraţii art. 345). Tot acold, art. 38;
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"840. Odată “cu cererea de-a se face 6 întărire (art. 338) trebue să se înfăţișeze : i | 
1) toate actele și documentele, prin cari se confirmă drep- turile cari urmează să fie întărite, sau informaţiile de trecuţ în condicele de întărituri (art. 341—343); | 
2) dovada eonsimțământului persoanei împotriva căreia se îndreaptă întăritura, exceptând acele cazuri, când întărirea, priveşte drepturi, stabilite prin lege sau prin hotărâri jude- cătoreşti, sau când se cere a se trece în condică adnotările arătate la punctele 1—5 din articolul 316, de asemenea do- vadă despre consimțământul terțiului, necesar după lege spre a face întărirea, dacă nu sa arătat consimțământul a- cestor persoane chiar în act sau document, și 3) dările, arătate la punctul 1 din articolul 369. 1889 lulie 9 (6188) Leg. 1. A, art. 362, anexă (VIII): art. 39. 

Notă. Taxele pentru întărituri şi cele de trei ruble pe act ale can- celariei la facerea aetelor de strămutare a dreptului de proprietate ne- mișcătoare după regulele din Statutele despre dări: 1893 lun. 8 (9756) VI 
3401. In localităţie din gubernia Livoniei, în cari, “pe baza legilor speciale, (Legea Prestaţiiior rurale, art, 328, nota 4, anexă după Contin. din 1912), sa făcut prețuirea proprie- tăților nemișcătoare pentru punerea dărilor funciare, la facerea întăriturilor, privitoare la proprietăţi rurale şi ţintând: 1) la împărţirea immobilului, pentru care s'a ţinut o par- tidă aparte în registrul condicelor de întărituri, în mai multe; immobile de sine ştătătoare (art. 311); 

2) la despărţirea dintrun immobil de sine Slătător a unei Părţi sau a unei dependențe, cu scop de-a o uni cu altim- „mobil de sine stătător (art. 311); - 
3) la unirea întrunul a mai multor immobile ale unuia şi aceluiași proprietar (art, 312), și 
4) la stabilirea dreptului de folosință cu drepturi de pro- „ Prietate asupra unei părți de imobil (art. 309), - — afară de anexele, arătate în articolul precedent (340), trebue să se înfățișeze planuri amănunțite ale immobilelor ce urmează a fi întărite, a 'căror exactitate trebue să fie ade- verită de Secţia cadastrala a Colegiului respectiv al landra- tului, şi adeverinţă dată de numitul colegiu în privința mă- rimei şi valorei immobilelor ce trebue întărite. 1911 Maiu 29 (35363) art. 3401,
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341. Actele şi documentele arătate la punctul 1 al arti= 
colului 340, trebue să fie înfăţişate în original, afară de ca- 
urile următoare: i 
1) când contractul, pe care se bazează cererea pentru 
facerea întăriturei, este săvârșit prin notar, și ” 

2) când actul sau documentul, ps care se bazează cererea, 
se află în condicele altei Secţii de întărituri. 

În cazul întâiu se înfăţişează duplicatul din condica de acte, 
iar în al doilea copia legalizată de Secretarul acelei secţii 
de întărituri, în ale cărei condici se afli actul original sau 
documentul. Când actul original sau documentul se află în 
condicele acelei Secţii de întărituri, la care se face cererea 
de întăritură, sau dacă este alăturat pe lângă altă petiție, 
privitoare la acelaşi immobil, atunei e de-ajuns să se trimită 
Ja actul original sau la documentul original arătând condiea 
de întărituri, în care se află sau petiția, cu care a fost în- 
fățişat. Pe lângă cererile pentru întărire de drepturi pe baza 
unei hotărâri. judecătorești, de-asemenea pentru trecerea 
adnotărilor, arătate la punetul 3 din art. 316, se înfăţişează 
şi foaea executivă. Dacă asigurarea unei reclamaţii a avut 
loc după încheerea preşedintelui tribunalului, atunci pentru 
“trecerea adnotărilor se cere copie de pe încheere, (Cod. proc. 
civ. art. 1831)11889. Iul, 9 (6188) Regi. I. A. art, 362, anexă 
AVIII): art. 40, 

342. Actele și documentele, făcute sau atestate peste 
graniţă, la tribunal sau: la notar, pot sluji ca bază pentru 
a face întărituri, numai când identitatea iscăliturilor de pe 
act şi dreptul autorităţei colegiale sau al notarului de-a face 
ori de a atestă actul sau documentul sunt certificate de-o - 
Legaţie, misiune sau consulat al Rusiei. 1889 lul. 9 (6188) 
regl. ]. A, art. 362, anexă (VII): art, 41. - 

343. Actele și documentele, scrise nu în limba rusească, tre- 
bue să fie înfăţişate împreună cu traducerea în. rusește, le- 
galizată. de un traducător jurat, de un Notar sau de Secretarul 
unei Sezţii de întărituri. Tot acold, art. 42. Ie 

344, Consimţământul neapărat trebuitor al persoanei în 
potriva cărei se îndreaptă întăritura, sau a terțiului (art. 340 
p. 2) se certifică: . 

1) dacă trebue să fie dată de-o instituţie administrativă—
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prin mărturie, dată de această instituție sau printr'o comu- 
nicare adresată nemijlocit Secţiei de întărituri, şi 

2) dacă trebue să .fie dată de o persoană particulară, — 
pri'ntr'un act notarial sau printrun act înfățișat la legalizare,” sau prin iscălirea petiției pentru întărire de către aceă per- 
soană, al cărei consimțământ se cere, înse atât indentitatea 
iscăliturei acelei persoane, cât şi identitatea, ei şi capacitatea. Juridică trebue să fie dovedite după procedura notarială. 

Când cererea de facere a întăriturei are loc din viu graiu, atunci consimţământul trebue să se. declare la prezentarea cererei înseși, înse persoana al cărei consimţământ se cere trebue să-și dovedească identitatea. şi . capacitatea juridică în același mod, ca și petiționarul. (arţ, 339). Tot acold, art. 43, 
345. Petiţiile verbale se trec de către Secretarul secției de întărituri, îndată după facerea lor, în condica de declaraţii, " arătând timpul facerei petiţiei (art, 346) şi actele, documentele şi taxele prezentate odată cu petiția (art. 340). Articolul trecut, 

în condica de. declaraţii se cetește petiționarului şi se iscă- 
lește de acesta şi de Secretar; dacă petiţionarul, fiind că nu 
ştie carte sau din alta pricină, nu poate iscăli articolul, atunci se însemnează despre aceasta în condica de declaraţii şi articolul, în fața petiționarului, -se iscăleşte de şeful sec- 
ţiei de întărituri și se vizează de Secretar. Dacă persoana, 
în. potriva căreia este îndreptată întărirea sau terţiul au a= rătat consimțământul neapărat tiebuitor pentru facerea în: tărirei chiar la facerea cererei înseși (art. 344), atunci despre aceasta se notează în condica de declaraţii, şi articolul acesta trebue să fie iscălit şi de persoanele numite. Tot acolo. art, 44, 

346. Pe cererile și petiţiile scrise pentru facere de întăriri secretarul secției de întărituri înseamnă timpul (anul, luna şi ziua) întrărei lor. Tot acold, art. 45. 
347. Despre primirea somațiilor și petiţiilor de-a face în- " tărituri Secretarul dă, după cererea persoanelor, cari le fac, 

adeverinţă, în care arată: i 
1) timpul când a întrat petiția (art. 345, 346); 
2) persoana, care a făcut petiția; 
3) immobilul, pe care îl priveşte petiția, și | 
4) actele, documentele şi taxele înfăţişate cu petiția. 1889 Iul. 9 (6188) Leg. 1, A, art, 362, anexă (VIII): art. 46. 
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348. Orice cerere care întră la secţia de întărituri pentru 
facere de întărituri și orice. petiție - pentru acest. lucru se: 
trece de Secretarul Secţiei de întărituri, cu: iscălitura sa, 
de îndată, în jurnalul de întărituri supt un număr deosebit 
după vremea . întrărei lor (art. 345, 346). Tot acolo, art. 47 

349. Somaţiile şi petiţiile, făcute Secţiei de întărituri, per 
sonal sau prin procuratori, în cupsul uneia şi aceleiași zile 
de-asemenea cererile și petiţiile, primite prin poștă în un- 
şi aceeaşi zi, se socot ca, întrate în.ăcelași timp; Tot acolo,.. 
art. 48. | | E 

“850.. Somaţiile şi petiţiile pentru facere de întărituri se cer- 
cetează de şetul secţiei de întărituri nu mai târziu de cât 
în şedinţa ce urmează după întrarea lor. Șirul examinărei 
cererilor și petiţiilor se fixează numai și numai prin șirul 
trecerei lor în jurnalul de. întărituri (art. 348), Tot acold, 
art, 49, 

351. Șeful secţiei de întărituri examinează Somaţiile și pe- 
tiţiile pentru facere de întăriri pe baza datelor, coprinse în 
înseși somaţiile şi petiţiile şi în actele și documentele alăturate 
pe lângă ele, fără a întră în relaţii cu alte instituţii sau cu 
persoane particulare spre a luă lămuriri. Inse, pân la darea ho- 
tărârei asupra somaţiilor sau petiţiilor pentru faceri de întăriri 
(art. 353), se dă autorizaţie persoanelor cari le-au formulat să 
facă orice fel de lămuriri, cari să aibă de scop a complectă 
științele neîndesulătoare din somaţii sau petiţii, deaseme- 
mea pot înfățişă acte, documente şi taxe nedate. Aceste lămuriri 
pot fi din viu graiu sau șcrise şi se trec în jurnalul întă- 
zirilor, iar cele din viu graiu în condica de declaraţii, afară 
de cazul când lămuririle din viu graiu se dau în timpul 
cercetărei cererilor sau petiţiilor, în atare caz ele se trec 
de şeful Secţiei de întărituri, observând. regulele, arătate în 
articolul 345, de-a dreptul în jurnalul de întărituri (art, 348), 
Nu se primesc schimbări, cari să mărească, Somaţiile sau 
petiţiile primitive. Tot acolo, art. 50. . 

352. La examinare somaţiilor şi petiţiilor pentru facere de 
întărire (art. 351), Şeful Secţiei de întărituri este obligat a 
se încredință numai: 

1) dacă sunt somaţiile sau petiţiile conforme cu regulele | 
coprinse în articolele, 336, 337 şi 339—344;
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2) dacă alte drepturi ce sau trecut mai înnainte în con- dicile de întărituri nu sunt piedecă la întărirea cerută; 3) dacă dreptul pentru a cărui întărire s'au făcut somaţii sau petiţii, face parte din numărul celor cari se pot trece: în condicele de întărituri, şi | 
4) dacă documentele și actele, pe cari se razimă somaţia. sau petiția de a se face întărirea, nu coprind în ele nimic: vădit protivnic legilor. 1889 Iul. 9 (6188) Leg. [. A. art. 362, anexă (VIII): art 51. 
353. Asupra fiecărei somaţii sau petiţii de-a se' face o în-- tărire, Şeful Secţiei de întărituri dă o hotărâre osebită, care se trece de îndată în jurnalul întăririlor (art. 348) şi se i- scălește arătând anul, luna şi data, când ga dat hotărârea. art. 854). Prin deciziunea Șefului Secţiei de întărituri se - rostește primirea somaţiilor ori petiţiilor, sau se lasă acestea, fără urmare. Decizii de suspendare a întărirei pân ce se. vor înlătură piedicile întâlnite, nu se îngădue; înse, dacă somaţiile ori petiţiile se pot primi numai în parte, atunci Șelul. secţiei de întărituri hotărăște facerea întărirei numai păn la aceă mărime, pentru care se poate primi, respingând: somaţia sau petiția pentru prisos. Tot acolă, art. 52. 354. In deciziunile pentru lăsarea fără urmare a somaţiilor sau petiţiilor pentru făcut o întărire sau: când se lasă fără urmare 0 parte din ele (art. 353), trebue arătate motivele, pentru cari întărirea nu se poate primi. Deciziunile pentru. facerea întăriturei trebue să coprinză în ele: 1) arătarea condicei do întărituri, în care se pune actul original sau documentul (art. 304, 361), de-asemenea. registrul (art. 308), partida (art, 309), partea şi câlona (art. 320—323),. în cari trebue să se facă trecerea; - 2) textul însorierei, care trebue trecută (art. 325), şi 3) dacă din mai multe somaţii sau cereri, privitoare la. unul și acelaşi immobil, unele au a se bucură de preferință față de altele, sau dacă s'a făcut declarație de întărire de- finitivă a dreptului pentru care se făcuse numai adnotare. (art. 316, 317), — arătarea rangului adnotărei. Toţ acolo, art. 53. & 

355. Indată după sfârşitul şedinţei, copia de ps hotărârea Șefului secţiei de întărituri, prin care sa hotărât facerea în- tărirei (art. 354), se scrie cu iscălitura șefului şi cu viza 
N
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Secretarului pe âctul original sau, pe documentul întărit prin 
această hotărâre. Dacă înse prin întărire nu sa înființat un: 
drept nou, păn atunci neaăflător în condicele de întărire, ci 
numai sa schimbat întru câtvă sau stins un drept întărit 
de mai înnainte, atunci copia de pe hotărâre se scrie pe acel 
act sau document, pe baza căruia sa făcut întărirea. primi- 
tivă a dreptului arătat. Tof acolo, art 54. 

356. Inscrierile în registru se fac de Secretarul secţiei de 
întărituri nu mai târziu de cât în ziua de şedinţă care ur- 
mează după ce sa dat hotărârea şi se iscălesc de Seful sec- 
ției de întărituri toate odată în una şi aceeași zi. Totacold, 
art. 55, | | 

357. Hotărârea Sefului secţiei de întărituri (art. 353) de - 
în dată o comunică el persoanelor particulare, cari au făcut 
cerere de întărire, dacă se allă de față la darea hotărârei, 
despre care lucru Şeful face însemnare în jurnalul de întăriri. 
Dacă persoanele numite nu au fost de față la darea hotă- 
rârei, atunci hotărârile, prin cari petiția de facere a întărirei 
sau o parte din această petiție au fost lăsate fără curs, li 
se comunică nu mai târziu decât în ziua următoare de şedinţă 
printr'un avis, în care se arată hotărârea. trecută în jurnalul 
de întăriri; despre hotărârile, prin cari, s'a primit facerea . - 
întărirei conform petiţiei nu se comunică. După dorinţa per- 
soanelor, cari au dat petiție să se facă o întărire se dau 
copii de pe sentință îndată după închiderea, şedinţei. Auto- 
rităţilor administrative şi funcţionarilor cari au cerut să se 
facă o întărire, li se comunică nu mai târziu decât ziua de 
şedinţă următoare, copie de pe hotărârea luată. 1889 Iulie 9 
6188) Leg. 1, A, art. 362, anexă, (VIII): art. 56. 
358. Avizurile numite în articolul precedent (357) se trimit 

la locul unde locuesc persoanele cari au făcut petiţii pentru. 
facerea de întăriri la secția de întărituri. Persoanele, cari 
nu au arătat adevărat locul unde locuesce sau cari nu au 
înștiințat despre schimbarea locuinței, nu pot să se.apere că 
nu au avut cunoștință de inștiinţările. trimise lor la adresa 
dată. Trimiterea înștiințărilor s& notează în jurnalul de în- “ 
tăriri, arătând cui anume și când au fost trimise. Tot acold, 
art. d, i 

359. In caz de-a lăsa cererile şi petiţiile pentru facere de 
întăriri fără urmare, actele, documentele şi taxele depuse se
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îunapoiază: petiţionarului, şi se ia chitanță dela el. Această chitanță, precum și însăși petiția sau raportul autorităţei ju- decătorești sau administrative sau al unui funcţionar se adaog la dosarul de întăriri al .immobilului respectiv. Tot acolg, art. 58. Aaa a 
360. Despre facerea întărirei prin care Sa constituit un drept nou, care nu mai eră trecuţ În condicele de întărituri, se dă: personal 'petiționarului, sau fiecăruia din petiţionari, dacă snnt mai mulţi, sau, după dorinţa lor, li se trimite prin poștă actul întărit, constând: 

„_ 1) din copia acelui act sau document, pe baza cărui sa făcut întărirea, şi , | 2) din inscripţia de întărive făcută pe el; în -această din urmă se reproduce din. cuvânt în cuvânt actul, arătând condica de întărituri, în care sa. alăturat actul original sau documentul, de-asemenea registrul și partida, în cari actul a fost trecut, . -. i 
Dacă sa dat actul întărit la mai multe persoane, atunci: pe fiecare exemplar se înseamnă numărul de exemplare, în cari sa dat actul întărit, şi se arată cui sau dat celelalte exemplare. 1910 lun. 10 (33713) 1, art. 360. . : 361. Pentru scrierea actelor întărite (art. - 360), persoanele, cari au făcut; petiție pentru facerea întărirei, Întăţişează căpii de pe documentele, cari trebue întărite, atestate de Notar, Dacă aste copii nu au fost înfăţişate de persoanele numite păn la darea :hotărârei Şeful secției de întărituri, atunci acestea se fac pe socoteala acestor persoane în. cancelaria secției de întărituri și se legalizează de secretar. Originalele "actelor şi documentelor, duplicatele după condicele de acte și copiile actelor şi documentelor (art. 340—343), pe cari se bazează cererea de întărire, se adaog în condicele de întă- rituri (art. 304). 1889 Iulie 9 (6188) Leg. 1. A., art. 362, anexă (VIII): art. 60, 

„862. -Dacă prin întărire numai se schimbă sau se desfiin- țează în parte dreptul, întărit mai de mult, atunci actul în- tărit, liberat la întărirea primitivă, se înzestrează cu adnotare » nouă (ârt. 360, p, 2), în care se arată numai coprinsul hotă- rârei arătat în punctul 2 al articolului 354. Dacă întărirea este privitoare la csdarea unei părți din cererea, pentru care sa dat un act întărit, atunci însorierea se face pe acest act;



27 

persoanei, care, a dobândit. o parte din pretenţie, i se dă 
personal sau, după dorinţa ei, -i se trimite prin poștă copia 
actului întărit cu aceeași adnotare. Dacă toată pretenţia se 
cedează de creditor la mai multe persoan€ în părți, atunci 
fiecărei din aceste persoane i se dă copie de pe actul în- 
tărit; iar originalul actului întărit se lasă în dosarul întări- 
turei, Cu privire la facere copiei de pe actele întărite se 
observă regula, arătată în articolul precedent (361). 1910 
Jun. 10 (33713) 1 art. 362. 

363. Trecerea în condică a, întăririlor, cari nimicesc drep- 
turile stabilite (art. 360), cum şi a tuturor adnotărilor în gene- 
ral (art. 316 p. 1—6), se adevereşte prin darea de copii de 
pe hotârârea Șefului secţiei de întărituri (art, 357), actul de 
întărit liberat după întărirea primitivă se alătura la dosarul 
întăriturei. 1889 Iul. 9 (6188) Leg. I, A, art. 362 anexă (VIII): 
art. 62. 

364. Actele întărite arătate în articolele 360—363, copiile 
de pe ele şi copiile de pe hotărârile şefului secţiei de întă- 
rituri se dau, înscrierile se fac şi înştiințările se trimit numai 
după plata tuturor dărilor arătate în articolul 369. Tot acolo, 
art. 63, 

3641. In localităţile guberniei Livoniei, în cari, pe baza 
unor regule speciale, (Statutul prestaţiilor rurale, art. 328,. nota 
4 anexă, după Contin. 1912), sa făcut prețuirea propric- 
tăților nemişcătoare spre a se pune pe ele dările tunciare, 
şefii secţiilor de întărituri comunică despre facerea întăririlor 
arătate în articolul 340, de îndată, secţiei cadastrale a cole- 
giului landratului competent, arătând alcătuirea şi întinderea 
immobilului, cu privire la care sau făcut întăririle pome- 
nite. (art. 320, p. 1, a, b,d,eşip.2,a). 1911 Maiu 29 (35363) 
art. 3641. 

365. Persoana, care a dat petiție să se facă o întărire, poate 
atasă hotărârea șefului secţiei de întărituri, sau dacă prin 
această, hotărâre sa respins facerea întărirei, sau dacă, deși 
sa admis facerea acesteia, „dar nu în întinderea cerută şi nu 
în chipul cum sa indicat în petiție. “Toate celelalte persoane 
pot contestă întărirea numai pe cale de proces. 1889 Iul. 
9 (6188) Leg, î, A, art, 362, anexă (VIII): art. 64. 

366. Jalbele în potriva, hotărârilor Șefului secţiei de întă- 
fituri (art. 365), cum şi în potriva faptelor nelegale ale a-
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a-şi împlini îndatoririle, 
cestuia și în pâiriva refuzului lui de se dau cu observarea modului şi termenului, stabilite pentru 

368. Dacă, după darea hotărârei cu privire la întărire (art, 353, 354), se descopere o greșală în acea hotărâre, atunci Secţia de întărituri trebue, şi fără de reclamaţii sau jalbe din partea persoanelor interesate (art. 365), a păşi la îndreptarea acestei greșeli prin o hotărâre nouă, care se dă după che- 

pe cale judecătorească reaua lor credință la declaraţia pentru facerea întărirei, Toţ acolo, art. 67. 
” 369. La facerea procedurei de întărituri: se iau: 1) taxele arătate în articolul 3012 Partea III din Col. leg. locale, şi | 

2) taxele de cancelarie după tariful dat în anexă, Tor acolo, art. 68. - 

3) Despre modul întărirei contractelor de cumpărare de ţerani a Joturi arendate,. 
370. Contractele de cumpărare a loturilor țerănești aren- date se întăresc în modul, arătat mai sus, în articolul 303—369, cu observarea, regulelor speciale arătate mai jos. Tot acolă, art. 62, 

Nota ]. Regalele de faţă îalocuese dispoziţiile de procedura spe- cială in vigoare. în guberniile Livoniei, Estiandei şi Curlandei cu ivi ntărirei (corroboraţiei) contractelor de cumpărare "a loturilor țărănești arendate, fără să se atingă de regulamentele locale țerăneşti și de legiurile complimentare ale acestora pentru modul de-a fade şi de-a atestă aceste contracte, Zot acold, art, 69, nota 1. 
| 

Nota 2. Regulele de față nu se aplică în cazurile; 1) când lotu! vândut a fosţ de mai inainte despărţit de răspunderea ipotecară pentru moşia principală;
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2) când lotul ţerănesc arendat a fost cumpărat de proprietarul no- 
hil spre a-l uni la moşia sa, şi 

3: când la vânzarea pământului ţerănesc (supus la prestații), odată 
cu ferma, cea mai mare parte din lotul vândut este alcătuit din pă- 
mânt de fermă. Tot acolo, art. 69, nota 2. 

Notă 3. Regulele. de faţă se păzesc în iosule Oecel de asemenea la 
întărirea contractelor de cumpărare asupra a părți separate din pă- 
mânt de ferme, când părţile se dobândesc ca proprietate de ţerani. 
1889 Iulie 9 (6188) ieg. I. A, art. 862, anexă (VIII): art. 69, nota 3. 

371. Pe lângă petiţiile pentru întărirea contractelor de cum- 
părătură pe loturi de pământ arendate ţerăneşti se alătură: 

1) partea din plată din preţul cumpărărei ce trebue să se 
dea după învoială înnainte de întărirea contractului, în bani 
numărătoare. sau în hârtii aducătoare de procente, sau chi- 
tanța de primirea acestei sume spre păstrare la o instituţie 
de credit, prin ajutorul căreia se face cumpărătura; 

2) planul lotului de cumpărat, cu subseriereaa amânduror 
părților contractante, atestată în modul stabilit, alăturând 
descrierea lotului făcută de agrimensor, și | 

3) în localităţile, unde sunt făcute condici cadastrale, du- 
plicat din aceste condici, arătând mărimea și valoarea lotului 
ce se vinde. Toz acolo, art. 70. 

- _ 
Nota 1. Arvuna ce trebue primită de vânzător. asupra sumei de 

cumpărare se va alătură de-asemenea pe lingă petiția pentru întă- 
rirea contractului. 2ot acold, art. 10, nota 1. | | 

Nota 2. Partea din preţul cumpărărei care sa depus spre păstrare 
se socutește până la întărirea contractului. ca proprietate a cumpără- 
torului. Zot acolo, art. 70, nota 2. Ă 

Nota 8. Preţul cumpărărei se varsă sau la Secţia de întărituri sau 
la instituţia de credit cu ajutorul căreia se face cumpărătura, iar pe 
insula, Oesel; la, seoţia specială .de pe lângă casieria nobiliară, pentru 
primirea: şi plătirea la cei în drept a ratelor cunipărăturilor. Tot acold, 
art. 18, nota 3, 

Nota 4. Dacă preţul cumpărărei sau parte din ea trebue, conform 
condiţiilor contractului, să se plătească, înnainte de întărirea vânzărei,. 
în părţi, atunci aceste rate, îndată după sosirea termenului lor, se 
depun 12 aceă instituţie, unde se păstrează ceealaltă parte din preţul 
cumpărăturei (nota 3). Zot.acol6, art. 70, nota 4. 

3172. În gubernia Curlandei, înnainte de facerea petiţiei 
pentru. întărirea contractelor ' de cumpărare de loturi ţe- 
„rănești pentru ferme, trebue să se treacă dreptul de pro- 
prietate al vânzătorului asupra proprietăţei principale în Con-
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dica, de întărituri, dacă acest drept n'a fost până atunci tresut, (Col. de legiuiri locale partea III-a art. 2736). Tot acold, art. 71.. 373. Șeful secţiei de întărituri pășeşte la întărirea contrac- tului de cumpărătură asupra unui lot stăpânit în arendă, țe- rănesc şi la' separarea acestui lot de răspunderea ipotecară a proprietăţei principale, numai: | ) dacă i s'a înfățișat certificat că persoanele cari au notațe în Condicele de întărituri drepturi asupra proprietăței prin=- cipale, consimţ la separarea lotului ce se vinde, de răs- punderea, ipotecară a acestei moșii, şi 2) dacă proprietatea principală este pusă ipotecă la Societatea de credit locală nobiliară,—și dacă astă societate a înștiințat pe „Șeful secţiei de întăriţuri că ea, după cererea cumpărătorului, „admite pe acest din urmă, ca datornic al ei și roagă să se treacă asupra acestuia partea corespunzătoare din datoria creditară a proprietăței Principale, lotului cumpărat sau dacă vânză- torut a Întăţișat certificat dat de societate că, plătindu-i-se 

din datoria ce apasă proprietatea, principală, societatea nu mai are nici o pretenţie asupra lotului vândut. 1889 Iulie 9 (6188) Leg. 1, A, art. 362, anexă (VIII): art. 72. 374. După pritnirea petiției pentru: întărirea contractului de cumpărătoare, şeful secţiei de întărituri, dacă face cerere una din părţile contractante, înștiințează Tribunalul regional să cheme pe creditorii ipotecari și persoanele, cari au de făcut contestaţii sau întâmpinări la vânzare. Tot acolo, art. 73. -875. Chemarea de care se vorbește în urticolul precedent, se face după regulele generale privitoare la modul chemărei, arătate în Codul de procedură civilă (art. 2054 Şi urm..), înse: 1) în anunțuri trebue,„să se arate cu preciziune atâţ pro- prietatea, din care se înstrăinează un lot, cât și lotul de în- Străinat şi preţul cu care se cumpără; 2). termenul chemărei se fixează totdeauna la şase “uni; 3) anunţurile se publică în modul arătat în regulele ge- nerale pentru chemări în guberniile Livoniei şi lstoniei, Şi în gazetele guberniale locale, şi _ 4) dacă între vânzător şi persoana, care face contestaţie sau împotrivire la vânzare, nu se ajunge la înțelegere, se dă termen de tre luni, din ziua facerei contestaţiei sau în- tâmpinărei la: Tribunalul regional, ca să înfățişeze la secția
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de întărituri hotărârea Tribunalului prin care să se suspende în- 
tărirea contractului până la judecarea contestaţiei. Tot acolă, 
art. 74; 1892 Febr. 17 (8344), 1904. Febr. 9 (2424). 

316. Dacă sa făcut chemarea (art. 374, 375), atunci afară 
de condiţiile arătate în articolul 373, se cer: - 

1) prezentarea certificatului dela Tribunalul competent, că 
nu s'au făcut întâmpinare sau contestaţii în potriva vânzărei 

„sau că întâmpinările și contestaţiile făcute au fost înlăturate, sau 
2) trecerea termenului de trei luni arătat la punctul 4 

din articolul precedent (375) fără să se întăţişeze hotărârea 
Tribunalului pentru suspendarea întărirei. 1889 Lulie 9 (6188) 
leg. |, A, art. 362, anexă (VIII): art. 75. 

377. După întărirea contractului (art. 373, 316), Şeful secţiei 
de întărituri trimite copie de pe actul de întărire la aceă insti- 
tuție de credit, prin al căreia ajutor s'a făcut cumpărătura, 

şi comunică despre. întărire instituţiei, care administrează 
condicele cadastrale. Tot acolo, art. 76.



ANEXE 

  

Anexă la art. 81. nota 2 
I. Regulele pentru facerea actelor despre pământuri sau loturi adu= ducătoare de redevenţă, când valoarea lor nu e peste cincisute de ruble şi Sunt vândute de administrația apanajelor către obștii sătești şi la persoane izolate făcând parte din categoria sătenilor. 

Î. Actele pentru pământuri şi loturi,aducătoare. de rede- vență, a căror valoare nu trece de cinci sute de ruble, când sunt vândute de administraţia apânajelor la obşiii sătești ori la persoane izolate făcând parte din categoria sătenilor, se fac pe baza acestei Legi, cu observarea următoarelor regule (art. 2—14. din această anexă). 1887. Martie 4 (4210). - 2. Pentru vânzarea arătatelor proprietăţi se fac acte no- tariale și 'se menţionează apoi în dosarele de întărituri art. 181 din această lege). Aceste acte nu se întăresc de Primul Notar. Tot acolă, art, 1. Ă 3. Obligaţile vânzătorului se îndeplinesc de Administraţia centrală a apanajelor sau de funcţionarul împuternicit al Administraţiei apanajelor. Tot aco d, art. 2; 1892 Dechemvrie 26 (9197). “ 
4. Despre facerea actului pe ugodiile vândute arătate în art. 3 din această anexă, instituţia sau persoana împuternicită de ea înștiințează pe Notar, trimiţind declararea condiţiilor iscălită de cumpărător, cu cari s'a învoit a dobândi averea de vânzare. Dacă sunt analfabeți, declaraţiile astea le iscălese pentru ei alte persoane în cari au încredere. 1887 Marţi 4 (4270) art. 3.
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5. După comunicarea arătată în articolul 4 din această 
anexă documentul se face de Notar în termen de trei zile, 
şi se dă vânzătorului, luând de la el chitanță de primire, 
în registrul notarial. Tot acold, art. 4. 

6. După primirea documentului de către vânzător, cumpă- 
rătorul îi varsă preţul cu care sau învoit pentru averea în- 
străinată şi cheltuelele cuvenite pentru facerea actului nota- 
rial, primind pentru aceasta chitanța cuvenită. Tot acold, 
art. 5. 

1. În termen de trei zile dela data plăţei aeseteia (art. 6 
din această anexă) vânzătorul trimite documentul de vânzare 
la Notarul tribunalului regional, în a cărui regiune se află 
immobilul vândut. Zot acold, art.6. 

8. Primul Notar înseamnă documentul în registrul dosa- 
relor de întărire, conform articolului 181 din această lege, 
făcând. chiar pe document inscripție despre vremea acestei 
adnotări, înnapoiază documentul la vânzător în termen de 
două săptămâni. 1887 Mart. 4 (4270) art. 7. 

9. Documentul făcut în modul stabilit şi notat în registrul 
dosarelor de întărire are putere de document de vânzare 
întărit. Tot acold, art. 8, E 

_10. Cheltuelele notariale cu săvârşirea documentului (art, 
193 din această lege) se calculează la câtimea stabilită pen- 
tru actele de cumpărare întărite şi se plătesc de vânzător, 
iar cumpărătorul le înnapoiază. Intru aceasta se păzesc re- 
gulele chipului de-a se primi şi cheltui sumele, cari întră 
la instanţele ordinare judecătoreşti, deasemenea comptabi- 
litatea și darea de seamă pentru aceste sume. (Intocmirea 
instituţiilor judecătoreşti art. 1832). Tot acol, art. 9. 

11. Vânzătorul, primind de la primul Notar actul, îl trimite 
la judecătorul de pace al locului unde se află proprietatea, 
sau în localităţile, în cari este în aplicare regulamentul ad- 
ministratorilor rurali de ocoale şi nu s'a aplicat în întregime 
legea din 15 Iunie 1912 pentru reorganizarea judecătoriilor 
locale (Col. leg. 1003),—judecătorului de pace sau administra- 
torului rural judecător, să-l -dea cumpărătorului şi să 7] 
pue pe cumpărător în posesia bunului cumpărat, netrebuind 
întru aceasta foae executivă de punere în posesie. Tot 
acolo, art. 10; 1891 Fever. 25 (7496) art. 1; 1913 iunie -26 
(Col. leg. 1194) leg. 11; Regulament, art. 7 p. 1.
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- 12. Chitanţa cumpărătorului de primirea documentului se trimite -vânzătorului. 1887 Martie 4 (4270) art. 11. 
13. In caz de neputinţă ea da cumpărătorului. docu- mentul, din pricinn lipsei acestuia sau din alte pricini vrednice de luat în: seamă, judecătorul de pace, iar în:lo- calităţile, în care este în vigoare regulamentul administra torilor rurali de ocol. şi nu sa introdus în întregime legea 

dela .15 Iunie 1912 pentru reformarea judecătoriilor locale ACol. leg. 1003),—judecătorul de pace sau administratorul rural de ocol, suspendând punerea în posesie, dă documentul la administraţia, locală a volostei pentru, păstrare păn ce. îl va cere cumpărătorul. Tot acold, art. 12; 1891 Fevr. 25 (7496) art. 1; 1913 Iun. 26 (Col. leg. 1194) leg., II; Lege., art. ? p. 1. i | 
14. Despre încredințarea documentului la . administraţia volostei, judecătorul de pace, iar în. localităţile, în care este 

în aplicare regulamentul administratorilor rurali de ocol şi nu sa pus în totul în lucrare, în întregime. legea de la 15 lunie 1912 despre reorganizarea judecătoriilor locale (Co!, leg. 1093),—judecutorul de pace sau. administratorul .rural de o-ol înştiințează pe vânzător. 1887 Martie 4 (4270) art. 13; 1891 Fevr. 25 (7496) art. 1; 1913 Iun. 26 (Col. leg. 1194) leg, II; leg., art. 7 p.1. - 

1. Regulele cu privire Ia facerea docnmentelor pentru averi nemi- 
şcătoare în oraşele Țarscoe Sele, Peterhof şi Gatcina, înstrăinate de 

administraţiile palatului îu proprietate particulară fără plată 

1. In privința modului facersi actelor pe proprietăţi ne- 
mișcătoare în oraşele 'Țarscoe Selo, Peterhof şi Gatcina, în- 
Străinate de administraţiile palatului în proprietate particu- 
lară, fără plată, se păzesc regulele, arătate în articolele de mai jos din această lege. 1883 Apr. 26 (1524) 1. 

2. După ce a eşit porunca de a se întări în proprietate 
particulară o proprietate nemișcătoare, după ce dobânditorul 
a împlinit toate condiţiile hotârâte prin ordonanțele pentru făcutul de construcţii particulare în numitele orașe și pentru 
împrumuturile din capitalul orășenesc, menit a fi dat cu împru- muturi, administraţia respectivă a palatului comunică unuia din Notarii locali, după arătarea Însuși a dobânditorului, copie
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de pe dispoziţia cu privire la cedarea. numitei proprietăţi, 
arătând cu preciziune atât această proprietate cât şi profesia, 
numele şi familia dobânditorului şi condiţiile, cu cari pro- 
prietatea, se înstrăinează din administraţia palatului. Zot a- 
cold, art. 1. | 

3. După ce primeşte această înştiinţare, Notarul face docu- 
mentul în termen de trei zile. Tot acolă, art. 2. 

4. Duplicatul principal şi toate cele ce se mai dau de pb 
act se scriu cu paza regulelor despre taxa ţimbrului.. Tot 
acolo, art. 3. 

5. Duplicatul sc dă dobânditorului fără să plătească taxele 
pentru întăriri. Tot acolo, art. '4. 

6. Duplicatul de pe document, dat pe această bază se în-- 
făţișează Primului. Notar ca să'] noteze în registrul dosarelor 
de întărituri. Tot acolă, art. 5. DI 

7. Persoanele cari: pân la 26 Aprilie 1883 au primit do- 
cumente dela administraţiile palatelor pe immobilele dobân- 
dite de ele dela aceste instituţii în oraşele departamentului 
Ministerului Curţei împărătești, au drept a înfăţişă aceste 
documente la Primul Notar. al Tribunalului regional din Pe- 
trograd, ca să le noteze în registrul dosarelor de întăriri în 
modul stabilit. Zot acolo, IL; 1914 Aug. 18 (Col. leg. 2284; 
Prea înnalt. poruncă. 

Anexă la articolul 154, p. 5. 
1. Regulele ce trebue păzite la punerea şi la ridicarea 

- de propiri pe proprietăţi. . | 

1. Proprire pe serisurile de cumpărare întărite și pe ac- 
tele de ipotecă ale unei proprietăţi nemișcătoare se face în 
daraverile nelitigioase, după cererea instanţelor administrative ; 
iar în daraverele litigioase după hotărârea judecăţei. 1775 
Noem. 7 (14,392) art. 98; 1800 Apr. 30 (19402), 1822 Mart. 
27 (28983) art. 1. a , 

2. Paragrafele opritoarea, şi liberătoare cari întră la Primul 
Notar, cum și cele privitoare la opririle, puse și ridicate 
de însuși Primul Notar, se fac cu observarea - regulelor 
ce urmează mai jos (art. 3 şi urm.). 1889 lunie 26 (6131)1, 
art. Il,
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3) Paragraflele opritoare şi liberatoare se trimit în două exemplare la Primul notar al locului unde se află proprietatea. Dacă proprietatea se află în mai multe ţinuturi, atunci arti- colele opritoare sau liberatoare se trimit la Primii Notari competenţi în câte două exemplare pentru fiecare ţinut. 1889 lun. 26 (6131) 1, art, 9, 14... 
4) Instanţele judecătorești și cele administrative Și persoa- nele, cari dau hotărâre legală pentru punerea unei opriri, trebue să păzească următoarele regule (a): . ă 1) Să nu amestece în un singur articol opriri pe obiecte . felurite şi deosebite, ci fiecare oprire pe fiecare obiect în parte, precum: pe fiecare înscris de împrumut, de ipotecă, pe certificatul de zălogirea al unei proprietăţi, —să se facă în câte un articol separat 4b). Dacă s'a făcut o singură ipo- tecă asupra mai multor proprietăţi separate, arătând ce parte din datorie se garantează în fie-care din proprietăţi (Cod. civ. ed. 1914, art. 1644), atunci pentru fiecare proprietate se face un articol opritor a parte (6). 

2) La popririle, puse pe proprietăţile nemişcătoare, case, băi de comerţ şi construcţii de fabrici, ipotecate la instituţii de credit ale Statului, sau aflându-se zălogite pentru a ga-. rantă daravere cu Statul sau pentru obligaţii băneşti cu persoane particulare, şi puse din nou zălog la instituţii par- ticulare sau la persoane particulare, să se arate și propririle de mai înnainte (d). ! 3) In fiece articol popritor trebue neapărat să se arate lămurit cinul sau profesia, numele, patronimia și familia stăpânului proprietăţei pe care se face poprire (sau ale moștenitorilor lui), locul unde se află cu slujba, dacă este în slujbă, proprietatea pe care se pune poprire, cererea în baza căreia se face poprirea, şi suma pretinsă, dacă se asigură o plată bănească (e). In articolul despre o poprire, pusă spre a asigură un capital şi procente, trebue să se arate „ mărimea procentelor și timpul de când se numără. Dacă atare arătare lipsește, oprirea garantează procentele în mă- rimea declarată din ziua când Sa scris articolul de oprire de către Primul Notar, iar dacă a fost trimis, atunci din ziua primirei lui la arhiva notarială (f). Articolele popritoare se scriu în todeauna limpede, preciz şi ceteț, în deosebi numele, patronimiile şi familiile stăpânilor, de asemenea nu-
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mele satelor şi locurilor pustii, iar sumele poprite se soriu 
nu în cifre, ci în litere (g). 

4) Familia stăpânilor proprietăţilor în articolele trimise 
trebue subliniate sau tras linie supt ele şi aceste familii, fără, 
nume și patronimii, să se mai pue afară la o parte, lângă 
înseşi articolele de popriri, în aceă formă neschimbată, cum 
trebue să fie trecute în alfabet (h). | 

5) Pentru fiecare articol propitor se plăteşte fre; ruble, 
adică o rublă cincizeci de capeice pentru punerea poprirei 
şi o rublă cincizeci de capeice pentru ridicarea mai apoi 
a poprirei. Aceşti bani se iau de.la reclamant sau dela. 
aceă proprietate, din vina. proprietarului căreia sa pri- 
cinuit poprirea (i). Punerea de proprire pe nadelurile ţeră- 
nești, răscumpărate cu împrumuturi menite răscumpărei 
şi date de Stat, de asemenea și punerea și ridicarea de po- 
priri pe pământul din nadel care întră zălog la Banca agrară 
țerănească, se fac fără plată (j). _ 

a) 1775 Noem. 7 (14392) art. 98; 1829 Martie 21 (2759) 
ari. 1; 1857 Dec. 9.(32535), 1869 Apr. 7 (46941) art. 1; 1889 
lunie 26 (6131) 1, art. 9, 17 28; II. (b), 1822 Martie 27 
(28983) art. 1: 1824 Fevr. 12 (29786); 1825 Dec. 19 (8); 1829: 
Martie 21 (2159) art. 2, extrase art, 5; 1831 Fevr. 18 14370) 
art. 3 p 1; 1889 Iunie 26 (6131) L.art. 9. 1;,28; 11. —(c) 
-1889 lun. 26. (6131) 1, art. 12. — (d) 1862 Fevr. 12 (37970) 
III, art. 4; 1863 Nvemvradl (40259); 1881 Dec. 28 (575)—(e) 
1822 Martie 27 (28983) art. 1; 1824 Fevr. 12 (29786), 1825 
Dec. 19 (8); 1829 Martie 21 (2759) art. 2, extrase art, 5; 
1831 Fevr. 18 (4370) art. 3 p. 1; 1889 Iun. 26 (6131)1, art. 
1—8, 15 —(f) 1889 'lun. 26 (6131)1, art. 13. —(g) 1846 Ian. 
19 (19634); 1857 Dee. 9 (32535). — (h) 1807 Maiu?21 (22530); 
1813 Fevr. 6 (25332). —(i) 1821 Dee.28 (28850) art. 2; 1822 
Martie 27 (28983) art. 3; 1824. Martie 10 (29834): 1825 Fevr. 
17 (30235) art. 3, 10; Dec. 19 (8); 1828 Maiu 22 (2 48); 1839 - 
Maiu 10 (12327): 1840 Fevr. 21 (13198); 1845 lan. 2 (18581); 
1857 Dee. 9 (32535); 1889 lun. 26 (6131) I, art. 10. —(j). 
1862 Aug. 9 (38560); 1889 lun. 26 (6131) 1, art. 9, 17, 28; 
II; 1912 Iul. 5 (Col. leg. 1448) art. 13. 

Notă. Actele, arătate în articolul 217: din această lege, se scutese 
de taxa stabilită la punctul 5 din acest arțicol (4) pentru punerea și 
ridicarea poprirei, Această ușurare se întinde și asupra altor cazuri de
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cumpărări de către ţerani a bucăţi de pământ sau de către agricul- tori de altă clasă cari nu se deosebesc prin; modul lor de viață de ţerani și cari nu sunt prevăzute în arătatul arţ. (2171), când câtimea pă- mântului cumpărat, împreună cu pământul din nadel sau cumpărat „mai înnainte vreme, nu ţrece de norma admisă pentru pământurile nadel împărţite la ţerani prin articolul 63 din statuţul Bâncei agrare țerănești (Statutul Creditului, partea a VIl-a din 1912) — Vezi art. 2172, notă, din această lege. 1909 Maju. 24 (31911) art. 1, 4; 1910 lun. 14 (93743) art. 55; 1911 Maiu 29 (35370) leg. V, art. 2. 

5. Când în cererea de poprire se va fi făcut o greșeală, din pricina căreia, ajunge cu neputinţă de executat suma adjudecată, atunci urmărirea, se. 'ndreaptă asupra celor vi- novaţi de ace greșeală, 1800 Apr. 30 (19402); 1812 Noem. 30 (25281); 1830 Maiu 3 (3650); Iul: 2 (3772). 
6. Nu trebue să se ceară poprire peritru cazul unei urmăriri ce sar puteă deschide, prevăzând și că la caz de insolva- bilitate a cutărei persoane, se va urmări dela asistenţi, afară dacă se va fi dat o poruncă prea înnaltă despre aceasta. 1831 Pevr. 18 (4370) art. 3 p. 2. 
7. Poprirea se pune după câtimea și proporția urmărirei. 1797 Aug. 17 (18098); 1800 Dec. 19 (19692) p. II, art. 57; 1817 Sept. 3 (27041), 1828 Iul. 11 (2150) art. 3; 1831 Fevr. 18 (4370); 1832 lun. 25 (5464) ş2. 
8. Dacă la examinarea mai depe urmă a chestiei, poprirea pusă se găsește neproporționată cu câtimea urmărirei ce cade asupra proprietăţei, atunci, atât pentru întinderea mai departe a poprirei în cazul când este neîndestulătoare, cum şi pentru mieşorare la caz de-a fi prea mare, se dă hotărâre legală de către aceeași instanță, de competența căreia “este, care hotărâre se pune în aplicare în modul stabilit pentru a- ceasta, 1828 Iul. 11 (2150) art. 4. - 
9. Orice autoritate sau persoană judecătorească sau admi- nistrativă, calculează și hotărăște, după statutul telezrafo- postal, suma garanţiei ce trebue plătită pentru suma trimisă de cineva Primului notar şi cuvenită pentru punerea unei propiri (art. 4 din această anexă, p. 5), și ia pentru fiecare poprire de acest fel banii garanţiei a parte. Articolele opri- toare trebue să fie trimise fără nici 0 amânare: iar când sentâmplă mai multe odată, încât fără nici o întârziere se pot toate trimite împreună printrun singur raport şi într'o singură copertă, atunci acest lucru nu este oprit. 1824 Martie
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10 (29834); 1834 Dec. 12 (7651), 1840 Apr. 29 (13426); 1843 
Jun. 30 (16992); 1857 Dec. 9 (32535); 1889 lun 26 (6131) 1, 
art. 9, 10 17, 27, 28; 11; 1905 lun. 16 (26438), art, 22. 

10. Deasupra articolelor propitoare cari se trimit la Pri- 
mul notar se scrie pe margine: Poprire, Aceeaşi inscripție 
se pune şi pe înseși plicurile. 1822 Martie 27 (28983)art.2; 
1837 lun. 3 (10304) $ 11; 1845 lan. 2 (18580) art. 3 p.33; 
(18581); 1857 Dec. 9 (32525); 1869 Apr. 7 (46941) art, 1; 
1889 lun. 26 (6131) 1. art. 9, 11, 17,27, 2811. 

11. Inscrierile propitoare arătate în articolele precedente 
se fac după formularele stabilite (anexa 11), de. membrii in- 
stanțelor, cari pun poprire, supt răspunderea lor personală 

„pentru exactitatea alcătuirei lor și se iscălese de un mem- 
bru și de secretarul acelei instanțe. 1846 lan. 19 (19634); 
1857. Dee. 9 (32535); 1880 Mai 19 (60955) art. 2; 1889 Iun. 
26. (6131) |, art. 11, 15-17, 27, 9;11. | 

12. Primul notar înapoiază înscrierea propitoare spre a fi 
schimbată, în următoarele cazuri: 

1) dacă în ea nu se arată: 
a) cinul sau profesia, numele, patronimia sau familia 

proprietarului, pe-a cărui proprietate se face proprire; 
b) proprietatea: pe care trebue să se facă propire; 
c) pretenţia pentru asigurarea, căreia se face propirea; 
d) suma preienţiei, dacă se asigură o pretenţie bănească și 

2) dacă suma pretinsă sa arătat nu În seris, ci cu ocitre, 
1889 Iunie 26 (6131) 1, art. 15. 

13. Propirea se schimbă, când propietatea nemișcătoare 
pe care este pusă, trece pe cale legală la un proprietar nou. 
1821.Dech. 28 (28850) art. 1; 1822 Martie 27 (28983)art. 1, : 
7; 1829 Martie 21 (21759) formularul E; 1857 Maiu. 14 (31842), 

14. Despre atare schimbare de stăpânire (art. 13 din 
această anexă) trebue să se facă un articol după formularul 
stabilit pentru aceasta (anexa II, formularul 5) și cu paza 
aceleiaşi procedări, care s'a arătat mai sus în privința pune- 
rei popririlor, arătând în ce -an și în ce articol se află po- 
prirea pe proprietatea stăpânului fost înnainte. 1821 Dech. 
28 (28850) art. 1; 1822 Martie 27 (28983) art. 1, 10; 1829 
Martie 21 (2759) formularul E; 1889 Iun. 26 (6131) Lart. 9, 
11, 17, 27, 28, 38, 41; 1. o 

15. Când Primul Notar dă euivă certificat că proprietatea
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îi este slobodă, trebue ca de îndată să pună asupra ei pro- 
pire după formularul stabilit (anexa II, formularul 2) cu ex- 
plicare, că această propire se pune dela cutare zi, lună şi 
an, supt cutare număr. Când înse, după ce s'au dat bani pe 
această proprietate sau după ce-a fost primită ca zălog, Pri- 
mul Notar primeşte înştiinţare despre acest lucru, atunci 
face articolul propitor după formularul stabilit (anexa II, for- 
mularul 3, 4) cu explicare, că propirea pusă la cutare vreme 
şi supt cutare număr se socotește făcută de cutare autoritate 
pentru că sau dat bani împrumut, sau pentru că immobilul sa 
pus zălog la cutare sau cutare antrepriză sau furnitură, 1825 
Fevr. 17 (30235) art. 8; 1829 Martie 21 (2759) art. 1; 1857 Dec. 
9 (32535); 1858 Dech. 18 (33919); 1866 Apr. 14 (43186) Leg. 
arţ. 156; 1867 Noem. 27 (45214); 1868 lun. 30 (46061) art, 
3; 1869 Apr. 7 (46941) art. 1; 1871 lun. 23 (49750) Uc. imp.., 
art, 4; 1888 Dech. 12 (5630) părerea Cons. de Stat. VII, VIII; 
„1889 Iun. 26 (6131) 1, art. 9, 11, 17, 27; 1]; III, art. 1. 
„16. Când cel care a luat certificat că proprietatea sa este 
slobodă (art, 15 din această anexă) nu ia nici bani cu îm- 
prumut pe moșia sa, nici nu o pune zălog,iar apoi dorește, 
să se desființeze proprirea de pe proprietate sa, atunci Primul 
Notar face articolul care ridică poprirea. numai după cei 
se înnapoiază certificatul dat. 1825 Fevr. 17 (30235) art. 8; 
1851 Dech. 9 (32535); 1867 Noem. 27 (45214) art. 4, notă; 
1868 lun. 30 (46061) art. 1; 1871 lun. 23 (49750) Uke. împ. 
art. 4; 1888 Dech. 12 (5630) părerea Cons. de Stat, VII, VIU; 
1889 lun. 26 (6131) 1, art. 9, 17, 27, 28; 1; MI, art. 1. 

17. După niricirea pricinei, pentru care sa făcut propire 
asupra unei proprietăţi nemişcătoare, aceasta propire se des- 
fiinţează. 1821 Dech. 28 (28850); 1822 Martie 21 (28983); 
1829 Martie 21 (2759); 1857 Dech: 9 (32535), 1869 Apr. ? 
(46941) art. 1. 

18. La ridicarea propirei, pentru fiecare articol opritor 
se face un articol desființător special. Inscripţia desființătoare 
arată: cinul sau profesia, numele, patronimia şi familia, 
proprietarului proprietăței liberate de poprire, de-asemenea 
anul și numărul inscripţiei propitoare, dacă astă din urmă a 
fost trecută în condicile locale pentru propiri, sau numărul 
şi anul după colecţia respectivă de inscripţii propitoare, dasă 
propirea a fost pusă după 1 lan. 1890. Inscripţiile des-
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fiinţătoare, cari nu îndeplinesc cerinţele arătate, se 'nnapoiază pe dată de către Primul Notar, spre a se preface cum tre- bue. 1889 Iun. 26 (6131) 1, art. 16, 28, 41; 1897 Dech. 29 (14835) 1V. - 
19. Inscripţiile propitoare și desființătoare de propiri cari „sosesc la Primul Notar, precum şi inscripțiile de propiri - puse și ridicate chiar de el însuși, se clasifică pe orașele şi judeţele, cari întră în regiunea notarială, şi formează pe oraş și ținuturi colecții speciale locale, pe fiecare an, de inscripţii „_propitoare şi de inscripţii desființătoare de propiri. 1889 Iun. 26 (6131) 1, art. 17. | 2 
20. Toate inscripţiile, cari întră în una şi aceeași colecţie, se înzestrează cu număr curent după șirul întrărei lor în colecţie, pe fiecare an în parte. Fiecare colecţie, după tre- cere de un an, se leagă întrun tom, deosebit. ot acolo, art. 18. | Ă 
21. Pentru fiecare colecţie de inscripții propitoare şi des- fiinţătoare de propiri (art. 19 din această anexă) Primul Notar ține pe fiecare an un indice alfabetic general de familiile - proprietarilor de averi nemișcătoare, In alfabet (indice alfabetic N. Trad) în dreptul familiei proprietarilor, senseamnă nume- rele inscripțiilor propritoare şi ale celor desființătoare de pro- piri după colecţiile respective, arătând anul, la care se ra- poartă inscripția. Pot acolo, art. 19, - „22. În caz de rădieare a propirei, după care inscripţia propritoare a fost trecută în colecţia locală de inscripții propitoare, Primul Notar face pe ea însemnare că sa des- ființat. Despre facerea adnotărei Primul Notar arată în inscripţia prin care desființează propirea.. 1889 lun. 26 (6131) 1, art. 20. 23. In caz de ridicare a unei propiri' parţiale, care a fost trecută în condicele propritoare, Primul notar face în condica respectivă, la paragraful propitor corespunzător, însemnare despre desființarea proprirei. Despre facerea însemnărei Primul notar arată în paragraful desființător de propire. Tot acolo, art. 21, 28, 41; 1897 Dec. 29 (14835) IV, 

24. Despre vremea primirei paragrafelor propitoare şi des- ființătoare de propiri, arătând supt ce număr și în ce-an fie- care paragraf a fost trecut în colecţia respectivă, Primul Notar de îndată înștiințează instituţiile, de la cari aceste” para. - grale au fost trimise. Despre vremea înscriarei paragrafelor
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propitoare şi desființătoare de propiri și despre” numerele pa- 
ragrafelor în colecţie, Primul notar înștiințează şi în cazurile 
când propirile se pun și se desființează de el. însuși, după 
cererea autorităților colegiale sau a persoanelor în slujbă. 1889 
lun. 26 (6131) I, art. 22. Ă 
„26. Pe actele date de Primul notar, precum şi pe dupli- 
catele acestor acte, dacă pe act s'a pus propire, se înseamnă 
anul şi numărul, relativ la paragraful propitor după colecţia 
locală. Tot acol, art. 23. . - 

26. Ale doilea exemplare din paragrafele propitoare şi des- 
ființătoare de propiri, atât ale celor cari întră în arhiva no- 
tarială cât şi ale celor puse şi desființate de însuşi Primul 
notar, se trimit spre păstrare la instituţiile arătate pentru 
acest scop de Ministrul” Justiţiei. Tot odată Primul notar în- 
seamnă la fiecare paragraf numărul supt care a fost trecut 
în Colecţia respectivă de paragrafe propitoare şi desfiinţă- 
toare de propiri. Tot acold, art, 24. 

27. Paragrafele . propitoare pentru toate propirile puse în- 
tâiași dată, dacă se rapoartă la o proprietate trecută în registrul 
de daravere ale immobilelor şi la proprietarul arătat în acesta, 
sau la cel de la care acesta a moștenit, se notează în registrul 
numit, arătând supt ce număr paragrafele propitoare de cari 
e vorba, au fost trecute în aceă colecţie. Paragrafele desfiin- 
țătoare de propiri trecute în registrul: daraverelor immobi- 
lelor se notează de asenienea în registru. Tot acolo, art. 25. 
„28. Toate paragrafele propitoare și desfiinţătoare de propiri, 

atât cele ce întră la Primul notar, cât şi cele ce se fac de 
el peniru cele puse sau desființate de dânsul însuși, se trec 
întrun registru special, făcut după formular aprobat de 
Ministrul Justiţiei. Tot acolo, art. 26.
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II. Formulare pentra propririle şi desfiinţările de propiri 
pe bunurile nemișcătoare, 

„No. 1. a 

Formular de paragraf propitor. 
- De către cutare autoritate colegială la 12 Noeravrie 19... 

a „cu No. 2593. 

„Bulâighin Se pune propire pe proprietatea nemișcătoare a 
„ negustorului din Moscova Terentie Andreev Bulâi- 

ghin, aflătoare în cutare loc (se arată gubernia, 
ținutul, satul, casa, prăvălia, fabricele și altele), 
pentru neplata către orășeanca din Riga, Pelaghia 
Procofieva, a cambiei emisă la 19.... Iunie 15, pentru 
una mie de ruble cu procente (arată mărimea pro- 
centului şi timpul de când acestea se socotesc). 

Iscălitura membrului 
Viza Secretarului 

Sa . - 
„Se face propire pe averea nemișcătoare, la data 
reclamaţiei, și anume:: 

Zimin: |. a Locotenentului în rezervă Paul Gavrilov Ziminu. 
Zimin: 2. a Secretarului gubernial Ivan Gavrilov Zimin, 
sSobolevscaia, 3. a Secretăresei puberniale Alexandra Gavrilova 

„__ Sobolevscaia, şi | o 
Zimiâna: 4. a Domnişoarei Lucheria :Cavrilova Zimina. 

Pentru neplata de către ei la falimentul fostului 
negustor din Moscova Pavel Moraş pe baza înseri- 
sului de împrumut, dat în 19... Dechemvrie 15, 
la :Ordinul- Maiorului general Bogdan. Feodorovici 

„ Lindener, cu garanţia lor, a Ziminilor şi a Sobo- 
„levscăi, pentru două mii de ruble. 

Iscălitura Membrului 
Viza Secretarului 

Notă 1. Pentru fiecare act înfățișat spre a se face urmărire și pen- “ru fiecare pretenţie separată, trebue să se serie câte un paragraf propitor deosebiţ.—2) la toate cazurile, în general, când într'un paragraf unic trebue să se coprinză propire pe mai multe persoaue, se des- part neapărat cu numerotaţie, cum s'a arătat mai sus,
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No. 2. Pa 

Formular de paragrafe propitoare, de pe cari se dau cer- 
tificatele pentru zălogire. 

Dela cutare Tribunal, 9 Septemvrie 19..., cu No. 26452. 
Nosarjevschii. Pe baza certificatului dat la 31 August 19... cu 

No. 1002, pe moşia colonelului și cavaler 
Adam Antonov Nosarjeuschii, se face propire 
pe proprietatea, cutare aflătoare în cuture gu- 
bernie, cutare ţinut, în care sunt atâtea de- 
siatine (dacă pământul este măsurat). 

Iscălitara membrului. 
Viza secretarului. 

Notă. 1) Pentru fiecare prorpietate dată ca zălog se scrie un para- 
grat deosebit. 2) Neapărat trebue să se arate dela ce dată şi cu ce număr s'a dat certificatul, 1822 Martie 27 (28983) art. 3; 1839 Maiu 10 (12327); 1840 Fever. 21 (13198)—Comp. 1861 Fevr. 19 (36657) art. 1; (36661) art. 2 p. 1; (36674) 1; 1867 Noemv. 27 (45214); 1881 Maiu 5 
(127) părerea cons, de Stat, I; leg. art. 3; Dech. 28 (575); 1883 Fevr. 8 
(1373); 1888 Iun. 14 (5352); 1889 lun. 26 (6131) I,art. 9, 11 15, 17, 28; 
Dech. 18 (6453); 1890 Dech. 10 (0271); 1892 Dech. 7 (9128); 1912 Dech 20 (Col. leg. 2302), | 

No. 3. 

Formular de anunț pentru propiri complimentare. 

Dela cutare Tribunal 

8 lanuarie 19...., cu No. 36529. 
Nosarjevschii | După certificatul dat la 31 August 19... cu 

No. 1002, pe moşia colonelului şi cavaler 
1 Adam Antonov Nosarjevschii, se consideră 

(1) ca supt proprie cutare moșie, aflătoare în cu- 
tare gubernie, cu atâtea desiatine de pământ 
(dacă moşia este măsurată). 

1) Aceasta s'a luat din formularul cu No. 2:şi cuprinde propirea 
veche. - .
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lar după ce sa prezentat certificatul la i zălog,- oprizea se consideră: L-iu” pe toată (2) proprietatea (sau pe cutare parte din ea) fă- 
cută de cutare instituţie de credit pe bani 
daţi împrumut; al 2-lea, pe toată moșia (sau - "| pe cutare parte din ea) din partea. cutărei (3) adrninistraţii financiare a Statului pentru cutare 
antrepriză sau furnitură,; al 3-lea... 

a 

După aceea: 
Jos arătatul paragraf, trecut în cutăre con- dică de propiri sau în cutare colecție de pa- ragrafe propritoare, se anulează: Nosarjevschii 19... No. 36, paragraful 9540, a lui Adam (4) Antonov Nosarjewschii. a 

Iscălitura membrului, 
Viza secretarului, 

2) Aceasta este adaos la cea di'nnainte. 
3) Incă un adaos. ” 
4) Această desființare de poprire este aceeaşi cu cea arătată în for mularul No. 2, - 

Notă. 1) Dacă după. ce sau dat certificate. complimentare pentru zălogire, proprietatea a mai întrat ca zălog încă de câteva, uri, atunci ia fiecare dată, complectând propirea prin adăogirea unui paragraf nou, vea de mai înnainte se anulează cu totul. — 2) Autoritatea ad- ministrativă sau financiară, primind proprietatea ca zălog după cer- tificatul Primului notar sau după certificatul de adaos la zălogire, “comunică, propirea Primului noţar care a dat certificatul.—3) Deoarece acest paragrat împreună cu desființarea paragrafului precedent co- prinde numai o propie, de aceea pentru punerea ei se plătește una „ublă şi cinci zeci de copeice. 

1822 Martie 27 (28983) art. 3; 1839 Maiu 10 (12327); 1840 Fevr. 21 (13198).— Corp. 1860 Maiu 31 (35847) Us. imp. art. 2; 1861 Fevr. 19 (36657) art. 1; (36661) art, 2 p. 1; (36674) 1; 1867 Noem, 27 (45214) art. 4, notă; 1881 Dech, 28 (575); 1883 Fevr. 8 (1373); 1888 lun. 14 - 45352); 1889 lun. 26 (6131) 1, art. 9, 11, 15-17, 28; Il, 1889 Dech. 18 46453); 1890 Dech. 10 (7271); 1892 Martie 16 (8428) 1, art. 3, 4; 1; „Dech. 7 (9128); 1912 Dech, 20 (Col. leg. 2302). . i



96 

No. 4 . 

Formular de modificâre a unui paragraf propitor. 

Dela cutare Tribunal... 

| 3 Martie 19... cu No, 315, 

Nosânjevschii, In baza certificatului dat la 31 August 19... 
cu No. 1002, pe proprietatea colonelului și! 
cavaler Adam Antonov Nosarjevschii, se con- 
sideră, supt propire moşia cutare aflătoare în 

„| cutare gubernie, cutare ținut, în care sunţ 
(1) 1 alâtea desiatine (dacă moşia a fost măsurată) 

După înfăţişarea certificatului la zălog, pro- 
pirea se consideră I-iu, pe cutare parte din 
ea, în folosul cutărei instituţii de credit pentru 
datoria, de 00 ruble. ce a mai rămas; al 2-lea... 
Apoi: 

Jos arătatul paragraf, trecut în cutare con- 
dică de propire (sau în cufare colecţie de 
paragrafe propitoare) se anulează, 

Nosarjevschii. Anul 19..... No. 48, paragraful 11520, al lui 
(2) Adam Antonov Nosarjeuschii. 

Iscălitura membrului, 

! Contrasemnătura secretarului. 

„1832 Martie 27 (28983) art, 3; 1839 Maiu 10 (12327); 1849 
Fevr. 21 (13198).— Comp. 1860! Maiu 31 (35847) Ue. Imp., 
art. 2; 1861 Fevr. 19 (36657) art. 1; (36661) art, 2p.1:; 
(36674) 1; 1881 Dech. 28 (575), 1883 Fevr. 8 (1373); 1888 
lun. 14 (5352); 1889 lun. 26 (6131) ], art. 9, 11, 15—17;11; 
Dech. 18 (6:53); 1890 Dech. 10 (7271); 1892 Dech. 7 (9128); 
1912. Dech. 20 (Col. Leg. 2302). 

(1) Schimbare in câtimea zălogului şi a sumei — Comp. cu formu- 
larul de la No. 3 

(2) Această anulare de paragraf esţe cea arătată în formularul cu 
No. 3. 

>
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No. 5. 

Formular de paragraf propitor în urma schimbărei stă- 
pânului proprietăţei. 

Dela cutare Tribunal 
'9 Martie 19... cu No. 316. 

Iacutin Se face proprire pe proprietatea colonelului Alexan- 
dru Filippov acutin, ailătoare în cutare gubernie, 
în cu'are ţinut, numindu-se în cutare chip, în care 
sunt atâtea desiatine (dacă moşia este măsurată); în 
urma trecerei asupra ei [din cutare caz) a propirei 
făcută în cutare an, asupra fostului stăpân al acestei 
moşii pentru cutare proces sau urmărire. 

Apoi: | 
Jos arătatul paragraf, trecut în cutare Condică de 
proprire (sau în cutare colecţie de paragrafe opri- 
toare), se anulează: - 

Familia fostu- NB. Aci se arată paragraful vechiu după 
lui proprietar: formularul No. 6. & 

Iscălitura membrului 
Contrasemnarea secretarului. 

Notă, î) Pentru acest paragraf, care coprinde schimbarea de pro- 
prietar, trebue să se ia una rublă cinci zeci de copeice. 2) Dacă asupra 
stăpânului celui noa se strămută mai multe propiri deosebite, atunci 
pentru fiecare caz trebue: să se facă un paragraf deosebit socotind 
una rublă cincizeci de copeice pentru flecare.—3) La, trecerea, asupra 
stăpânului nou a propirilor făcute pe temeiul certificatului dat fostului 
stăpân de către Primul Notar, paragraful pentru schimbarea, de stăpân 
se face după formularul dela No, 3; 4) La trecerea Ja un nou stăpân 
a unei părţi din proprietatea aflătoare supt propire, . se fac paragrafele 
de o dată: intâiu, pe numele stăpânului nou, pentru strămutarea pro- 
pirei âsupra lui; al doilea, pentru partea ceealaltă din moșie, rămasă 
supt. propire pe numele stăpânului anterior, și, al treilea, despre anu- 
larea paragrafului vechiu, 

1822 Martie 27 (28983) art. 3; 1839_Maiu 10 (12327); 1840 Fevr. 21 
(13i98).— Comp. 1861 Fever. 19 (36657) art. 1; 138661) art.2 p. 1; (36674) 
I; 1881 Dech. 28 (575); 1883 Fevr. 3 (1373); 1881 Iun. 14 (5352); 1889 
lun. 26 (6131) 1, art. 9, 11, 15—17, 27; 28; 1; Dech. 18 (6453): 1890 
Dech. 10 (7271); 1892 Dech. 7.49128); 1912 Dech. 209 (Col. de legi. 2202).
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No. 6. 

Formular de paragraf desființător de propire. 

«De la tribunalul regional din Petrograd la 5 Aprilie 19.., No. 117. Primului Notar al numitului Tribunal. Propirea, pusă pe moșia locotenentului în retragere Ivan Petrov Semenov și trecută în colecția de paragrafe propitoare a ținutului Gdovse pe anul 1888 supt No. 311, după hotărârea Tribunalului regional din Petrograd, din 3 Aprilie acest an, sa anulat. (Iscălitara membrului şi contrasemnarea Secreta- rială. Locul peceţei)» 1889 lun. 26 (6131) 1, art. 16, notă; 1914 Aug. 18 (Col. leg. 2284) Prea înaltă poruncă, 

“No. 7, 

-a Formular de adresă, 

e Dela cutăre administrație gubernială către cutare 
Prim Notar, 

Administraţia gubernială, trimițând prin aceasta 
alâtea paragrafe, fiecare pe foae deosebită, spre a se face propiri pe. proprietăţi nemişcătoare, şi alătu- 
rând banii cuveniţi pentru fiecare paragraf, întotul 
atâtea ruble, roagă, ca pe baza acestor paragrafe să 
se facă sus arătata propire. 

Iscălitura Consilierului 
Contrasemnătura Secretarului 

s 

ama, data, „Aotă. Luna, ata, anul și numărul trebue să fie du PA pipi de puse și la paragratele, alăturate -pe lângă adresă, PD eșiri. „ [deasemenea și pe registrul înseși paragrafelor.
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(La formularul No. 7). . 
  
  

Registru pe lângă adresau cutărei instanţe către cutare Prim: 
Notar 19... Aprilie... No... de paragrafele trimise ' 
  

[| " 1Ce sume se 
trimit 

    Nu
mă
ru
l 

pa
ra
gr
af
el
or
 

Ruble 
  

Al 00 
Bl 00 
Co 00 
D. "700 
5 hu ae | 00 
Be 00. | Pl 00 I

D
R
 

o
o
m
o
 

  
  

“Total, . 00 

Iscălitura membrului. 
Notă. La paragrafele desfiinţătoare de propiri trebue să se arate: 

când anume și pentru ce număr de ridicare de propire s'au depus 
banii cuveniţi. 

          
Anexă la articolul 192:, notă. 

Regulele privitoare la certificatele de zăloage, 

1. Certificatele de zălogire pot fi înfățișate la administraţiile 
financiare şi la instituţiile de credit (de stat, a societăţi 
sau particulare) pentru garantarea contractelor, a plăței ra= 
telor, a unui credit ce este să se deschiză, a înnprumuturi 
și altele, numai în curs de un an din. ziua liberărei lor. Cer= ” 
tificatele cari nu vor fi fost înfățișate în- curgere de un an 
se declară nevalabile. 1892 Martie 16 (8428) art, 1. 

2. Certificatul pentru zălogire, liberat eu arătarea în ela. 
„instituţiei, pentru care este menit certificatul, nu poate 
să fie primit nici la vre-o altă instituţie, pentru zălogirea, 

  

1) Dacă se întâmplă. persoane cu aceeaşi familie, atunci se arată 
spre a se puteă deosebi paragrafele unul de altul, profesiile lor saw 
literele incepătoare ale numelui sau patronimiei.
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proprietăţei, Astfel de mărgenire se poate face după ce- rerea „proprietarului și în cazurile când nu este arată de lege. Tot acolo, art. 3. | - 
3. . Primind o moșie ca asigurare. în baza unui certificat de zălogire, administraţia financiară sau instituţia de crediţ este datoare a înştiință pe Primul Notar care Pa dat sau in- stanței colegiale care îi ţin locul, în baza cărui certilicat, și pentru a garantă ce anume, pentru ce sumă, de la cine, care şi ce proprietate sa primit ca zălog; la . împrumuturi sa arată termenul împrumutului şi mărimea procentului. Pe baza acestei înştiinţări Primul Notar sau autoritatea, colegială care îi ţine locul pune propire, în care afară de sus arătatele științi, arată și administraţia financiară sau instituţia de credit care a primit ca zălog proprietatea, de asemenea "Şi para- gralul, prin care sa pus propire la liberarea certificatului de zălogire. 1892 Martie 16 (8428) I, art. 3. ” : 4. Când proprietatea, aflătoare ca zălog, în baza certifi- catului pentru zălogire, după lege, poate fi primită ca zălog de o administraţie financiară sau de o instituţie de credit pentru partea rămasă slobodă din suma la cât a fost preţuită, atunci Primul Notar respectiv sau autoritatea colegială care îi ține locul, dă pentru această proprietate certificat supli- mentar de zălogire, păzind toate regulele prescrise pentru liberarea certificațului primitiv și punând o propire nouă, pe această proprietate. Certificatul de zălogire suplimentar se numește, al doilea, al treilea, şi așă mai departe după șirul liberărei, și în privinţa înfățişărei la zălog se supune la aplicarea regulelor, stabilite în articolele precedente (1—3,) din această lege relative la certificatul de zălogire prim. Tot acolb, art, 4, . 

"Notă, Liberarea, de copii de pe certificatele de zălogire pentru a pune proprietatea zălog pentru suma, liberă di prețuirea ei s'â desfiinţat. 1ot acold, art, II. 
, 

5. Pentru a primi certificat suplimentar de zălogire trebue să se înfăţişeze Primului Notar sau autorităţei colegiale care îl înlocueşte, copie de pe certilicatul de zălogire, în baza cărui proprietatea stă zălog.“ Copia de pe certificat trebue să fie cerlificată de instituţia, la care proprietatea a fost pri- mită zălog în baza acestui certificat, Pe copie şi pe însuși
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certificațiul se face de numita instituţie o înscriere arătând: 
de la cine, spre a garantă ce anume și peniru ce sumă se 
află zălog proprietatea, de asemenea, că mai, departe acest 

- certificat nu puate sluji spre a garantă obligaţii nouă sau 
pentru a mări suma zălogului. 7oț acold, lat. 5. 

6. Dacă de instituţia, la care a fost primit certificatul, sa 
mai dat de pe el o copie în modul stabilit în articolul 64 
din legea antreprizelor şi turniturile Ja Stat (ed. din 1900) și 
în Col. dispoziţiilor militare (Cartea a XVII-lea ed. din 1907 
art. 17), atunci despre aceasta se înseamnă în inscripţia de 
care se vorbeşte în articolul precedent [5) pe certificat, și pe 
copie, și în atare caz casă primească cerlificatul . adiţional 
trebue să se înfăţișeze Primului Notar sau autorităţei cole- 
giale, care_va ţine locul de notar, asemenea şi copie.de pe 
copia certificatului, liberată păzindu-se regulele stabilite în ar- 
ticolul precedent (5). Tot acols, art. 6. 

7. La caz de a se vinde “proprietatea, la vânzare publică, 
suma, pentru. a cărei asigurare proprietatea, sa primit zălog 
în baza unui certificat de zălogire adițional, se plăteşte din 
banii intrați de pe proprietate, rămași după acoperirea plă- 
ilor, arătate în articolul 1163 din Proc. civilă şi în articolul 
282 (după Contin. din 1913) din Regulamentul urmăririlor 
pentru daraverile nelitigioase ale Visteriei, de preferință faţă, 
de alte datorii, excluzind numai pe acele din ele, cazi au 
fost garantate prin proprire sau zălog asupra proprietăţei, 
după ce sa pus asupra acestei din urmă propire în baza 
certificatului de zălogire “adiţional. 1892 Martie 16 (8428) 
I, art. 7. 

8. În caz de pierdere a unui certificat adiţional pentru ză- 
logire, în baza căruia nu sa tăcut zălog sau dacă zălogul 
pus s'a isprăvit, proprietarul proprietăţei este în drept a se 
adresă Ja Primul Noiar sau la autoritatea colegială care îi 
ține loc eu cerere de a desființă propirea făcută, pe baza 
liberărei certificatului. Zof acolo, art. 8. 

9. In caz de pierdere a certificatului de zălogire, dat cu 
arătarea în. el a instituţiei, pentu care acesta este menit 
(art. 2 din această anexă), oprirea pusă la liberarea numi- 
tului certificat. de Primul notar sau de autoritatea colegială 
care îi ţine loc, dacă proprietarul proprielăţei înfăţişează 
certilicat, deia instituţia numită în el, că proprietatea nu sa
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pus zălog la ea și că certificatul nu se află la această in- stituție. Când certificatul pierdut a fost dat spre a pune o proprietate - zălog la o administraţie financiară, atunci pro- pirea nu se desființează până ce nu trece termenul de un an din ziua liberărei certificatului. Tot acolă, art. 9, „10. La pierderea unui certificat de zălogit, dat fără a se arăta în el instituţia pentru care e menit, după ce se dă cerere (art. 8 din această anexă), se fac cercetări la popriri, în regislrele dosarelor de popriri şi în dosarele arhivei no- tariale sau ale instituţiei de întărituri, și dacă nu este vreo piedecă la primirea cererei, atunoi Primul notar sau auto- ritatea colegială care îi ține locul, Publică în Buletinul Se- natului și în Mesajerul Guvernului despre pierderea adusă „la cunoştinţa a certificatului de zălogire și despre întrarea ce- rerei de ridicare a propirei. Tot acolo, art. 10. 
„ 11. Dacă nu sa făcut vreo împotrivire la desființarea. ” propirei, atunci, după trecere de un an dela cea din urmă publicaţie şi de dos ani dela datul certificatului și după ce se 
ia din nou informaţia pomenită în articolul precedent (10) că „lipsesc piedeci la rădicarea propirei, poprirea se desființează 
de Primul notar sau de autoritatea colegială care îi ţine locul: Zot acolă, art. 11. i 

Anexă la art, 294 
Formular de jurământ pentra slujba de secretar şi de ajutor de se- 

cretar la secţia îatăriturilor, 

Făgăduesc și jur lui Dumnezeu Atotputernicul, înnaintea, 
sfintei lui Evanghelii şi a de viață dătătoarei cruci a Dom- nului, să păstrez credință Maestăţei sale Imperiale Domnului Impărat Autocrat al tuturor Rusiilor, a împlini cu sfințenie legile Împărăției, a păstră neatinse documentele şi condicele 
încredințate mie și a lucră în toate conform îndatorirei ce 
mi sa dat, amintindu-mi că pentru tot va trebui să dau 
răspuns Înnaintea legei și înnaintea lui Dumnezeu la înfri- 
coşatul lui judeţ. Spre adeverirea acestora sărut cuvântul 
și Crucea Mântuitorului micu. Amin. 1889 lulie 9 (6188) Leg. 
I, A, art. 43, anexă. |
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Anexă la articolul 369 p. 2. 

Tarit pentru luarea taxelor de cancelarie de catre secţiile de | 
întărituri: 

1) Pentru deschiderea unei partide nouă de întărituri. 5 r. se. 
2) Pentru liberarea unui act întărit 3» 
3) Pentru a da un certificat pentru credit 3» >» 
4) Pentru facerea unei inscripţii de întărire - 1 »50» 
5) Pentru datul unei copii de pe actul de întărire 1 ».50 » 
6) Pentru datul unei copii depe hotărâre în cazul | 

prevăzut la art. 363 din această lege 1 »50» 
7) Pentru datul a orice fel de copii sau de in- 

formaţii pe coală o 
8) Pentru cercetarea fiecărei condici de întărituri 

a fiecărui dosar de întărituri şi a fiecărei par- 
„tide din condicele de întărituri | » 30 » 

9) Pentru pusul pecetei » 25 » 

Nota 1. La hotărârea taxei pentru daţul copiilor şi informaţiilor 
(p. 7) două zeci și cinci de rânduri se socot ca faţă (pagină) de filă, 
pentru o coală neplină se dă plată ca pentru una întreavă, dacă s'au 
scris mai mult de două feţe; iar dacă nu s'au scris mai mult de 
două fețe, atunci se iau trei geci de copeici, 

Nota 2. Pecetea se pune pe toate actele întărite, pe copiile de pe 
ele, pe inscripţiile de întărire, pe certificatele de credit şi pe hârtiile 
date, pe baza articolului 332 din această lege, de asemenea pe c0- 
piile de pe hoţărările şefului secţiilor de întărituri. 1889 Iulie 9 (6188) 
Leg. |, A, art. 362, anexă (VIII): art. 68 p. 2, anexă, 

Nota 3. Taxele de cancelarie. luate pe naza acestui tarif de câtre 
secţiile de întărituri, întreţinute pe socoteala Statului, se varsă la ve- 
niturile Statului, iar cele luate de secţiile de întărituri întreţinute pe 
cheltuiala oraşelor, la venituri!e oraşelor. 1890, Dech. 17 (7289) 11. 

Nota 4. Ţeranii din guberniile baltice, cari nu stăpânesc cu drept de proprietate peste două zeci de desiatine, sunt scutiţi de plata ta- . 
xelor de cancelarie, arăiate la punctele 1 şi 2 din acest tarif. 

1) La răscumpărarea sau cumpărarea de întâiași dată a vre unui loc 
arendat cu redevenţă pentru o casă țerănească, aflător pe: o moșie 

__ particulară sau a Statului. | . 
2) La răscumpărarea sau la cumpărarea complectătoare a unui 

pământ de fermă pân la proporţia de douăzeci de desiatine și 
3) La darea de obligaţii ipotecare pentru asigurerea părţei neplă- 

tite din suma cu care s'a făcut cumpărătura la contractele arătate la 
punctele | şi 3.. 

Țeranii cari s'au folosit odată de uşurarea arătată la punctul 1, 
nu se scatese de plata taxelor de cancelarie în cazurile prevăzute la 

» 40»
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punctul 2, și d'impotrivă. Obligaţiile ipotecare arătate la punctul 3, date prin contracte, nescubfe de plata taxelor de cancelarie, nu se folosesc nici de această ușurare. 1905 Fevr. 28 (25899). - 
Nota 5. De plata taxei de cancelarie, arătată în acest tarif, se scu- tesc: actele întărite şi ipotecare pe pământuri, dobândite prinîmprumut făcut dela Banca agrară țerăneaseă sau cu păstrarea asupra pămân- tului dobândit a unui mprumut dat de aceasta mai înnainte vreme, chiar dacă invoiala ar privi nu tot pământul împovărat de împrumut, ci numai o parte sau un lot din ei; apoi actele de întărire a pămân- -turilor asupra Băncei, după ce nu siau putut realiză vânzările și despre vânzarea de către Bancă a pământurilor rămase ei, de asemenea ac- tele de cumpărături de pământ de câtre Bancă, pe socoteala sa şi de vânzare de către ea a acestor pământuri. 1906 Apr. 22 427781) art. 1, Nota 6. De plata taxei de cancelarie arătată in acest tarif, se scutesc de asemenea actele arătate în articolul 217: din această lege. Această ușurare se întinde şi asupra altor cazuri neprevăzute în arâ- tatul articol (217:), în caz de cumpărare de către țerani sau de către agricultori din alte stări, cari înse prin modul lor de viață nu se dec- sebese_ în nimic de țerani, a unor loturi de pământ, când câtimea. pământului cumpărat, împreună cu cel de nadel, ce mai are dobân- ditorul, sau cu pământul dobândit mai înainte, nu trece peste: norma pământului ţerănesc. stabilită în articolul 63 din Statutul băncei ru- rale ţerănești (Statutul creditului, partea VII, ed. din 1912). 1909 Maiu 24. (31911) art. 1, 4. 

Nota 7. Taxele de cancelarie arătate în această anexă, nu se urmă- resc în daraverele pentru reformarea sau schimbarea stăpânirilor ru- rale în modul arătat de regulamentul peniru organizarea agrară, 1911 Maiu 29 (35370) leg. V, art 2, 
Nola 8 La pertractarea daraverelor ce se nasc pe baza regulelor dela, 6 Iunie 1912 pentru răscumpărarea pământului țerănesc pe mo: șiile dăruite prin prea înaltă miluire nobilimei din guberniile baitice. (Col. leg. 964) și la întărirea loturilor scoase în vânzare de proprie= tarii lor, părţile se scutesc de pluta taxelor de cancelarie arătate la punctele i, 2 şi 9 din acest tarif, 1912 lun. 6 (col. leg. 964) Rigule, art. 31, -
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- JURISPRUDENȚA 
şi alte lămuriri privitoare la Legea Notarilor 

PARTEA [-a. | 
CAP. l-iu. 

La art. 1. - : 
In vegulele fundamentale prea înnalt întărite la 29 Sept. 

1862 pentru reorganizarea, ramurei judecătorești se coprind 
următoarele principii pentru organizarea notariatului şi face- 
rea actelor în general: | 

1. Notarii sunt pe lângă instituţiile judecătorești. 
2, Judecătorii de pare, afară de materiile arătate în Codul 

de procedură civilă și penală, sunt însărcinaţi, acolo unde nu 
sunt notari şi cu atestarea actelor declarate. | 

.3. Notarii îngrijese supt privegherea, insrituțiilor judecă- 
toreşti, tacerea, actelor privitoare la cedarea şi dobândirea 
proprietăților şi la telurite obligaţii... 

4. Tratarea, daraverelor de acest, fel (după procedura con- 
servatoare) se deosebeşte, de procedura liligioasă şi are re- 
gule special stabilite pentru ea. 

Art. 1 sa alcătuit în conformitate cu principiile sus ară- 
tate. In legătură cu el stau articolele 57 și 60 (pg. 262). Vezi 
explicaţiile la art 29. | i 

la art. 2, | | 
Neîngăduirea ea judecătorii de pace să. facă acte privi- 

toare la, proprietăţile nemișcătoare nu face greutate persea- 
nelor.partieulare,având în vedere ocupațiile numeroase —şi
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fără de aceasta — -ale judecătorilor de pace, facerea actelor întărite le-ar răpi din timpul trebuitor pentru aducerea ]a. îndeplinire a celoralalte obligaţii ale lor. De aceea cercul de autoritate al judecătorilor de pace sa mărgenit numai la, atestarea actelor declarate (pg. 266). 
1) In localităţile, unde sau întrodus numai judecătorii de. 

pace, iar Legea Notarilor nu sa aplicat, obligaţia de a. 
atestă actele rămâne în seama administraţiilor polițienești şi după desfiinţarea consiliilor generale ale acestora (90/32 
Dec. dep. de cas. unite). 

2). Pe temeiul Legei prea Înn. întărite la 5 Aug. 1878, 
facerea şi liberarea documentelor țerănești pe baza unor contracte întărite, se încredinţează judecătorilor de pace locali, cu: Îndatorire pentru judecătorii locali să dea de știre Pri- mului notar pentru fiecare din aceste lucrări ca să iaeă, adnotările corespunzătoare . în registrul de daravere ale 
immobilelor (81/20 Dec. dep. de Cas. unite). 

3. Judecătorii de pace din acele regiuni, în cari nu sa, 
întrodus Legea Notarilor, sunt datori a atestă proiectele de 
învoială arătate în art. 19 din Stâtutul Băncei țerăneşti por cumpărare de pământ (83/31 Dec. dep. de Cas. 
unite). 

4. Obligaţia de a atestă regislrele notariale ale judecăţo- 
rilor de pace oau Congresele de pace, şi nu Tribunalele re- gionale; judecătorii de pace nu sunt puși pentru îndepli- 
nirea obligaţiilor date lor de Legea Notarilor, supt con- trolul Tribunalului regional sau a Curţei de Apei (84/29 
Dec. dep. de Cas. unite). 

5. Condicele, ce trebue să ţie judecătorii de pace din ţi- 
nuturile Nordestice ale guberniei Vologdă, contorm art. 26. 
din Legea Notarilor, afară de alte condici ce se află în ge- 
neral“la judecătorii de pace, au a [i atestate nu de Congre- 
sele de pace, ci de Tribunalul regional [86/10 Dec. dep. de: 
cas. unite). 

6. In guberniile baltice judecătorii de pace nu pot face 
lucrări notariale în caz de boală a notarului local, nici când 
notarul, pe baza art. 75 din Legea  Notarilor, întâmpină 
greutăţi legale la îndeplinirea lucrărilor notariale. (95/16 Dec. 
dep. de Cas. unite). | 

7. In fiecare din localităţile arătate în art. 2, întru cât nu se
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află în ele notar, judecătorul de pace. local are drept .desă- 
Vârșit de-a face atestârea actelor declarate, chiar. dacă. în 
capitala guberniei sau ținutului, în coprinsul căruria se află 
localitatea, va fi și fiind. deschis un biurou notarial. (Circulara, 
Min. Just. 30 Martie 1868 No. 126. 

8. Pe baza ari, Li4 din Leg. Not,, judecătorii de pace au 
drept a face lucrări notariale afară din cancelariile lor. (Circe, 
Min. Just, 20 lul. 1870, No. 223). 

Vezi art. 1-9 din Regulele provizorii. 
_Laart. 3. 
Vezi expl. dela art. 6. 

La art. 4. , 
Fixarea garanţiilor ce au a depune notarii vezi-o în 

anexa, Vezi pg. 219. Numărul notarilor trebue neapărat să 
fie hotărât pentru fiecare localitate, căci înmulţirea fără 
margene a notarilor, afară de îngreueri la controlul lucră- 
rilor lor, le-ar micşoră veniturile și nu ar da garanţie în- 
destulătoare că nu sar depărtă dela această slujbă multe 
elemente folositoare şi cinstite. (pg. 281). 

La art. 5 
După proiectul din 1863 Notarii erau opriţi a face vreun 

“comerț, ca meserie, dar această propunere nu sa admis, 
de oazece nu s'a luat în consideraţie în privința judecătorilor, 
procurorilor şi advocaţilor la discuţia Intoemirilor judiciare. 
(pg. 287). 7 a 

1. Notarii nu pot întră nu numai în partidele și societăţile 
ori asociaţiile, eari urmăresc atari scopuri politice, în cât 
participarea în acestea este oprită de lege supt pedeapsă, 
dar nici în acelea cari în programe sau în manifestări ale 
activităței lor dau pe faţă tendința de a luptă împotriva Gu- 
vernului sau îndeamnă la atare luptă pe locuitori. (06/22 
Dec. dep. de Cas. unite. şi Circulare Min. Just. din 12 Oet. 
19.6, No. 466095), | | , 
_2. Notarii nu pot fi trecuţi în listele de jurați. (art. 85. 

“Org. Instit. jud.) 
3. Notarii, aleși la Duma Statului, nu pot -să păstreze 

funcţia de Notari. (07/33 Dec. dep. de Cas. unite). 
4. Cu funeţia de Notar este compatibilă cea de traducător 

jurat. (art, 422 Intoem. instit, jad.) . 
5. Persoanele, cari au slujba de Notari, pot fi în acelaşi
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timp membri curatori în Consiliile Stabilimentelor de învă- țământ comereial. (Art. 11 din Regulamentul acestor insti= tuții prea înnalt întărit la 14 Apr. 1896. Regulamentul acestor stabilimente de învățământ) (Dec. dep. de Cas. unite. 05/30). 6. Este oprit notarilor a asociă biurourile lor și a lucră "pe baze comerciale. (Col. de leg. 11869, No. 58). 
La art. 6. 

Persoanele, cari fac parte din clasele de jos, pot fi numtte în slujba de notari fără a căpătă liberarea, în modul stabilit, (art. 550 şi 724 t IX) din obşiia respectivă “și pe cât timp vor fi în slujbă se socot eşiți din acele” obștii Şi capătă bi- lete de locuit dela superiorii lor erarhici, (89/28 Dee. dep. de Cas. unite). - 
La art, 7, a 
Cu scop de a înlătură cheltueli de prisos, nu s'a arăiat „chiar în această lege câtimea salarului persoanelor, ce vor fi numite Notari de către guvern, dar s'a arătat numai că. li se hotărăște salar numai când acest lucru se va găsi de nevoie. (pg. 279). - ” După art, 1U din Regulele provizorii, în.eaz de a se ivi 0 vacanţă la slubja de notar, Tribunalul regional face pu- blieaţie înştiințând pe doritorii de-a lua această slujbă, iar pân'atunci, dacă în localitatea unde e Ti ribunalul, nu se află “alt Noiar, înştiinţează pe Min. de Justiţie pentru ocuparea. vremelnică a acelui loc potrivit art. 7 din Legea Notarilor. La art. 9. 
Având în vedere putinţa a felurite abuzuri din partea No- torilor, în legătură cu facerea şi păstrarea de câtre ei a acte de mare valoare, în cea mai mare parte din State, eu scop de a înlătură atari abuzuri şi a feri pe particulari de pagube, se cere dela Notari garanţie corespunzătoare mai mult sau mai puţin însemnătăţei acestor acte. Dar impunerea de ga- ranții însemnate, în deosebi chiar la numirea Notarilor în slujbă, la noi. nu este cu putință. De-aceea cel puţin e de novoe să se ia măsuri de-ă spori aceste garanţii cu trecerea. timpului. Ar da mijloc pentru atingerea acestui seop ve- niturile încasate de Notari și de-aceea ar trebui, ca, îndată ce aceste venituri, vor. fi ajuns la o mărime hotărâtă, de Guvern, o treime din venitul, primit de Notar, peste aceă mărime, să se verse pentru sporirea garanţiei păn ce aceasta
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-va ajunge în cele două capitale ale, Țerei la 25009 de ru- 
ble, în orașele capitale de gubernii, la 15:;00 de ruble; 
iar în capitalele de ţinuturi şi în ţinuturi păn la 10000 de. 
„ruble. Suma hotărâtă pentru. complectarea. garanţiei trebue 
să se socoată proprietate a Notarului, dar totodată, ca garanţie, 
care să poată sluji la acoperirea despăgubirilor, la cari ar 
puteă fi osândit pentru călearea datoriilor lui notariale. 
Această sumă trebue păstrată atâta vreme cât Notarul va 
fi în slujbă, și după aceea.păn ce va trece vremea hotărâtă 
de. Legea notariatului pentru a se înnapoiă notarului garanţia, 
după eșirea lui. din:slujbă. Atare măsură ar fi cea mai bună 
spre a înființă şi la noi Notariatul pe :temeliile .cele. mai 
solide şi pentru a-i înnălță însemnătatea, şi tot odată ar a- 
sigură viitorul Notariilor și familiilor lor în cazul când își 
încetează îndeletnicirea după muncă onorabilă și conştiin- 
cioasă. Dar cu scop de-a nu da Notarilor, prin aceasta, pu- 
tința ca: nepedepsiţi să poată a nu-și plăți datoriile, e de 
nevoe, ca, odată cu admiterea regulei arătate, a mai admite 
și alia, care sa luat în cela mai multe State europeene 
și anume, ca: Notarul, declarat: de judecată nesolvabil, din 
aceă clipă să piarză dreptul de-a și. împlini slujba de Notar 
și ca, după achitarea tuturor urmăririlor ce-ar putea fi asu- 
pra lui, fiind. că și-a, călcat aceste îndatoriri, partea rămasă 
din garanție să se întrebuinţeze pentru plata datoriilor lui 
către alţii creditori. | 

Conform eu aceste concluzii, sa hotărât: 
1) De oarece în baza regulelor casselor, garanţiile puse de 

Notari nu pot rămânea la Tribunalul regional,  de-aceea se. 
dă împuternicire Ministrului Justiţiei, în înțelegere cu Mi- 
nistrul de Interne şi cu Controlorul de Stat, să hotărească 
regulele pentru păstrarea acestor garanţii. 

2) Spre a înlătură orice nedumerire, se lămureşte chiar 
prin Lege (art. 14), că urmărirea garanţiei nu desființează 
răspunderea Notarului cu toată averea sa. Pentru acest motiv 
sau făeut articolele 8—14 (regul. 282). Vezi explicaţiile 'la 
art. 14 p 2 şi 61 p 12 (despre garanţii). 

Regulele păstrărei, mărimei şi complectărei garanţiilor se 
află în anexe. | a . 

La art. 11. E , , 
Dacă se întrebuințează garanţia, în totul sau în parte,
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pentru plata condemnărilor suferite de: Notar, ar fi fost pri- mejdios a îngădui Notarului, chiar pentru cel mai scurt timp a îndeplini slujba, căci în acest termen el poate să- vârși o faptă nelegală, și despăgubirea, la care ar fi osândit, nu ar fi de-ajuns garantată (pag; 283). Vezi explicaţiile la art. 14 p 2, 
i La art. 13..: - 

Publicaţiile cu privire la moartea Notarului sau la eşirea lui din slujbă se fac în Gazeta guberniei pe datorie, urmărin- du-se banii cuveniţi dela acele. persoane, cărora, după hotă- 

explicaţiile la art. 14, 
La art. 14. 

1) inehiderea procesului pornit: la “Tribunalul regional eu privire la insolvabilitatea Notarului, în urma înțelegerei lui cu ereditorul, nu poate sluji de motiv spre a lăsă fâră curs cererea Tribunalului regional pentru : depărtarea Notarului 

tarul a fost "pus supt sechestru pentru neplata datoriilor încă mai înnainte- de-a fi avut loc încetarea procesului pentru insolvabilitate (80/35 Dec. dep. Cas. unite), . | upă înţelesul articolelor 8, 9, 11,12 și 13.din Legea Notarilor, garanţia Notarului este un capital bănesc, în tot tinpul cât va fi Notarul în slujbă și in cursul unui termen determinăt şi după eșirea din ea, menit ezcluziv la asigu- rarea despăgubirilor în caz de-a săvârşi Notarul în slujba lui faple' nelegale. Cât timp se urmează activitatea funcţio- nală a Notarului,. acest capital nu este supus la nici o ur- mărire străină. Dacă am îngădui putinţa ca garanţia să se cheltuească și pentru orice alte urmăriri, ar fi cevă de ne- înlăturat depărtarea Notarului din slujbă nu numai în cazul arătat de art. 11, dar şi ori de câte ori garanția sar mieşoră din pricina vre unei condamnări, de vreme ce îndeplinirea obligaţiilor notariale fără 'de garanţie sau - eu garanția ne- deplină nu se poate Îngădui. Garanţia Notarului este o va- „loare, păsftată la Tribuna] şi scoasă de supt libera dispoziţie a Notarului. Dar nu este în situația sumei de bani, pomenită în art. 1079 din Codul proe. civ. Creditorii Notarului, câtă
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vreme este în ființă acest rost al garanţiei, nu au putinţa 
a se folosi de procedura arătată în art 1079. Această putinţă, 
se înfăţişează numai când garanţia capătă rostul de sumă, 
de bani, care trebue dată Notarului, adică, după încetarea 
ativităței lui funeţionale, ori din ce pricină ar fi, şi după:ce 
trece termenul special (art. 13). Pănă Ja reslizarea acestei 
putinţi, creditorii pot fi plătiţi din procentele dela capitalul 
chezăşiei şi mai pot să-și asigure asupra acestuia sumele ce 
au de luat, punând sequestru-pe garanţie (92/8 Dee. dep. 
Cas. unite). 

3) Hotărârea, adunărei generale a Curţei de Apel, dată în 
şedinţă dispozitivă asupra plângerei contra hotărârei adu- 
nărei generale a Tribunalului. regional în chestia de-a 
se da din chezeşia fostului. Notar suma hotarâtă pentru în- 
destularea pretențiilor, admise printr'o hotărâre a Tribuna- 
lului. penal, nu este supusă la controlul Casaţiei (Dee. Dep. 
civ. de Cas. din 10 Octombrie 1906 în procesul lui Stats). 
Vezi expl. la art. 9 şi 64 p. 12. 

La art. 15. 
1) La, orice vacanţie ce sar deschide trebue să se facă 

publicaţie. lar când e să se hotărască cine poate fi primit 
la examen, trebue să se călăuzească de prescripţiile legei, și 
nu de alte consideraţii. La examen trebue să fie primit ori 
eine, care îndeplineşte cerințele legei. Faţă de cei neprimiţi 
la examen trebue să se dea o hotărâre, arătând motivele de 
respingere, ca să dea celor nemulţumiţi de hotărâre, putinţa 
de-a-și apără drepturile. (81/15 Dec. dep. Cas. unite). 

2) Art. 15 cere neapărat ca fie-ce persoană fără excepţie, 
„dacă dorește să ia slujba de Notar, să nu fie numită fără de. 
exumen. De-aceea a scuti de atare examen, prescris de lege 
pentru toţi cei ce doresc a luă. slujba de” Notari, pe acei 
cari au fost înnainte de aceasta în slujbă judecătorească 
şi cari îndeplinese cerinţele art. 202—211 din Intocmirea în- 
stituţiilor judecătorești, nu are nici o bază legală. (1900/33 
Dec. dep. Cas. unite). 

La art. 16. 
Notarii pot fi înlăturați vremelnic din slujbă în timpul 

cât sunt supuşi la instrucţia preventivă, când sunt trimiși 
înnaintea judecăţei; depărtarea se face, potrivit art. 1092 din 

e
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« Cod. Proc. pen., printro hotărâre a Curţei de Apel. (74/45, 83/20 Dec. dep. Cas. unite). 
” Vezi explicaţiile la art. 4], 

La art. 17. 
Numărarea Notarilor între slujbașii Statului este în general de folos, fiind că, dându-le respect şi drept însemnat de protecţie, de-o potrivă ca și celoralalţi funcţionari ai Statului În potriva ultrajului. insultei şi violențelor în timpul'când îşi îndeplinese slujba de Notari, prin. aceasta se vor atrage la funcţia de notari Oameni de seamă. (pag. 286). Otarii se folosesc de toate drepturile generale ale slujbașilor Statului, de clasa a 8-a, afară numai de areptul la, pensie şi de înnaintare în grad (în cinuri). Notarii au dreptul de-a primi ordinul sfântului Vladimir după 35 de ani de slujbă (85/21 Dec, dep. Cas. unite). 

2. V'entru trimiterea oricăror pachete, Notarii trebue să plătească fazele postale (Cireulara Min. just. din 25 Aprilie 1868 No. 6096). 
Vezi explicaţiile la art, 37, (serbători, protest). La art. 19. 
Pe baza art, 355 din «Intocmirea Instanțelor judecăto- reşti», nu se primesc între advoeaţi persoane cari se află în slujbă la Stat sau în slujbe publice. De aceea a îngădui Notarilor să fie advocaţi ar fi contrar acestei legi. Pe de altă parte, advocaţii sunt datori a* luă 'asupră-și apărarea acuzaților în daravere penale după însărcinarea ce le dă Pre- șediniele Tribunalului, iar în daravere civile sunt datori a luă apirarea împricinaţilor, după însărcinarea ce le da Con- siliul advocaţilor. Apoi ei âu drept a urmă stăruințele lor învr'un proces ce-au primit, și în afară de hotarele regiunei judeciare, în care se află. Dacă sluiba de Notar ar puteă fi împreunată cu cea de advocat, atunci Notarii ar constitui în corporaţia advocaţilor o lasă specială de oameni, cari ar aâvcă dreptul a se folosi de toate privelegiile amânduror slujbelor, fără a purtă deplin sarcinile nici uneia din ele, Noiarul ar căpătă putinţa de a scăpa de împlinirea datoriei sale directe, arătând că este însărcinat a apără un. proces, iar de obligaţia de-a îndeplini rolul de apărător în daraveri penale și civile ce i sar impune, arătând ocupațiile ce are ca Notar. Se poate aşteptă pe lângă aceasta, ca, din pricina
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interesului personal și pentru a păstră pentru sine- numai 
lucruri aducătoare de câștig, fiecare Notar să îmbrăţișeze 
profesia de advocat și slujba din urmă, mai ales în lo- 
curile cu puţini locuitori, sar preface întrun monopol şi o 
meserie, ceea ce sa stăruit mereu a se împiedecă prin le- 
giuirea privitoare la advocaţi. Nu se poate să nu stăruim 
pe lângă aceasta asupra încurcăturei extraordinare ce»ar 
urmă pentru acești Notari -advoeaţi supuşi la instanțe 
judecătoreşti diferite. Notarul este judiciabil exeluziv de 
Tribunalul regional, în regiunea căruia se află, e supus pri- 
vegherei acestuia şi numai prin hotărârea acestuia poate fi 
tras la răspundere disciplinară, iar trimiterea, lui în jude- 
cată, atârnă de Curtea de Apel. Dar acelaşi Notar, în calitate 
de advocat, trebue să se înscrie la Curtea de Apel şi va fi: 
supus la urmărire disciplinară şi trimitere înnaintea jude- 
căţei după hotărârea Consiliului de Advocaţi. Având în ve- 
dere nepotrivirea aczstei duble judecinbilităţi și în deosebi 
a abuzurilor, cari pot izvorâ din împreunarea într'o singură 
persoană a două, atari slujbe, ale căror obligaţii se ailă între 
ele în opoziţie, de-aceea propunerea de-a opri pe Notari 
de-a fi advocaţi s'a păstrat fără modificare (pag. 237). 

1. Notarii nu pot să-și ia asupră-și obligaţiile de advocat, 
adică este oprită cu totul cumularea asupra aceleiaşi per- 
ssane a rolului de advocat şi de Notar. Dar articolul 19 
nu poate fi înțeles că ar fi întăturând absolut pe Notari de-a : 
luă asupră-le împlinirea cutărei sau cutărei obligaţii, care 
întră în eercul de activitate a advocaţilor. și intre .acesiea 
și obiigaţia de-a stărui pentru alţii în daraveri litigioase, de 
oarece Notarii nu fac parte din numărul acelor persoane, 
cari prin art. 246 Proc. civ. sunt cu desăvârșire oprite a 
face advocatură '(77/290, 75/8388). | : 

2. Notarii nu pot luă asupră-şi profesia de apărător, nici 
a apără în daravere penale persoane străine, afari de apă- 
rarea membrilor celor mai de aproape din familia lor, după 
art, 246 Proc. civ. (84/46 Dec: 7 dep. Cas. unite, 80/20 Dec. 
dep. Cas, unite). Sa 

La art. 20. | | a 
„ Î. Pentru Notari sunt obligalorii instrucţiile relative la 
modul de-a lucră, date lor de Tribunalele regionale de cari: - 
atârnă. Lucrările făcute de :Notor conform acestor instrucții, 

8
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chiar dacă mai pe urmă s'ar dovedi, neconforme eu înţelesul adevărat al legei, — nu pot fi motiv de-a urmări pe Notar pentru despăgubiri. Inştiinţarea explicativă făcută Notarului de Tribunalul regional asupra vre unei chestii notariale, deşi nu supt formă de circulară și fără indicaţia «pentru infor- maţie și călăuzire», dar supt forma de răspuns asupra unei daravere anumite, este obligatorie pentru Notar nu numai cu privire la cazul pentru care a fost dată, ci şi pentru toate daraverele: de același fel. (80/21). 
2. Notarii stau supt privegherea şi inspecția 'Tribunalelor regionale, de cari atârnă și cărora sunt supuși. Aceste Tri- bunale au dreptul a le da instrucţiile cuvenite, a le cere informaţii și raporturi urgente. De asemenea Notarii, cum și toate persoanele ce se află în alcătuirea Tribunalelor, sunt supuși privegherei “Preşedinţilor în limitele arătate de art. 291 din Intocmirea Instituţiilor judecătorești (82/10 Dep. pefi). 3... Vinovăția Notarului de-a fi întrebuințat cu intenţie expresii insultătoare pentru Tribunalul regional, în lămuririle date Curţei de Apel, constitue călcarea datoriei de supunere și cade supt partea l-a a art, 394 din Codul pedepselor (79/48 dep. pen.). i . Vezi explicaţiile dela art, 57 și 64. 

La art, 21. 
Vezi explicaţiile. art. 219 p. 2. 

La art, 22, 
1. Notarii nu fac acte, cari trebue să fie întărite de Primii Notari, relativ la proprietățile nemișcătoare, aflătoare în lo- calităţi unde încă nu s'a Dus în aplicare Legea Notarilor (art. 24 din Regulele provizorii). 
2. Asupra immobilelor cari în parte se află într'o loca- litate unde încă nu s'a introdus Legea Notarilor, iar altă parte în regiunea unde această Lege sa introdus, actele se fac şi se întăresc numai în regiunea din urmă, după re- gulele din numita, Lege, înse se trece în registrul actelor întărite numai acea parte a proprietăţei, care se află în re- giunea Tribunalului, pe lângă care este Arhivă notarială lart. 8 din Regulele Prov. pentru punerea în aplicare a Legei Notarilor). 

A . 3. Cazurile de împărțeală a acelor proprietăți, din cari una se află în întregime într'o localitate unde nu sa in-
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trodus Legea. Notarilor, iar altele în regiuni unde Legea s'a 
întrodus, nu au tost:categoric rezolvate de Regulele notariale, 
dar din combinarea art. 24 cu art.78 e vădit, că nici în art.. 
8 din Regulele pentru punerea în lucrare a Legei Notarilor 
nici în alte regule, despre Notariat, nu se află oprirea de-a 
face acte de împărțeală cu privire la atari proprietăţi la 
daraverile întăriturilor, după regulele din partea a Illa, 

„Cartea 2, tomal X partea I-a (74/5994). a 
La art. 23, 

Vezi articolele 123 şi 124, 
La art. 25. 

După ce Notarul a, fost întărit în slujbă, este dator ca de 
" îndată să întăţișeze la Arhiva notarială, aşezate pe o singură 
foae: întipăritura pecetei şi un, exemplar de iscălitură, ară- 
tând locul unde i se află biuroul. (art. 11 din Regulele pro- 
vizorii).. 

La art. 26, 
Punotul 6 din art. 26 obliză pe Notari a ţinea listă alfa- 

betică de persoanele asupra cărora s'a înființat tutelă pen- 
tru răsipă, cu scop de-a li se da Notarilor putinţa de-a împlini 
obligaţiile impuse lor de art. 83 şi 90 din Legea Notarilor: 
de-a. se îneredință de capacitatea juridică a persoanelor, cari 
vor a face aete (95/58). . 

Pentru uşurinţă praotică, actele, privitoare la averile ne- 
mișcătoare, se trec în într'o condică separată, deosebit, de 
toate celealalte. Indicele alfabetice ale actelor făcute de No- : 
tari se fac pentru a ușură aflarea informaţiilor, pe un timp 
mai mult sau mai puţin îndelungat (pag. 289). 

Vezi explicațiile la art. 83 p. 16: 
La art, 27. E 

Modul arătat aci sa stabilit pentru a garantă mai mult 
trecerea, actelor Notariale în condici şi în registre (pag. 289). 

La art. 28. E 
Spre a evită luatul de taxe prea mari de la ceice fac în- 

voeli la Notari, punetul 4 din acest articol este compleetat 
prin aceea eă în rubrica a patra a registrului trebue trecut 
nu numai..coprinsul actului, dar și câtimea taxei plătite pen- 
tru facerea lui, în cât acei ce înehee actul, dând declaraţia 
scrisă cont. p. 5 din acelaşi articol, să poată vedea, dacă sa 
luat de la ei sumele, ce se cuveneă să ia (pag. 289).
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1. Pe baza art. 28 p. 5, Notarul nu trebue să libereze documentele înnainte de-a se [i trecut declarația de primire a primitorului în condică sau. registru (87/31 Dep. pen.]. 2. Când actul este iscălit de părți şi declarat la Notar, "atunci faptul că una din părţi nu -a primit copie de pe act și lipsa, prin urmare, a declarației de primire în registru, „ Du_poate, prin sine însăși, să facă să fie: actul pevalabil. (72/364), | a “3. Actul atestat, de notar, după rugăciunea părților, rămas neprimil de la el, lipsind din aceaştă pricină, declaraţia de primire în registru, se consideră totuşi ca un act atestat. (79/151). | Se 
La art. 80. 

! In Codul de Proc. civ. este regula, că în hărtiile, eșite din Tribunal, trebue să fie pe fie care lață un număr de de- terminat de rânduri și anume 25. Această regulă sa găsit folositor a se aplică și la actele făcute la Notari, atât din punctul de vedere al comodităţei practice, cât Şi. peniru mai mare precizare a venitului din taxa timbrului în deobşte. De aceea art. 30 sa complectat cu.o notă corespunzătoare acestui scop în general, iar dezvoltarea acestei regale în a- mănunte s'a lăsat Ministrului de Justiţie și celui de Finanţe (pag. 29.)).- 
La art. 31. 

Neîngăduirea ca în condicele notariale să fie albituri şi adaose printre rânduri fără a fi notate aste tot atât de însemnată ca şi pentru registre, şi răsaturile atât în unele cât Şi în celealalte, cu scopul de a înlătură falșificările, nu trebue să se admiţă în nici un caz. (pag. 29), 
1. Faptul că art. 31 tace despre «îndreptări» nu dă motiv de a scoate încheerea, că Notarul are drept a lăsă fără a le notă atari îndreptări, ci trebue să recunoaștem, că, pe baza acestui articol, Notarul e obligat, a arătă în notiţă toate schimbările sau greşalele ce s'au turişat în bucată .187/31 Dep. pen,. Cas.) 

2. Dacă la inspectarea biuroului de Notari se găsesc ne- făcute adnotările pentru anularea unui act care nu s'a rea- lizat ori dacă albiturile nu sint umplute cu linii în articolele din registru, oi atari complectări sau făcut pe urmă, această împrejurare, având în vedere că este o călcare neîndoioasă
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a art, 3l din Legea Notarilor şi a art, 38 din Regulele pro- 
vizorii, nu scapă pe Notar de răspunderea, ce-i impune legea. 
(87/31 Dep. pen. Cas.). - 

Vezi expl. la art. 109. 
La art. 34 a - _ 

Condicele .și registrele se.depun la -Arhiva Notarială cu 
raport special şi cu inventar în două exemplare, din cari 

“unul se înnapoiază Notarului, cu declaraţia pe ;el a Primului 
Notar -c'a primit Condicele și Regisirele cu anexele lor (art. 
14 din Regulele proviz.). Ma 

1. :Notarul după art. 34 este datora încheiă cu iscălitura 
sa v'ondicile.de acte şi registrele de îndată după împlinirea 
anului, pe care, i-au: fost date acestea; dar neobservarea a- 
cestei regule nu poate fi privită ca omisiune atât de mare, 
În cât să atragă pedeapsă penală, de oarece redactarea ar- 
ticolului 34 dă loc la interpretări diferite (87/31 Dep. 
pen. Cas.), | “ 

2. Termenul de un an se hotărăște numai pentru prezen-. 
tarea Condicelor în Arhivă, dar de aci nu urmează de loc 
că Notarul are drept a ţineă condicele de acte în biuroul 
său fără a e fi încheiat cu notiţă iscălită de el. In adevăr, 
Legea nu poate: permite ca un document întraşă grad 
de însemnat, cum e condica Notarului, să stea în biuroul 
acestui din urmă, fără notiță îneheetoare și a da loc la fe- 
lurite abuzuri (87/31 Dep. pen. Cas.). 

3. Notiţa încheetoare trebue să fie făcută de îndată după 
trecerea în Condică a celui din urmă act sau document. 
Acest înțeles îl are în art. 34 vorba «sfârşirea condicei», și de 
la „acest moment trebue să se numere și sorocul de un an 
pentru depunerea Condicei la Arhiva Notarială. (87/31 Dep. 
pen. Cas.). | 

La art, 36. - 
Notarilor li s'a încredinţat obligaţia foarte importantă de-a. 

primi și vărsă la visterie unul din veniturile de căpetenie - 
ale Statului, încasat de la taxele pentru întărituri și de la 
cele de cancelarie. Notarii vor aveă de-asemenea influență 
însemnată asupra întrărei exacte a unei părți din taxele de 
timbru, Venitul de la taxele pe întărituri şi de la: taxele 
de cancelarie înnainte vreme se primeau. prin mijlocirea 
instanțelor. judecătoreşti şi se aflau supt control sever, ]ncre-
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dinţând primirea acestui venit şi vărsarea lui la visterie— Notarilor, aceștia nu puteau fi lăsaţi fără supravegherea cu- venită și fără controlul Ministerului de Finanțe. Din aceste considerente sa dat însărcinare Ministrului de Justiţie a al- cătui, în înțelegere cu Ministrubde Finanţe și cu Controlorul de Stat: 1) regule pentru facerea şi revizuirea condicelor în cari să se treacă taxele şi 2) regule de răspundere pentru nevăr- sarea la vreme de către Notari şi Primii Notari, a taxelor încasate de ei pe baza acestei Legi (pag. 292). . Regulele alcătuite pe acest temeiu, în înţelegere cu Mi- nistrul de Interne, între acestea şi cele pentru revizia și atestarea condicelor în cari se tree taxele încasate, cele pentru darea de socoteală de către Notari şi despre: vărsarea acestor venituri, sau publicat în Colecţia de lezi de la 10 Aprilie 1867 supt No. 322, (Vezi în anexe). - La art. 37. ” Pe baza art. 25 din Codul pentru preîntâmpinarea, şi des- fiinţarea infracțiunilor, instanțele judecătoreşti nu lucrează în zilele de serbători, nici în cursul septămânei Paștelor, după Calendarul pravoslavnic. In această privinţă nu s'a tăcut excepție pentru instanţele judecătorești - din Regatul Polo- niei. Aceste regule sau aplicat şi la Notari, cari (art. 17 şi 218) se consideră ca în slujba Statului și deci trebue să fie scutiţi de slujbă în cursul septămânei Paştelor după Ca- - lendarul pravoslavnie. De aceea în Regatul polon, ziua pro- testului unei cambii .se amână, dacă se nimereşte să cadă în zilele 4—7 din. septămâna sfântă după calendarul pravo- slavnie (96/92). . .. A 
La art, 39, 

, Notarul nu trebue să lipsească în concediu fără învoirea cu- venită. De aceea Notarii sunt datori, la caz de de-a cere concediu, să arate persoana, ce sar puteă însăreină cu în- deplinirea obligațiilor de Notar pe timpul concediului, și care .consimte la aceasta. Dacă se va găsi cu putinţă-a primi candidatul propus de Notar, la îndeplinirea slujbei acestuia, atunci chiar prin aceasta se înlătură nevoea: dea însărcină cu această înlocuire pe slujbașii. arătaţi în proiectul din 1863. (pag. 293). o 
'In caz de concediu sau boală a Notarului, persoana care trebue să”l înlocuească (art. 39 şi 40) va fi arătată printr'o
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petiție specială adresată preşedintelui Tribunalului regional, 
alăturând declaraţia acestei persoane că se 'nvoeşte a inde- 
plini slujba Notarului (art. 12 din Regulele vremelnice). 

1. Autorizând concediul Notarului sau refuzându-i-l, pre- 
şedintele Tribunalului lucrează în margenile autorităţei date 
lui pentru administrarea Tribunalului și în daraverele de 
administrare a tribunalului, nu pot aveă loc jalbe după re- 
gula instanţelor judeciare. De aceea faptele nelegale ale 
funcţionarului în administraţia instanțelor judeciare, încre- 
dințată lui de lege, pot fi atacate numai pe calea disciplinară, 
adică înnaintea şedinţelor întrunite ale departamentului I-iu- 
de Casaţie al Senatului ocârmuitor. (82/21 Dec. dep. Cas. 
unite). 

2. In Corpul de legi nu sa arătat modul cum sar puteă 
aduce în judecata Curţei de Apel deaciziunile luate de Pre- 
şedintelele Tribunalului regional asupra cererei . unui Notar 
supus lui, cu privire la acordarea de concediu. Art.. 39 o- 
bligă pe președinte a autoriză concediul Notarului numai 
când acesta va fi propus o persoană capabilă de a-l înlocui 
și vrednică de încredere, dar hotărârea în privința gradului. 
de încredere ce' aceă persoană merită este lăsată la chib- 
zueala şi conștiința președintelui. Prin urmare, preşedintele, 
consimţind a primi pe înlocuitorul propus a împlini obli- 
gaţiile de Notar sau refuzându-l, lucrează în margenile au-. 
torităţei date lui, conform art. 717 7. III, ed. 1876. Faptele 
lui în această materie nu pot fi atacate pe calea obicinuită. 
la instanţele judecătorești şi, numai în caz de a aveă ca- 
racter penal, sunt supuse la judecata celei mai înnalte auto- 
rități judecătorești, după procedarea arătată în art. 1091 
Cod. proc. pen. ed. 1876. [78/49 - Dec. dep. Cas. unite) 
„3. Nu este bază legală pentru încheerea, că Notarii, pen- 
inu că şi-au lungit concediul mai mult de 4 luni, ar putea 
fi urmăriţi în modul arătat de art. 1308 Cod. ped., înnaintea. 
Tribunalului penal, atât, fiindcă fapta prelungirei concediului, 
după natura şi caracterul ei, nu poate fi socotită ca de-o 
potrivă cu lipsirea samavolnică de la slujbă, cât şi fiindcă, 
acest articol, supunând pe Notari la pedepse desciplinare 
numai dacă și-au prelungit concediul mai mult de cât cu 
patru luni, nu pomenește nimic despre o prelungire mai mică. 
Art. 39 din Legea Notariatului garantează în totul mersul
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normal al lucrărilor în biuroul notarial și în lipsa Notarului, şi prin urmare neîntoarcerea “lui la post din concediul ce i s'a acordat, nu aduce după ea urmări vătămătoare pentru slujbă, ceeace are loc când lipsește de la slujbă un funcţio- 

funcționar. Aceste consideraţii explică deplin, pe de o parte, lipsa in lege a vre unei pedepse pentru neîntoarcerea No- tarului din concediu cu. întârziere mai mică de patru luni, iar pe de altă parte,—ci atară abatere a unui funcţionar îi 

aplică Notarilor, afară din pricinele sus arătate, Și pentru-că Notarii nu primesc salar. Iată de ce Notarii, dacă lipsese de la slujbă, după ce li sa isprăvit concediul, întârziind mai puţin de patru luni, fără motive legale, nu sunt traşi la răspundere pe calea penală, fiindcă legea nu prevede nici o pedeapsă. Dar această împrejurare nu scuteşie pe Notari de răspundere pe cale disciplinară, ca. pentru neîngrijire în îndeplinirea slujbei, abatere prevăzută în art, 410 Cod ped. de oarece, fiind priviţi ca aflători în slujba Statului, Notarii Sunt supuși acestui articol ea şi toți ceialalți slujbaşi, (84/28 Dec. dep. cas. unite).. 
"4; Pentru daunele pricinuite cui-vă de persoanele cari țin locul Notarilor, (art. 39 Legea. Notariatului) împingându-l prin informaţii date întradins falș, la încheerea unui act ne- prielnic,—răspunde Notarul, (98/14). | La art. 40. 
Art. 229 din «Intoem. Inst. judecătoreşti» nu exelude apli- carea articolului 5717. Ii! din Statutul slujbelor civile, la “membrii - departamentului judeciar, dar: cu condiţia, ca neîndeplinirea obligaţiilor slujbei din pricină de -boală (e vorbă de eșiții din. minte) să nu treacă peste un an și patru luni (86/30 Dec. dep. cas. unite), 

La art. 41. 
- "In proiectul din ;1863 art. 4] era redactat în forma urmă- toare. «În caz de moarte a Notarului, sau de depărtare a lui din slujbă: condicele '.lui, registrele, actele si pecetea, i se iau, după ordinul Tribunalului regional compelent, prin unul din membrii acestui Tribunal, sau prin. judecătorul de pace
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şi se depun în Arhiva Notarială, Pecetea lui. se pileşte eru- 
ciș». Dar regula aceasta nu s'a admis, deoarece, dacă spre 
a lua condicele, registrele, actele și altele ar fi trebuit să se a- 
ştepte ordinul Tribunalului regional, care poate să se afle 
la mare depărtare, păn la, ridicarea lor ar fi putut trece 
vreme nu puţină, în cursul căreia sar fi putut face între- 
buințare rea de documentele sus pomenite (pag. 293), 

Odată cu măsura înlăturărei unui Notar din slujbă sau 
cu liberarea lui din aceasta, se dă de ştire judecătorului 
de pace local al localităţei unde se află biuroul notarial şi 
acesta îndeplinește îndatoririle impuse lui de art. 41 (Regul. 
proviz. art. 13). Vezi art. 7—9 din Regulele provizorii și ex- 
“plicaţiile de la art, 16. 

1. Persoanele din ramul judecătorese, între cari se nu- 
mără şi notarii, pot fi înlăturați vremelnic din slujbă, 
nu numai când sunt trimise înnaintea judecăţei, dar şi când 
se hotărăşte în potriva lor instrucţie preventivă. Odată cu 
înlăturarea Notarului din slujbă, trebue luate de la el con- 
dicele, registrele, actele și pecetea prin judecătorul de pace 
local şi a le predă cu inventar la Arhiva notarială, numai 
atunci când Notarul, conform art. 39, nu propune pentru 
îndeplinirea slujbei sale o persoană vrednică de încredere; 
dar pecetea lui nu se pileşte păn ce nu ese din slujbă sau 
nu e depărtat definitiv. Dacă înse Notarul fiind înlăturat din 
slujbă, pe timpul cât va dură instrucţia şi judecata, dă, poz 
trivit art. 39 o persoană vrednică de încredere, care să îm- 
plinească slujba, atunci condicele, registrele, actele şi pecetea 
lui nu se iau, ci s6 lasă în îngrijirea persoanei numită pentru 
împlinirea slujbei de Notar. Depărtarea Notarului din slujbă 
se face prin hotărâre a Curţei de Apel, potrivit art. 1080 din 
Codul de Proc. pen. (74/45 Dec. dep. Cas. unite), 

2. Deși art. 41 nu pomenește despre cazuri când are loc 
înlăturarea vremelnică din slujbă a Notarutui, dar regula 
dată în el, trebue să se aplice și în cazurile prevăzute de 
art. 13 din Regulele vremelnice editate în 1867 pănă ce se: 
vor face instrucții pentru arhivele și biurourile notariale. 
Aplicarea art. 41 la cazurile când se închide un biurou no- 
tarial se îndreptățește şi de înţelesul exact al acestei legi, 
care, Însărcinând cu ridicarea condicelor, actelor şi peceţei 
de'la Notar, pe judecătorul de pace local, are în vedere îm-
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plinirea grabnică a acestei prescripţii cu scop de-a împiedecă putinţa unui abuz cu numitele documente, iar primejdia abuzului se poate întâlni atât în caz de închidere definitivă . a biurolui notarial, cât și în cazul unei încetăr vremelnice a lucrărei acestuia (83/18 Dec, dep. Cas, unite), 

. CAP. AL II-lea, 

La art. 42. | 
După proiectul din 1863 Arhive notariale și capi ai arâstora se înființează pe lângă fiecare Tribunal regional. Deşi mai apoi 

Sa ivit ideea de-a le. înfiinţă în fiecare ţinut pe lângă Con- 
gresele judecătorilor de pace, dar examinarea atentivă a, fo- loaselor şi nefoloaselor înființărei de arhive pe lângă Tri- bunalele regionale şi ale înființărei lur pe lângă Congresele judecătorești, a arătat că nu este cu putinţă, pe deoparte, 
a micşoră garantarea săvârşirei corecte a actelor privitoare la proprietăţile nemişcătoare, iar, pe de altă parte —a mări fără o nevoe;neapărată cheltuelele Statului, care, socotindu-se, pe lângă cheltuelele Primilor Notari pentru întreţinerea ar- hivelor notariale şi a soriitorilor trebuitori, ar ajunge la un milion de ruble pe an. (pag. 301). 

La art. 43; 
1. Primii Notari nu pot fi membri în partidele, societăţile Și grupările cari urmăresc scopuri politice (06/22 Dec. dep. Cas. unite); _ | . 2. Admiterea cererei primului Notar de a i se da între- ţinere pe timpul unei boli a lui, mai îndelungată de patru luni, dar mai scurtă de un an, arârnă uu de președintele Tribunalului, &i de Adunarea generală a secţiilor acestui Tribunal. (p. 4, art. 16) din <Intoemirea instituţiilor ju- decătorești»). Având -a da hotărâre asupra a atari ce- reri a slujbașilor judecătorești în general, spre a li se da îutreținere pe timpul, cât nu și-au putut înplini slujba din 

pricină de boală, adunările generale sunt datoare, în fiecare caz concret, a se încredință: a) dacă boala a lost grea, în cât nu i-a dat voe slujbașului să vie la slujbă, şi .b) dacă nu sa prelungit mai mult de un an. Dacă persoanele în slujbă În ramura judecătorească, au a fi supuse la oprire de leafă pentru că și-au lungit concediul, fâră motive legitime (art,
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415 Cod. ped.), la această pedeapsă se supun pe cale dis- 
ciplinară (p. 4 art. 262 «Intocmirea instituţiilor judecăto- 
rești»), exceptând cazurile judecătorilor (între cari se numără 
şi Primii Notari— art, 41 «Intocmirea etc.»), cari pe calea 
aceasta sunt supuşi numni la avertisment (art. 264 din «In- 
cocmirea etc»), îar la oprire din leafa pot fi condemnaţi nu 
mai de judecata penală (75/59 Dec. dep. Cas. unite). 

Vezi expl. la art, 40, 57, p. 19 şi 20 art. 64, cum şi art. 
66 şi 67 din Regulele provizorii. 

La art. 43, 
Ajutorii Primilor Notari nu pot luă parte nu numai în parti- 

dele, societăţile și grupările cari urmăresc scopuri politice, 
când participarea în acestea este oprită de lege supt amenin- 
ţare de pedepse, dar nici în acelea, cari în programe și alte 
manitestaţii aie activităţei lor, dau pe faţă tendinţă spre luptă 
în potriva guvernului sau cari îndeamnă la atare luptă pe 
locuitori (06/22 Dec. dep. Cas. unite și Cireulara Ministrului 
de Justiţie. 12 Octomvrie 1906 No. 46505). 

La art. 44, | 
Stabilirea de regule amănunțite cu privire la primirea 

cât și la predarea Arhivei Notariale, cum și a sumelor bă- 
neșii, a pecetei și a lucrărilor în curs, în caz de-a părăsi 
primul Notar slujba din felurite pricini (liberare din: slujbă, 
primirea altei insărcinări, boală, concediu), fiind obiect al 
instrucțiilor instanțelor judecătoreşti, este de competenţa 
Tribunalului regional după procedura arătată în art. 169 «In- 
tocmirea instituţiilor judecătoreşti» (86/19 Dec. dep. de Cas. 
unite). 

„La art.. 46. 
Primii Notari trebue să trimită exemplare de iscălitura 

lor și întipăritura peceţei-lor la Arhivele ipotecare din re- 
giunea Curţei de Apel din Varşovia. (Circulara Ministrului 
de Justiţie. 12 Oct. 1877). 

In ziua deschiderei unei Arhive notariale 'se depun în ea 
câte un exemplar de iscălitură și de întipăritură a peceţei 
de la Prinuii Notari ai celoralalte Arhive Notariale. (art. 54 
din Regulele provizorii). 

La art. 47. | _ 
Complectare (după Contin. din 1906). Pentru trecerea mo- 

şiilor prefăcute în fideicomise vremelnice, Primul notar e g-
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dator a ţineă un registru osebit. 1898 Maiu 25 (16949) Leg. art. 20, : 
Vezi art. 56, 58—61 și 65 din 'Regulele provizorii. 

La art. 49, - . 
Vezi art..55 din Repulele provizorii. 

La art. 53. | 
In registrul de daraveri, proprietățile separate, deşi ar fi ale una şi aceleiași persoane, trebue trecute fiecare a parte pe-o toae specială (Circulara Ministrului de Justiţie 1878 No. 1124). (Vezi la anexe formularul registrului de daraveri ale immobilelor). n 

La art. 56. - Gontabilitatea trebue să se prezinte la revizia Curţei de Control la timpul său, în termenul hotărât, şi toate cererile și informaţiile, ce-ar eşi trebuitoare din revizuirea socotele- lor, trebue date, pe cât cu putinţă, fără amânare, (Cireulara Min. Just. 1888 No. 23801). 
Vezi art. 62-64 din Regulele provizurii. - 

La art. 57. : ; 
1. Privegherea asupra tuturor persoanelor, cari fac parte din Tribunalele regionale şi cari se află pe lângă acestea, o au înseşi 'Tribunalele regionale, iar președintele Tribunalului 

nu are drept să procedeze personal la examinarea ocupa= țiilor Primului notar (68/230 Dep. pen... 
2. Despre toate lipsurile bănești găsite asupra Primilor notari, instituţiile de control trebue să înștiințeze Tribunalul. 

regional competent, care mai departe în privința acestei 
comunicări, procedează întocmai pe baza anexei la art, 25 t. ÎI, după Contin. din 1868, și art. 372,'373 (După Contin. 
pe 1906 art. 372 sa desfiinţat, iar art. 373 Sa ' complectat) 
şi urm. din Statutul contabilităţei (Col, leg. 1575 No. 71). 

3. In privinţa Primilor notari, a notarilor şi judecătorilor de pace cari împlinesc slujba de notari, Controlorul de Stat nu este lipsit de dreptul de-a determină natura actelor fă- 
cuie sau atestate și a face calculul lipsurilor în caz de-a fi 
fost jignite interesele fiscului. (79/47 Dec. dep. Cas. unitel. 

4. Urmăririle de la Primii notari şi dela judecătorii de 
pace cari împlinesc slujba de notar a lipsurilor constate de Conirol pentru rămăşiți din dări la: facerea sau atestarea actelor, trebue să se facă în acel chip, ce sa statornicit 

e 
7
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pentru membrii 'Tribunalelor regionale şi judecătorii de pace, 
şi anume: urmărirea lipsurilor cari dau bănueală că se da- 
toresc unui gând rău, se cercetează pe cale Penală; iar iip- 
surile, neînsoţite de fapte protivnice legilor, cari să, ceară 
urmărirea pe cale penală, se urmărest de justiţia civilă, după 
ce se capătă autorizația instanţei judecătoreşti competente, 
pentru intentarea de acţiune înnaintea acelei instanţe (79/49 
Dec. dep. Cas. unite și Ucazul circular dela 2 Apr. 1881). 

5, Revizia comptabilităței Notărilor, nuriiţi în oraşele fară: 
ţinut şi în târgurile din guberniile “apusene, 'trebue să se 
facă după aceleaşi regule, ce sau statornicit „pentru notarii 
din aceleași orașe şi târguri: în celsalalt6 gubernii ale Impe- 
riului, unde s'a întrodus Leg. Not. (91/21 Dec. dep. Cas. unite), 

Vezi expl. la art. 20 p. 2 (priveghere), art. G4 p. 1'1—20 
(lipsuri) și art. 65 p. 2 (modul stârei în comunicaţie). 

La art. 58, | - - i 
Vezi expl. art. 2 p. 5 şi art. 57 p. 1. 

La art. 59. | 
In proiectul de la 1863 răspunderea Notarilor pentru omi- 

siuni şi abuzuri în slujbă se determină pe baza art. 505— 
"514 Cod. ped., adică după regulele despre crimele şi de- 

lictele funeționarilor de la daraverile de întărituri şi ale no- 
tarilor. “Trimiterea, la Cod. ped: sia găsit de prisos, da oare- 
ce nu poate fi îndoială 8% notarii, pentru fapte protivnice 
legei, prevăzute în Cod. ped., trebue să fie supuși la pe- 
depsele prevăzute în Cod. ped. In Legea Not. s'a arătat nu- 
mai modul urmărirei notarilor, cum și pedepsele pentru o- 
misiunile și abuzurile lor în slujbă, şi în această, privinţă, li 
sau aplicat regulele generale ale răspundarei funcţionarilor 
din ramul judecătoresc, determinate în «Intocmirea institu- 
ţiilor judecătorești». (pe. 304). 

|. Pentru călcarea regulelor Legei Notariatului prevăzută în art. 102 și urm. din Legea timbrului (acuma 164 şi 182 
Legea timbrului ed. 1903) notarji sunt supuşi la urmărire 
conform art. 59 şi 64 Legea Not, nu altfel decât pe calea 
penală sau civilă, și anume: a) pe calea penală, când aceste 
călcări sau descoperit înnainte de împlinirea prescripţiei pe- 
nale, stabilită în art. 158 Cod. ped., şi b) pe cale civilă, când 
numitele călcări sau descoperit după împlinirea preseripţiei 
penale, dar nu înnaintea împlinirei prescripţiei de zece ani,
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„„ arătată în art. 111 din Legea timbrului (azi art. 179 din Legea timbrului din 1903), cu care prilej reclamaţiile pen- tru urmările bănești de la ei în privința călcărei Legei tim- brului se intentează fără nici o autorizaţie specială premer- gătoare (89/12 Dec. dep. Cas. unite). 
„2. Urmărirea despăgubirilor fiseului şi a amenzei bănești „pentru călcarea Legei timbrului, descoperite după trecerea vremei prescripției penale, trebue să se facă de la notari — în modul arătat de art. 64 şi notă din Leg. Not., iar de la Primii Not., —în modul arătat de art, 1331—1336 din Cod. proc. civ. (89/12 Dec. dep. Cas. unitej. 

3. Cu înfiinţarea notarilor pe lângă Tribunalele regionale 
asupra lor a trecut răspunderea, arătată în art. 461, 1390— 1311 Cod. ped. (79/18 Dep. pen., 87/27 Dep. pen.). 

4. Faptele uriui notar, făcute de el nu în virtutea obliga- ției sale directe, ci în baza unui drept dat lui, în puterea încrederei osebite ce i sa arătat, în temeiul stărei lui de 
funcţionar, sunt fapte făcute în exercițiul slujbei de notar, și abuzurile făptuite în atari lucrări alcătuese infracţiuni în timpul slujbei (86/5, 72/1146, 74/264 Dep. pen.). 

5. De aceea Notarul, căruia o persoană particulară i-a dat 
bani să plătească dările dela Primul Notar, dacă şi-a însuşit acești bani, va fi supus judecăţei ca pentru infracţie în exer- 
cițiul slujbei, deşi împlinirea acestor însărcinări nu cade în obligaţia Notarilor (74/264 Dep. pen.. 

6. Hotărârile Curţei de Apel cu prilejul examinărei fap- 
telor Notarilor, examinare făcută în şedinţă - dispozitivă, nu pot fi atacate în Casaţie, fiind că atare hotărâre, pe baza 
riguroasă a art. 59 din Leg. Not. şi a art. 274 din Intocmirea Instituţiilor judecătoreşti, este în căderea Curţei şi nu constitue 
nici hotărâre în fondul procesului, nici chiar o încheere că trebue pornită procedura disciplinară (78/65). | „7. Persoana particulară, învinuită împreună cu Notarul, 
poate fi dată în judecata Curţei de Apel odată cu Notarul, 
(78/66 Dep. pen.). 

8. Notarii se supun la urmărire bănească independent de 
faptul dacă lipsa la taxele timbrului se datorește unei in- 
tenţii rele ori unei greșeli (79/47 Dec. dep. Cas. unite şi U- 
cazul circular 19 Apr. 188]), 

9. Scriitorii de la arhiva Notarială, sunt în totul supuși
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Primului Notar, iar pentru omisiuni sau abuzuri făptuite în 
lucrările încredințate lor, sunt trași la răspundere după lege 
(art. 67 din Regulele provizorii), 

10. Având a, constată dacă există o infracțiune în exer- 
cițiul slujbei, trebue să se ia drept călăuz considerarea nu 
a naturei persoanelor vinovate, ci a naturei faptei săvârșite. 
De aceea cei cari îndeplinesc. o slujbă cu toemeală (năimire), 
atât în privința răspunderei, cât şi a procedurei trimiterei 
lor în judecată, trebue să se egaleze cu cei numiţi în slujbă de. „guvern. (Dec. dep. Cas. unite 16 Sept. 1871 şi 3 lunie 1872), 
De aceea, de pildă, şeful cancelariei judecătoriei de pace, 
pentru abaterile prevăzute de art. 377—379 şi 381 din Codul 
ped., este supus ia răspundere pe cale penală pentru infracţii 
în slujbă, şi se dau judecăţei după deciziunea Curţei de 
Apel. (83/23 Dec. dep. cas. unite). 

11. Cel ce împlinește slujba de Notar se dă judecăţei pen- 
tru infracţii în slujba aceasta, după hotărârea Dep. civil al 
Curţei de Apel (72/1 Dec. Dep. Cas. unite). 

Vezi exp!. la p. 3 art. 39 și art. 64, 
La art. 59, 

Instituţiile tutelare sunt în drept, pe baza art. 256 din 
Cod. civ. a refuză întărirea în slujba de tutor a unei per- 
soane, ale cărei fapte în slujba lui de Notar, sau dovedit 
conform art. 591 Leg. Not. necuviincivase şi necorespunză- 
toare cu demnitatea slujbei de Notar (95/50). 

CAP. AL III-lea 

La art. 60. : 
1. Notarul nu poate să se plângă că isa refuzăt întărirea 

unui act de ipotecă, de oarece prin acest refuz drepturile sale civile nu se pot socoti întru nimic vătămate și liindcă el nu are plenipotență pentru aceasta. (90/L05). 
2. Plângerile în potriva faptelor Primilor Notari pot fi introduse de mandatari numai dacă ăştia au dreptul dea stărui. înmainlea instanțelor judecătoreşti, adică sau de advocaţi, sau de procuratori cari îndeplinesc condiţiile ară- tate în art. 389, 4061: și următoarele din «Intocmirea in- stituţiilor judecătorești» (84/ 134), 
3. In cele din urmă deciziuni sa explicat, dimpotrivă, 

7 
7
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că Legea Notarilor nu are în vedere a obligă persoanele, 
cari au nevoe a-și asigură drepturile pe cale notarială, de-a 
se adresă în acest scop la advocaţi, chiar şi în localităţile, 
unde numărul acestora după tablou ar fi îndestulător, până 
când lucrările Notarilor provoacă numai datul de plângeri în 
potriva lor, iar nu intentarea de acţiuni, Și că, orice persoană, 
legal împuternică de-a face anumite lucrări, cari intră în 
sfera de activitate a Notarilor, are şi dreptul de-a înlătură piedicile ce întâmpină întru aceasta, dând plângere la Tri- 
bunal, dacă înse în procură i sa dat dreptul” de a se 
plânge astfel. Prin urmare, cel împuternicit a face un act 
de vânzare poate, şi fără să aibă certificat că poate stărui 
În justiție în daraveri străine, întroduce plângere Ia Tribunal 
în potriva hotărârei Primului Notar că refuză întărirea ac= 
tului de cumpărare. (89/56). Ă 

4. Persoanele particulare, nemulțumite de hotărârile No- 
tarilor, primilor Notari, membrilor permanenţi ai Congre- 
selor de pace, membrilor ţinutali ai Tribunalelor regionaie 
şi ale Tribunalelor regionale în privința taxelor ce li se cer 

„pentru întărire sau de câtimea acestora urmărită asupra lor, 
pot da plângere în potriva acestor hotărâri numai pe calea 
ordinară a judecăţei (04/15 Dec. dep. de Cas. unite). | 

5. Oficiul gubernial pentru davraverele ferăneșii, adre- 
sându-se Tribunalelor regionale cu cererea, ca Tribunalul 
să ordone Primului Notar a aduce la îndeplinire cererea 
Oficiului gubernial pentru anularea unui act de proprietate 
dat pe_numele unui ţeran, lucrează nu în calitate de admi- 
nistrație financiară, apărătoare a intereselor visteriei, ci ca 

” instituție de Stat, însărcinată cu “îndeplinirea unor funoţii 
determinate la liberarea de documente de proprietate ţera- 
nilor, cari și-au răscumpărat nadelul. Prin urmare la Oficiul . 
gubernial pentru daraverele țerăneşti nu se pot aplică re- 
gulele privitoare la plângerile în potriva lucrărilor Primilor 
Notari, şi Tribunalul regional este obligat a examină adresa 
Oficiului gubernial (79/23 Dec. dep. de Cas. unite). 

6. Actele, făcute după prescripţiile Oficiului grubernial pen- 
tru daraverele ţerănești, se rectifică și se anulează de acest 
oficiu, pe: baza anexei de la art. 109 din Regulamentul! pentru 
răscumpărare, iar actele, făcute fără amestecul Oficiului,— 
pe baza Legei Notarilor şi a Proc. civ. respectându-se obli-
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gaţiile stabilite pentru administraţiile fiscale (93/7 Dee. dep. 
Cas. unite şi 01/5 Dep. civ.). Ă | 
"Vezi expl. la art. 208 p. 3 şi 181 p.7. 

La art. 61. - 
Persoana, care nu sa plâns în potriva refuzului Notarului 

de-a face un act, nu poate mai pe urmă cere despăgubire 
pentru daune, bazându-se pe nelegalitatea refuzului (76/127). 

La art. 62, 
Pe baza articolelor 51—53 şi 102 din Regulelor provizorii, 

plângerile contra Notarilor şi Primilor Notari se scriu pe 
hârtie timbrată. Pentru primirea plângerei, după cererea pe- 
tiţionarului, se dă chitanţă, arătând în ea data introducerei 
plângerei, iar dacă plângerea nu a fost înnaintată (de Notar 

“sau Prim Notar) în termenul stabilit, atunci se dă plân- 
gere de-adreptul la Tribunalul regional. | 

Legea nu cere, ca, pe lânsă toate plângerile în potriva 
Notarului sau Primului Notar, să se alăture copie. Daeă Tri- 
bunalul găseşte de nevoe a se da de ştire părţei celeialalte 
și, pe lângă plângere nu se află alăturată copie, atunci nu 

„se dă curs plângerei păn ce nu se depune copie. Dacă pe- 
tiționarul nu cunoaște unde locueşte persoana ale cărei in- 
terese atârnă de rezolvarea plângerei, nu este nevoe să fie 
chemată prin publicație. (84/106). 

Vezi explic. la art. 66. 
La art. 63. ” 

1. Persoana, care crede, că prin hotărârea Tribunalului 
regional de-a se liberă de către Primul Notar, celui în drept, 
au act de cumpărare, i s'au jignit drepturile sale de cre- 
ditor al vânzătorului, nu are drept a face la Curtea de Apel 
plângere particulară, ci: spre a combate puterea actului de 
cumpărare, trebue să se plângă la Tribunalul competent. ” 
(84/120). 

2. Recurs în Casaţie în potriva hotărârilor date de in- 
stanțele judecătorești asupra plângerilor contra Primilor 
Notari pentru cau refuzat a întări niște acte notariale pri- 
vitoare la proprietăți nemişcătoare, arătând tot odată modul 
legiuit de a le face,—nu se primește. (70/644). 

La art. 64. | | 
Pentru a începe acţiune civilă în potriva unui Notar, cerând 

despăgubire a daunelor pricinuite prin faptele lui, nu este ne- 

9
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voe de făcut mai întâiu cerere specială pentru autorizarea de-a urmări pentru despăgubiri, cum se cere, în baza art 1331 din Codul de proc. civ., când e vorbă de alți funcţionari ” judeciari. In acest caz, Sar fi cuvenit a da atare cerere către același Tribunal regional, la care urmează a se porni acţiunea însași și asta ar. fi numai 0 tărăgănare de prisos a "proce- sului (pag. 305). 
„1. Notarii, chiar prin funcţia lor, au datoria de-a lămuri persoanelor particulare însemnătatea lucrărilor ce fac, ceea ce sa spus de-a dreptul cu privire Ja acte (art. 89), De aceea Notarul poate fi tras la răspundere bănească pentru c'a făcut o lucrare, care, fiind că el n'a observat cerințele legei, se “va declara nulă, dacă se dovedește, că consimțimântul per- soanei ce sa adresaţ la el şi -care eră necunoscătoare de legi, a fost dat 'din. pricină că Notarul a omis a-i desluşi, „cum eră obligat, rostul sau chiar de-dreptul prin aceea ca făcut pe petiţionar să capete o convingere greșită în privinţa însemhătăţei actului ce voiă să facă, (90/18). 

2, Răspunderea Notarului pentru pagubele pricinuite prin fapta lui i se impune nu pe baza prescripţiei generale din art. 684, ci pe baza situaţiei lui de funcţionar, care cunduce ramură notarială. In această a lui calitate a cere de la el despăgubiri, conform art. 1339 din Codul civ., se poate în “cazul când face fapte nelegale sau pătimașe în funcţie, „Cu această deosebire față de ceialalţi membri ai romului judecătoresc, că, pe baza notei de la articolul 64 din „Legea Notarilgr, nu se cere O procedură prealabilă, conform articolelor 1332—1335 din Proc. . civilă, spre-a începe în potriva Notarului proces de despăgubire şi că se. desieagă „de odată această - chestie cu cea pentru despăgubirile în- seși. De aci rezultă și deosebirea acestei răspunderei față "de cea determinată de articolul 684. In baza acestui articol fiecine . răspunde pentru daunele și pagubele pricinuite - cuiva prin fapt sau. prin omisiune, deși această taptă sau omisiune nu ar constitui nici crimă nici delict, iar fune- ţionarii ramurei judecătoreşti, între aceştia şi Notarul, dacă nu vor fi trași le răspundere personală pe cale penală, ră- spund după reclamaţiile persoanelor particulare numai pentru pagube, cari, pe baza ariicolului 1391 din Proc, civ. au pro- venit din fapte nelegale sau pătimașe (94/16).
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3. Nici art. 8, nici 64 nu coprind în ele indicaţii cari să 
dea deslegare la întrebarea: în ce împrejurări anume are a 
răspunde Notarul băneşte cu. garanţia; dar această chestie. - 
trebue să se deslege ţinând în seamă de caracterul şi mar- - 
genile obligaţiilor, impuse Notarilor (vezi explicaţiile la art. 
83). Este vădit, că în acele cazuri, când le este categorie 
oprit a face anume acte, nu încape îndoială, că Notarul are 
răspundere bănească față de persoanble particulare, dacă nu 
se supune la această prescripţie. Dar în privința chesties 
capacităţei juridice la facerea actelor, starea, necomplectă a : 
legei poate pân la un punct îndreptăţi atât îndoiala dacă 

- actul ce părţile îşi propun a face se află ori ba supt pre- 
vederile articolului relativ la capacitatea juridică specială, 
precum 'și părerea că actul cu pricina este din acele pentru 
care se cere numai capacitatea juridică ordinară.. Dacă. di- 
vergenţa de păreri între organele puterei judecătorești, che- 
mate a hotărâ chestiile litigioase între împricinaţi, nu atrage 
nici un fel de urmări pentru judecata a cărei părere a fost 
găsită netemeinică în privinţa aplicărei legei, atunci notarul, 
în competinţa căruia nu cad chestiile litigioase de drept, nu 
poate fi pus în condiţii mai aspre întru cât e vorba de pri- 
ceperea înțelesului legilor, şi să se supue la răspundere bă- 
nească, și anume în proporție cu suma pentru care sau fă- 
cut actul, numai pentru aceea că el nu a aplicat legea cu 
înțelesul ce-i dau instanţele judecătoreşti, cari au judecat 
sau contestaţia relativă chiar la acest act, sau procesul in: 
tentat notarului pe baza art. 64. Preseripţiile Legei Notari- 
lor, menite a apără interesele persoanelor particulare, au în 
vedere mai ales faptele de rea credință ale notarilor şi păr- 
ţile înseși cari iau parte la facerea actului, când acestea au 
deplină capacitate juridică, pot luă măsuri de a-și apără in- 
teresele, întru cât acestea atârnă de înțelegerea adevărată a 
acelor drepturi ce dă, în baza legei, actul se vor să facă 
(81/28). i , | 

4. Când oprirea de-a face un fel de acte este exprimată 
categoric în lege, atunci nu încape îndoială că notarul, ne- 
supunăndu-se prescripției categorice a legei, are a răspunde 
faţă de persoanele particulare petru pagubele ce le-a pri- 
-cinuit prin fapta lui nelegală. Inse dacă legea. prezintă aşă 
îndoieli, în cât e nevoe de interpretare pentru a găsi Înţe- 

* 
3
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lesul ei adevărat, atunei simpla, înterpretare greşită nu poate da bază spre a aruncă asupra notarului răspunderea, după cum nici judecătorii nu răspund pentru înterpretarea greșită a unei legi nelămurite și îndoelnice (81/28). 5. Lucrările făcute de Notar, : conform instrucţiilor date lui de Tribunalul regional, îu pot atrage după ele răspun- (oa lar dacă lămuririle astea mar fi conforme cu legea (80/21): Se 
“6. Faptele notarului, făcute de el'nu direct ca funcţionar, "ci pe baza unui drept ce i sa dat, pe temeiul încredorei deosebite, ce i se arată în virtutea Situației lui de slujbaș, 

țiunei. (72/1146 Dec. dep, pen. Cas,, 74/2604 Dep. pen. Cas,, 86/5 Dep. pen. Cas.),. =... , 7. Urmăriri în potriva garanţiei notarului se pot porni 

permis se consideră ca infracţii făptuite în exerciţiul func- 

numai în cazul, arătat. în arţ, '14 din Legea Notarilor (92/8 Dec. dep. Cas; unite). | 8. Infăţișarea la întărire de către Notari a unui act no- tarial este faptă în exercițiul funcţiei și prin urmare pagu- bele ce-ar eși de-aice, pricinuite de notar întru aducerea la îndeplinire a însărcinărei date lui, pot da Daștere la urmă- rirea garanţiei (83/111). 
Refuzul unui notar de-a face un anume act, dacă nu sa făcut plângere înpotriva refuzului, nu poate da loc la cerere de despăgubiri pricinuite prin aceasta, chiar dacă sar “arătă ca retuzul a fost nelegal. (76/127). 10. In chestia răspunderei notarului pentrii atestarea unui act de clauză penală, când persoana, care sa obligat la ea, a lucrat în temeiul unei procuri, fără a aveă împuternicire categorică de-a asigură învoială prin clauză penală, Senatul a hotărâto în chipuri protivnice, şi anume: a) Incheerea unei obligaţii cu clauză penală de un man- datar nu poate să se subînțeleagă în împuternicirea de-a îh- cheiă contractul, dacă nu sa dat această autorizaţie expri- mâhd'o categorie (71/161, 175, 322, 72/9504, 78/218, 8/33, 82/36, 01/31). 

b) Părerea contrară acesteia s'a susținut în Deciz, 70/976. €)- Răspunderea notarului pentru ca făptuit o călcare de lege prin conivență cu voinţa unei persoane particulare nu
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“se ponte înlătură numai prin aceea că nelegalitatea îngă- 
duită eră conformă cu voinţa şi dorinţa contractantului (91/8). 

d) Nu se poate referi nici la buna credinţă nici la nebă- 
parea, de seamă în cazul 'unei: lucrări a notarului, care, ba- 
zându-se pe-o hotărâre mai veche a Senatului (70/976) și, 
scăpând din vedere hotărârile mai nouă, a autentificat un 
coniract, băgând în el clauză penală, fără să fi avut dela 
maândant autorizaţie .expresă prin procură. Răspunderea no- 
tarului nu se poate condiţionă de împrejurarea, că atare 
contract autentificat -a trecut prin act de cesiune altei per- 
soane, care na putut la timp să ia parte direct şi să se. 

“apere de greşeli la autentificarea contractului, Notarul răs- 
punde faţă de aceste persoane pentru pagubele pricinuite 
lor în. exerciţiul slujbei sale, în aceleaşi limite, ca și faţă 
de persoanele, de la cari au trecut lă ei drepturile (94/16). 
Vezi expl. la art. 89 p. 2. , 

11. Nerespectarea regulelor stabilite în lege pentru ate- 
“starea actelor poate sluji ca bază unei cereri de despăgubiri 
“de la notar pentru pagube, dăşi declararea actului după lege 
nu ar fi fost cerută neapărat pentru a fi actul valabil, 
(75/175). mi 

12, Dacă notarul. va fi afirmat la atestare legalitatea unui 
mijloc întrebuințat, pe care legea nul îngădue, atunci el nu 
poate fi scutit de răspunderea urmărilor neprielnice pentru 
persoanele particulare din cauza acestei fapte nelegale a lui. 
(75/1715). | 

13. Dacă notarul a observat -regulele prescrise de lege 
pentru constatarea capacităței juridice a persoanei, care face 
actul, atunci el nu răspunde de pagube, deşi mai apoi sa 
aflat, că persoana aceea nu aveă capacitatea juridică și dacă 
obligaţia dată de ea sa dovedit nevalabilă (72/1234). 

14. Pagubele, pricinuite de notar întru îndeplinirea însăr- 
cinărei ce i s'a dat. de-a înfăţişă la întărire -un act notarial, 
se pot urmări din garanţia depusă de el pe baza art. 8 din 
Legea Notariatului. (83/111). : 

15. Notarul, refuzând a face un act de ipotecă asupra 
unei case, aflătoare pe pământul unui oraş, şi făcând un 
zapis de împrumut cu gaj asupra aceleiași case, ca lucru. 
mișcător, nu poate fi supus la răspundere, dacă creditorul 
nu va primi toată suma dată de el ca împrumut. Dacă cre-
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ditorul a crezuţ nelegal refuzul notarului de-o: face actul âe ipotecă pe casa datornicului, putea să se plângă în potriva notarului în modul arătat de art. 60-—63 dar, neplângându- 

chiar prin aceasta, s'a supus la toate urmările acestui con. tract şi nu mai are drept a trage pe cine-vă la răspundere pe cale civilă pentru urmările păgubitoare ale contractului. (76/127), Vezi expl. la art. 61. 
16. In lege nu sunt expres opriți tutorii a încheiă con- tracte de împrumut în numele pupilului, de-aceea dezle= garea acestei chestii de către notar în sens afirmativ — nu dă drept a-l trage la răspundere (81/28). 17. Faptul de-a face protestul unei cambii fără a o fi în- fățişat platnicului, a cărui locuință era cunoscută notarului, este fapt făcut în potriva prescripției categorice a legei (90/108). 

- 18. Notarul, lăsând neprotestată cambia ce i sa trimis, răspunde în caz de insolvabilitate a datornicului pentru pagubele suferite din această pricină de deținătorul cambiei (77/127). 
„19. Notarul, care a pricinuit pagube unei persoane parli- culare, poate fi condemnat la despăgubire independenti de 

; “dar pe-a art. 684 4. X p. 1 (77/127). 
20. In procesele de despăgubire pentru pagube, notarii sunt în totul egalaţi cu persoanele particulare, cu această deosebire, că procesul în potriva notarului, neţinând seamă de valoarea acțiunei, ss intentează la 'Tribunalul regional, supt a cărui autoritate stă notarul — Legea nu cere, ca . „fapta notarului, care a daţ prilej acţiunei, să fie mai întâiu * declarată nelegală pe cale disciplinară; judecarea acţiunei civile, intentată contra notarului, poate fi pusă în atârnare de examinarea faptei lui numai în cazul când reclamaţia re- zultă din fapte, cari sunt de competență instanțelor penale, cum s'a sțabilit şi în privința persoanelor particulare prin art. 8 din Proc. civ, (78/114). 

21. Având în vedere aceasta, pentru a condamnă pe Notar la plata de despăgubiri, fiind-că a procedat nelegal la con-
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atatarea identităței cui-vă nu este nevoe ca în. prealabil 
să fie declarat conform procedurei penale răspunzător 
471/105) și nici de examinarea faptei lui după procedura di- 
sciplinară (78/114). 

22. In baza art, 8, 11 şi 13 din Legea Not. șia jurispru- 
denţei stabilite, garanţiile notarilor se află supt administrarea 
Tribunalului regional de care atârnă locul unde notarul își 
exercită slujba. Reclamaţiile de despăgubire asupra noiaru- 
lui pentru pagubele ce-a pricinuit prin fapta sa, se dau con- 
form articolului 64, la acălaşi Tribunal regional. Neîndoios, că 

_ Tribunalul regional, judecând atare reclamaţie, poate acordă, 
plata din garanția notarului. lar. dacă în hotărârea dată a- 
supra reclamaţiei, această chestie a rămas nerezolvată, . a- 
tunci, hotărârea hestiei dacă despăgubirea la care notarul. 
a fost condemnat, se rapoartă la fapte săvârşite în exer- 
ciţiul funcţiei şi dacă plată are a se face din garanţie, este 
obligat a o lămuri Tribunalul care administrează garanţia. 
„Acest lucru se vede atât din articolele“citate mai sus din 
Legea Notariatului cum și îndeosebi din art. '14, care- sta- 
bileşte că rămăşiţa din garanţie se întrebuințează, (fireşte 
de 'Tribunalul regional, cum ese din comparaţia cu art, 
13) la plata datoriilor particulare ale notarului, numai după 
ce au fost mai întâiu plătite condemnările pentru fapte în 
exerciţiul funcţiei. Piedecă la împlinirea acestei obligaţii nu 
pot sluji împrejurările arătate de Curte (în cazul de faţă): 
1) că în sentința Tribunalului regional nu sa determinat 
natura faptei, care-a slujit de bază la condemnarea nuta- 
rului D., și 2) că, având în vedere că sa pornit procesul 
pentru declararea insolvabilităţei Notarului D, şi deci plata 
pretențiilor lui M. cu preferință faţă de ceilalţi creditori, 
din garanţia notarului, nu poate aveă loc înnainte „de-a se - 
recunoaşte notarul ca vinovat de delapidare -prin o sentință 
a judecăței penale; Determinarea naturei faptei lui D. (adică, 
dacă este ea delapidare sau altă intracţie penală), afară de- 
aceea că ese din competența Tribunalului civil, nu are nici 
o însemnătate pentru hotărârea chestiei plăţei sumei ce 
e condamnat a plăti, din garanţie, de oarece pentru a- 
ceasta e de nevoe numai a se stabili că fapta notarului a, 

„fost tăcută în exerciţiul funoţiunei și că a pricinuit pagubă 
persoanei particulare. Dar condemnarea prealabilă. a nota-
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alului regional nu este de loc cerută de lege spre a îndreptă.. urmărire asupra garan- ției lui. Uneori acest lucru este Chiar cu neputinţă, ca, de pildă, în cazurile, prevăzute de art. 16 din Proc, pen. In special, în procesele pentru -delapidare, chestia dacă suma, la care e condemnat se poate plăti din garanţie, dimpotrivă, este de neapărată nevoe pentru a ști cum trebue pornită “acţiunea penală în potriva fostului notar, de oarece atât mă- rimea despăgubirei, în baza articolului 351, cum şi însăși instanța competentă, de-a-l judecă atârnă de faptul dacă e acoperită din garanţie înnainte de judecată. In sfârşit, por- nirea acțiunei pentru declararea insolvabilităței notarului D. nu are nici o. însemnătate în chestia plăței despăgubirilor din garanţie, având în vedere art. 14 din Legea Not, de oarece pe temeiul acestuia, numai ceeace rămâne din ga- ranție, după plata urmăririlor pentru pagubele făcute'în exer- cițiul funețiunei, se poate întrebuință la plata datoriilor lui particulare (88/45). 

rului printr'o sentință a 'Tribun 

23. Procesele relaţive la învinuirea de fapte înșelătoare (pedepsite de Codul pedepselor), a căror urmare a fost fa- cerea de acte întărite sau în general de acte notariale, pot fi supuse nemijlocit la examinare pe cale penală, Instanţa pe- nală poate de-asemenea fi competentă și în privința chestiei declarărei nevalabilităței actelor numite mai sus, când se constitue înnaintea acestei instanțe o parte civilă (82/39 Dee dep. de Cas. unite). 
24. Răspunderea materială a notarului pentru pagube, pricinuite prin faptul facerei — din cauza nebăgărei lui de seamă — a unui act în numele unei persoane lipsite de ca-. pacitatea juridică—, nu poate fi pusă în atârnare de gradul de solvabilitate a persoanei pomenite, adică în dependenţă. de chestia, de-ar fi putut creditorul să-și încaseze de la ea banii, dacă ar fi fost valabil actul (70/893). 25. De-aceea “răspunderea notarului pentru daune, prici-. nuite prin facerea nelegală a unui act de împrumut în nu- mele unui nevrâstnic, nu poate [i pusă în atârnare de gra- dul de solvabilitate a celui ce-a dat obligaţia (70/1942). 26. Pentru facerea sau declararea unei obligaţii de da- „torie din partea unei persoane fără capacitate juridică, no- tarul răspunde numai după ce mai întâiu se va f adresaţ.
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cererea de plată la datornicul nemijlocit şi acesta nu a plă- 
tit (87/23). “ 

27. Primii notari pentru că au călcat legea taxelor pot fi 
trași la răspundere numai pe cale penală sau prin consti- 
tuire de parte civilă. (79 No. 47; 89 No. 12 Dec. dep. de 

-“Cas, unite). a. . 
28. Administraţia publică orăşenească nu este în drept a 

pune, pe cale disciplinară, asupra notarilor obligația de a 
plăti (dificiturile) Zipsurile şi pagubele pricinuite de notari 
veniturilor orășenești prin luarea de taxe neexacte cuvenite 

„locului unde actele se închee, ci abaterile se pot urmări nu- 
mai pe calea judecătorească ordinară. (Instrucţia circulară de 
la. 31 Martie 1881 și Dec. dep. de Cas. unite 79/40). 

29. Intâii și nemijlociţii plătitori ai taxelor orășenești tre- 
bue să fie persoanele, cari au luat parte la contract. Omi- 
siunile notarului la încasarea acestei taxe, nu liberează pe 
contracianți de datoria plăţei, de oarece ei şi nu notarul au 
tras folos din neplată sau din plata neîndestulătoare (88/21). 

30. Persoanele particulare, nemulțumite de hotărârile no- 
tarilor, Prirâilor Notari, membrilor permanenţi ai congreselor 
de pace, membrilor ţinutali ai Tribunalelor regionale şi Tri- 
bunalelor regionale cu privire la achitarea taxelor pentru în- 
tărituri, pot cere reformarea acestor hotărâri numai prin 
plângere la înstanţele judeciare competente. Cererea de-a se 
înnapoiă aceste taxe, din pricina unor împrejurări nouă ce 
Sau ivit, trebue să se dea în chipul stabilit pentru darea 
cererilor de revizuire a hotărârilor, cari au căpătat putere 
„legală (04/15 Dec. dep. Cas, unite). a 

Notă. Prin această deciziune s'a desfiinţat interpretarea dată prin 
Dec. dep. Cas. unite 88/26.) i 

31. Deciziunile date asupra acestor plângeri .sunt obliga- 
torii pentru instituţiile administrative (79/47, 88/26, 04/39 
Dec. dep. Cas. unite). . | 

32. Hotărârile instanţelor judecătoreşti asupra aceste ma- 
terii pot fi atacate la cea mai înnaltă instanță atât de per- 
soanele particulare cât și de administraţiile fiscale (87/72; 
89/37; 91/15; 92/49; 04/39 Dec. dep. de Cas. unite). 

33. Contestaţiile relative la mărimea taxelor pentru Întă- 
rituri, luate de Primii Notari, sunt supuse la examenul in- 

s
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staiţelor judecătoreşti, dar nula al instituţiilor administrative financiare. (97 No. 15, 16 şi 04 No. 39 Dec, dep. Cas. unite). 

Ă 34. Instituţiile de Control nu sunt în drept a trage la răs- pundere pe funcționarii ramurei judecătorești pentru lipsuri cari nu trec pestă 7 ruble 50 de copeice; (Instrucție circu- lară de la 19 Apr. 1881) de oarece aceste lipsuri, în baza ari. 872 din Legea generală a contabilităței, rămân neurmă: _xite (79/47 Dee. dep. Cas. unite). 
| 35. Hotărârile Notarilor şi Primilor Notari în privinţa câ- timei taxelor fixate de ei, se pot atacă pe cale judecătorească ordinară atât de persoanele particulare cât.și de Curțile fi- uarelare. (92/42 dep. civ., 04 No. 15 şi 39 Dec. dep. de Cas. unite). 

36. Innainte de-a se fi stabilit de judecată faptul că nu S'au Încasat de Notari îindestulăror taxele, Curțile financiare nu sunt în drept a păși la urmărirea acestor lipsuri, bazân- du-se numai pe încherile curței de Control. (04/39). 37. Desceoperind rămășşiţi de la tazele de întărituri, Curțile „___de Control irebue să comunice descoperirile făcute cu pri- 'lejul revizuirei, instituţiilor de contabilitate sau persoanei, - car, în caz de-a găsi acele descoperiri întemeiale, trebue să ia măsuri ca persoanele particulare cari au luat parte la contract să plătească aste lipsuri.. Dacă, înse, pe calea aceasta hu se vor putea încasă aceste lipsuri. de lă persoanele par- ticulare, numitele urmăriri trebue îndreptate de către Curțile 

au făcut fapte păgubitoare visteriei, deşi nelegale, dar cari nu deşteaptă: bănueala de rea credință, dacă acopăr de bună voe aceste pagube, nu mai trebut să se Pornească sn fpciriva lor acțiune. (Circ. Ministrului Justiţiei 1887 No. 1 . 
| Vezi expl. la art, 57 pp. 2—4, 59 p. 1, 134 p. 2, 161, 201 şi 214. 

: 

Ravi
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=. PARTEA A DOUA 
CAPITOLUL Liu 

La art. 65. 
Cercul de. activitate, atribuită Notarilor, trebue să coprinză 

două feluri de lucrări, cu totul deosebite între ele și nea- 
târnate unul de altul, şi anume: | 

1) partea notarială în înţelesul strâmt, constând în facerea 
de tot felul de acte -şi atestări, şi 2) aşă zisa parte relativă 

-1a întărituri, având de obiect întărirea actelor de cedare a 
dreptului de proprietate şi a altor drepturi reale asupra pro- 
prietăților nemişcătoare. Partea a doua, la noi, după Codul 
din 1857, nu a fost încredințată Notarilor, ba chiar au fost 
și opriţi a face atari acte (Cod. civ. art. 841, 843, 845). De 
altfel şi în pyivința părţei notariale ocupațiile lor stăteau 
mai mult în atestarea așă ziselor acte declarate; în prote- 
starea cambiilor şi în traducerea în rusește a felurite acte 
(Cod. civ. art. 41 şi 842), cât despre facerea actelor propiu 
zis notariale și despre celealalte, a trebuit să se stabilească 
în proiect regule aproape cu desăvârşire nouă. 

In proiectele din 1863 şi 1866 nu sa vorbit de atestare 
de către Notar a actelor declarate, arătate în art. 15934, 2036 
şi 2056, t. X p. 1 Cod. civ. Dar la examinarea de la urmă 
a, găsit de folosa complectă în acest înțeles articolul 65 şi 
cele cari stau în legătură cu el şi cari determină cercul de 
activitate a notarilor (pag. 306). | 

1. Lucrând nu de-a dreptul în puterea obligaţiilor sale, 
notarul, pântru toate abuzurile făcute în această privință, 
răspunde ca funcționar de - călcarea încrederei deosebite, 
ce i se arată de pe urma acelor însușiri, cari sunt in- 
herente notarului (72/1146 Dep. pen.. — 

2. In art. 65 nu se pomenește despre dreptul notarului 
a sta în'comunii ație eu autorităţile colegiale pentru des- 

ființarea popririlor făcute de ele pe averile persoanelor par- 

ticulare; fapte de acest fel alcătuesc infracţia prevăzută de 

art. 338 şi 343 din Codul ped. ţ78/5 Dec. dep. Cas. unite). 

3. Axticolul 65 enumeră iiumai cele mai însemnate din 
obligaţiile atribuite Notarilor, dar nu le înșiră pe toate (83/111). 

4. Faptul că art. 65 nu arată că se poate ca Notarul să
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primească plăţi pentru cambii, nu poate duce la negarea Pentru notari a dreptului de-a face acest lucru. Dimpotrivă, notarii sunt obligați a primă plăți, altfel nu ax fi pentru ce să se arate notarului (art. 128 și 131 Leg. Notarilor, art, 23 din Regulele provizorii şi art. 613 din t. XI Legea cam- biilor), în ce -monede ŞI pe ce curs se pot face plăţile. Dacă 

1. Dreptul de Proprietate asupra averilor nemişrătoare se poate cedă numai prin act înfăriţ (exceptând numai te- stamentul). Acest drept-nu se poate cedă, de pildă, prin mij- 

cută întrun act casnie este neobligatoare pentru contractant și nu poate înlocui actul de întăritură (75/375, 79/56). Re- gulele privitoare la obligativitatea facerei unui act întărit spre 
şcătoare—nu se poate ocoli încheind atari acte prin cari, în realitate, se ascunde cedarea dreptului de proprietate: de aceea contractul de cedare a unui pământ în folosinţă fără sfârşil—este nul (75/538), : 2. Drepturile asupra unei averi nemișcătoare se fixează prin acte întărite, Și greşeala făcută în actul de punere *i posesie asupra acestei proprietăți în privinţa numirei pro- prietarului ei nu poate atinge dreptul acestui din urmă (07/61). e 

3. Dreptul de proprietate asupra unei proprietăţi, cum- părată la vânzare publică silită, se dobândeşte de cumpă- Trător din momentul primirei actului întărit (97/98). ___ 4 Băncile agrare, în cazurile, când, pe baza Statutului lor, oprese pentru ele o proprietate nemişcătoare ipotecată la ele, după ce vânzarea publică nu se poate realiză — de- asemenea sunt datoare a-și face act întărit: ele nu pot tace dela sine vânzarea, unei atari proprietăţi, înlăturând facerea actului de strămutare a dreptului de proprietate către Bancă (79/188, 80/139, 83/50). 
5. «Condicele de inventare (opise)», alcătuite de fostul de-
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partament al apanajelor, pentru proprietăţile nemişcătoare, 

transformate din proprietăţi ale Statului în apanaje ale fa- 

miliei Imperiale, sunt de-opotrivă cu actele întărite. (Dec 

adunărei gengrale a Dep. Cas. de la 31 Martie 1908 după 

propunerea Ober-Procurorului). 

6. Duplicatele din aceste Condici, alcătuite şi atestate de: 

departamentul apanajelor, se consideră ca dovadă a dreptu- 

lui acestui departament asupra nemişcătoarelor trecute în 

zisele cărţi. (Dec. Adm. gen. a Cas. 31 Martie 1908 dupe 

propunerea Ober-Procurorului). - | | 

7. Având în vedere art. 1503 t. X, p.l, administraţiile 

- publica orășenești nu au au drept a înstrăină prin licitaţiă 

loturle lor de pământ trecute pe plan (06/8 Dec. dep. cas. 

unite). 
8. Prin prea înnalta încuviinţare de-a se primi afierosirea 

unei proprietăţi nu se săvârşeşte însăşi trecerea dreptului 

de proprietate la donatar și întărirea dreptului de proprie- 

tate ce face după regula comună (87/80). 

9. Casele şi orice fel de construcții, deşi făcute pe pământ 

străin (particular, comunal ori al statului) se consideră ca 

avere nemişcătoare (69/475, 7/669, 71/2172, 72[1258,-76/352, 

79/219, 226, 81/1183 şi altele). Pentru a cedă dreptul de stă- 

pânire asupra unei case, construită pe pământ străin, nu se 

cere act întărit [78/276, 99/26. şi 1902/20). 

10. Avere nemișcătoare sunt numai acele construcţii cari 

sunt menite la dărămare şi ridicare de pe loc, fără drept 

de-a stăpâni pământul (13/444, 1180, 176/1217, 17/149, 19/219, 

226 ; 80/1929, 81/113, 86/79 şi altele), sau cele făcute vre- 

melnie pe un pământ străin, fiind menite la dărâmare și 

luare de-acolo |68/561, 72/1258). Aşa de pildă, o baratcâ-pră- 

vălie ce se poartă de ici colo, după însăși natura ei, este 

avere mişcătoare (75/703). Prin potecă asupra construcțiilor 

făcute pe pământ străin, creditorul ipotecar dobândeşte 

numai dreptul de-a cere vânzarea spre a (i luate de-acolo, 

ca avere mișcătoare, de-aceea şi zălogirea trebue făcută ca 

asupra, unei averi mişcătoare (1901/6). Vezi anexa No. 46, 

exp. p. 2 la ari. 1668 şi p. 3 ia art. 671 Cod. civ, 

10 a. Clădicea făcută pe pământ străin poate fi vândulă 

la vânzare publică în calitate de. avere mişcătoare fără să fi 

fost mai întâiu despărțită de pământ (08/68).
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11. In general, deosebirea : între proprietăți nemişcătoare și mişcătoare ese din chiar natura lor, care condiționează putinţa de-a le strămută- din loc fără a-şi pierde integritatea sau forma,: De aceea o casă, deși menită a îi dărâmată pentru 

după ce se ia de-acolo, prefăcută numai în material de con- 
sirucție,: nu maj este nemișcătoare ȘI nu mai constitue o 
dependență a Pământului (92/54). n general, vânzarea sau ipotecarea unor dependențe 
ale unui immobil, fără a fi fost prealabil separate, nu este 
În stare a constitui asupra acestor dependențe un drepl real, 
adecă un drept pe baza căruia. dobânditorul lor ar puteă, 

„ Pe cale legală, a le întoarce în Stăpânirea sa, ori unde Sar 
află (81/113, 80/192, 19/219 şi altele). : 14. De oarece mișcătoarele declarate în- articolul 389 4 X 
p.1l dependență, ca accesorii ale unei proprietăţi nemişcătoare, 
se consideră ca un obiect, care nu poate [i pus independent 
În circulaţie civilă, atunci orice act tăcut cu privire la atare 
proprietate, ca ne stabilind asupra acestor accesorii, un drept 
real, trebue considerat ca nelegal şi ca neavând putere legală 

de mașioi şi instrumente, menite pentru o anumită proce- 
dură, și în atare caz pot fi obiectul unei proprietăți neatâr- 
nate de clădire, în care Sunt așezate (77/175). Maşinele, află- 
toare în fabrici și uzine fără vre-o legătură cu producerea, pot fi, în calitatea lor de Proprietate mobiliară de sine stă. tătoare, se pot vinde şi pune liber în gaj, în chipul sta- 
bilit pentru proprietăţile mobiliare -(77/167, : 15. Nu se cere act întărit pentru a cedă altei persoane 
un pământ orășenesc, cumpărat supt condiția de-a construi
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construi. Pentru cedarea unui atare pământ către altul cine- 

vă este de nevoie o înțelegere contractuală, care se poate 

exprimă întro cerere făcută instituţiei însărcinate cu cedarea 

de locuri virane orăşeneşti spre a face pe ele clădiri. De 

oare-ce prin lege nu sa stabilit nici o formă specială cu 

privire la cedarea de către cei ce au în stăpânire pământuri 

orășenești, a dreplurilor lor asupra acestor pământuri, dacă 

stăpânitorii n'au primit incă documentele şi pământurile pot 

fi luate dela ei, din pricină cănuau îndeplinit condiţia de-a 

construi; Dar înţelegerea contractuală, trebue să fie arătată 

precis ; trebue să se lumurească în ce întindere se înstrăi- 

mează dreptul, dacă astă cedare este fără plată sau 0 con- 

venţie bilaterală, adică în care există două obligaţii corre- 

lative şi neîmplinirea obligaţiei luată de una din. părţi dând 

- celeialte părţi dreptul de-a cere executarea obligaţiei sau. 

reziliarea contractului sau despăgubiri (83/42). ! 

16. Investirea cu forma de act întărit şi cu plata de. taxe 

pentru întăritură, se cere la trecerea dela o persoană la 

alta numai a acelor loturi aducătoare de -redevență, orăşe- 

nești' sau ale Statului, împreună cu clădirile durate pe ele, 

cari se cedează de oraşe ori-de Stat în folosință ereditară, 

fiind nemărginită în privința timpului, adică stăpânire veci- 

nică asupra clădirilor făcute pe atare pământ şi care din 

această pricină dă motiv de-a egală înstrăinarea lor cu modul 

existent pentru cedarea dreptului de proprietate asupra im 

mobilelor. Dar acest mod nu se poate întinde la cedarea de 

Toturi, date numai pe termen, durata cărei cedări, ori cât 

de lungă ar fi ea, înlătură vecinicia stăpânirei nu numai 

asupra acestor loturi, dar şi asupra clădirilor construite pe 

ele (81/47. Dec. dep. Cas. unite). - 

17. Nu se cere facerea unui act întărit pentru vânzarea 

unui drum de şine de folosinţă particulară, construit pe pă- 

mânt străin, luat cu arendă, cedând la vânzarea drumului 

de şini și dreptul de-a se folosi de pământul pe care, acest 

drum este aşezat (1901/89). 
| 

18. In orașele și târgurile împărăteşti trecerea stăpânirei 

pe case şi construcţii cu cari împreună nu se cedează “și 

dreptul de proprietate asupra pământului, se poate face prin 

act casnic (82/114). . | 

19. însuşi faptul schimbărei numelui unei localităţi, pe



cedare către altă persoană a dreptului asupra averei. De 
aceea, pentru recunoașterea orașului că are dreptul de pro- 
"prietate asupra acestei averi, nu se cere tacerea, vre-unui acţ 
„întărit către Oraș, de înstrăinarea unei atari averi (83/65). 

20, Cedarea de către proprietarii ferani a: dreptului de 
proprietate asupra Pământului răscumpărat de ei trebue să 
se facă prin acte întărite. [29/357). La vânzarea loturilor casnice din pământul nade!, află- - 
toare in, Proprietatea stăpânitorilor lor, trebue să se observe 
aceeaşi procedură a actelor întărite, stabilită în genere pentru 
valabllitatea Strămutărei dreptului de proprietate pe averi 
nemișcătoare, de-aceea proprietarii nu pot îustrăină, numitele 

"loturi altfel decât prin acte întărite (04/7 Dea. dep. de cas, 
“unite; 06/12 Dee. dep. cas. unite și a Dep. civ. de cas. 06/91). a împărțeala (partajul) unei proprietăţi înfpe ferani, 
care nu este nadel țerănesc, se aplică legea comună (87/17 
Dee. dep. Cas, Unite). „23. Eşirea din îndiviziunea asupra unor loturi de Pământ 

24. Actul Prin care Proprietarul cedează dreptul de serui. 
"ute trebue să se facă prin act întărit, de pildă dreptul de-a 
alătură un zăgaz (83/119), dreptul la întinderea de pământ 
de supt drumul de fier (85/86) şi altele. 3. Dacă în Zâpisul de făgăduinţă de vânzare se va pune 
condiția că cel ce tăgăduește a vinde pier de dreptul de-a 
înstrăină altuia Proprietatea păn ce nu va trece termenul 
fixat, sau dacă S'a pus condiţia de-a se înființă oprire, atunci 
atate zapis trebue să Se facă în .formă notarială şi să se în- 
tărească de primul Notar (art. 23 din Regulele , provizorii),
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In general înse zapisul de promisiune de vânzare se poate 
face şi în formă casnică (71/1198, 76/362). . | 

26. Contractele de arendă, menţionate în art. 1703 4, X 
p 1, se fac în formă notarială şi se supun la întărirea Pri- 
mului Notar (în cazurile prevăzute de acel articol N. Trad.) 
fart. 23 Regulele provizorii). | 

27. Inscrisurile ulitocinii!) nu fac parte din actele cari 
trebue să se facă în forma de acte întărite (75/926). Facerea 
de act întărit nu se cere năi pe urmă, când cel ce-a primii 

act întărit a realizat dreptul dobândit (76/450). lar moşteni- 
torul, care îşi: realizează dreptul său dobândit prih Înscris 
ulitocinii, nu poate mai pe urmă să transmită prin act de 
acest fel averea ce-a dobândit, în baza unui atare act, ci 
trebue să facă neapărat act întărit după dreptul comun 
(76/4147). Prin zapise ulitoinice se poate ceda sau numai 
dreptul întreg asupra unei moștenire deschise, ci şi dreptul 
asupra unei părți indivize întrun immobil (?8/192, 79/301 
şi 355), N - Ă 

1) Notă Zrad. ulitocinaia zapisi este un act scris prin care mo- 
ştenitorul cedează alteui- vă dreptul său asupra, unei moșteniri deschise, 
Vezi Cod. civ. rus la acest cuvânt şi la locurile unde trimite indicele. 

28- Deşi pădurea este o dependenţă a immobilului (art. 
387), totuşi vânzarea unei păduri spre tăiat; făra a vinde 
şi pământul, este contract- despre avere mișcătoare și pentru 
valabilitatea iui nu se cere a se face act întărit (74/375). 

29. Pădurea, vândută spre tăiere, se eonsideră ca avere 
mişcătoare, nu în momentul încheerei contractului de vânzare- 
cumpărare, ci în momentul _tăiatului ei; păn la sosirea a- 
cestui moment, pădurea continuă a fi o dependenţă a pă- 
mântului și proprietate nedespărțită de el, iar cumpără- 
torul nu are încă drept real asupra ei; el poate cere numai 
să fie lăsat să o taie [75/997, 78/216, 80/265, 82/59, 87/109, 
90/109). Cu toate acestea legea dă mijloc de-a întări atare tel de 
con'racte asupra unei proprietăți (art. 159 p. 3 din Legea No- 
tariatului). Punerea de. propire asupra proprietăței şi trecerea, 
în registrul actelor întărite a însemnărei că.sa făcut atare 
mărgenire a dreptului de proprietate privitor la această avere, 
dă contractului caracterul real și atunci este obligator pentru 
persoanele cari ar dobândi drepturi reale asupra ei; (82/59, 
86/52, 90/109). | 

10
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30. Dacă pământul, pe care se află pădurea cumpărată 
spre tăiere, dar încă netăiată, a trecut pe bază legală, la 
altă persoană, atunci la acea persoană trece şi pădurea, ca 
dependenţă a: pământului, și prin urmare și toate drepturile: 
şi obligaţiile contractuale cu privire la vânzarea pădurei 
(80/265). Pădurea, deşi vândută spre tăiere, dar încă netă- 
iată, poate fi ipotecată împreună cu pământul de către” pro- 
prietar, şi; în asemenea caz, în virtutea ipotecei, deţinătorul ipotecei, cu toate că este la mijloc un contract de vânzare 
a pădurei, capătă asupra acesteia drept real (82/59). 

31. Contractul prin care se săvârşeşte nu vânzarea însuși 
pământului, ci numai dreptul de folosinţă pe acestă sau 
dreptul de-a separă produselor pământului, cari cresc pe 
suprafața lui, nu poate fi considerat ca un contract de vân- 
zare a unui immobil, și împrejurarea că la data facerei con- 
tractului, produsele pământului nu erau încă despărțite de 
sol, nu preface contractul de vânzare a accesoriilor nesepa, 
rate de pământ în contract devânzare a unii immobil 
(74/426). Atfel vânzarea pădurei spre tăiere saua ierbei spre 
cosit -este contract de vânzare-cumpărare de avere mobl- „ liară-(68/229, 71/1198, 74,496, 843, 75/97 şi altele). 
„82. Pădurile pot fi privite în două chipuri ca dependențe 
sau parte dintr'o avere nemișcătoare sau ca venit de la mo- 
şie. Dacă pe moşie s'a întrodus exploatarea legală silvică, 
cu tăieri de parchete anuale, sau dacă moșia este de așă natură, în cât tăiatul pădurei este venitul de căpetenie și excluziv, şi pe fiecare an se taie câtimea, care, faţă cu în- 
tinderea totală a pădurei, corespunde venitului obicinuit al 
moşiei, atunci, când atare pădure se vinde. spre tăiat, con- 
tractul privitor la această vânzare trebue să se numere între 
contractele de arendă, iar dacă lipsesc aceste condiţii, între 
cele de vânzare-cumpărare. (80/1514). 

33. Contractul de vânzare a recoltei viitoare, dând cum-: părătorului putință de-a-și realiză dreptul său râal asupra 
recoltei numai după despărţirea ei de pământ, este con- 
tract de vânzare a unei averi mobiliare, de-aceea şi poate 
să se facă în modul actelor declarate, şi- nu în modul a6= 
telor întărite (92/44). o - 

34. Dar păn la despărţirea de pământ a dependenţelor 
pământului ipotecate sau vândute, doBânditorul nu capătă
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asupra lor un drept real, în puterea căruia să poată a le 
luă în stăpânire pe cale lepală, ori unde şi ori la cine sar 
afla ele (78/216, 81/113, 82/59). Din momentul înse a-l des- 
părţirei lor de pământ, aceste dependențe ale immobilului, 
dobândesc toată calitatea de mișcătoare (78/216, 82/59). 

35. Contractul prin care proprietarul pământului cedează 
contractantului să lucreze și dobândească tot felul de mine-- 
vale din sinul pământului, aşă ca să le scoată păn la ispră- 
virea şi secătuirea lor, trebue să se socoată că este după 
natura sa, contrăct de vânzare-cumpărare a unor lucruri 
mobiliare. (02/36)... 

36. In chip notarial trebue să se facă: 
Actele de împrumut întărite (art. 23 Regulele provizorii); 

documentele asupra certificatelor de răscumpărare. (art. 33 
din 'Repulele provizorii), 

37. Cedarea dreptului asupra unei mine de aur se face 
prin acte declarate la Notar, art. 26 din Statutul industriei 
private pentru căutatul aurului ft, VII, ed. din 1886, astăzi 
art. 431 după ed. din 1893). 

' 38. Se recunoaşte proprietar al unui vas plutitor numai 
acela, care este în stăpânirea documeniului corăbiei, şi stră- 
mutarea acestui drept de proprietate la altă persoană se 
face numai prin cedarea acestui decument prin adnotare pe 
el făcută de vânzător, arătând de cine, cui, când şi pe ce 
sumă sa vândut vasul. (85/47). a 

39. Pentru vasele de râu nu se cere documentul corăbieses 
care este obligator numai pentru vasele de mare. (89/1). 

40. Invoirea de-a. da în loc de adnotare pe însuşi actul 
de ipotecă, (art. 1650. t. X.p. 1) chitanțe a parte pentru 
plată, (art. 40 din Regulele provizorii şi nota de la art. 446 
t. X p. 1 după Contin)—nu are de loe scopul de-a îngădui 
ea iscăliturile de pe atari adnotări să nu fie atestate. Atare 
atestare se. cere și pentru notările făcute pe ipotecă relativ 
la plăţi. Numai cu condiția ca îscăliturile să, fie atestate le- 
galmente pe atari recipise, aceste chitanțe se pot admite de 
Notari ca dovadă de stingerea dreptului bazat pe un do- 
cument întărit. (82/84). | 

Vezi explicaţiile la art. 187 (Deciz. 89/71). 
41. Cu exceptarea actelor prin cari se stabileşte strămu- 

tarea sau mărginirea dreptului de proprietate asupra unor
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averi nemişcătoare, pentru a căror valabilitate se cere neapărat să fie făcute în mod. notarial şi apoi pretăcute în acte întărite prin întărirea ce le-o dă Primul notar, — toate celealalie acte se pot face, după găsirea cu cale a părţilor sau în modul declaratiu sau în chip casnic (19/357, 83/42, 11/2712 şi altele) între acestea este și actul pentru luarea cu chirie a unui local spre-a deschide în el otel sau restau- vant (74/41), de-asemenea Și coritractele de antreprize şi furnituri. (68/1788, 71/18). 
42. Actele sâu se declară spre a fi atestate, - conform art, 133—135, 146 şi 147 şi pe lângă aceasta cu trecerea sau fără trecerea lor în eondica de acte art. 137), sau se fac în mod notorial (art. 79 și urm.), după cum vor găsi cu cale părțile (art. 21 din Regulele provizorii). 
43 Renunţarea ia dreplul de stăpânire pe viață asupra unei averi nemișcătoare se poate îmbrăcă în forma de act casnic, nedeclarat şi neatestat, şi pentru valabilitatea acestei renunțări nu e obligatoare întărirea lui de călre Primul notar. În adevăr, nici în arţ 159, nici în alte articole din Legea notariatului nu se pomeneşte despre atari acte de re- nunțare la dreptul de stăpânire viageră şi la aceste acte nu au aplicare cerinţele articolului 159. Imprejurărei că renunţarea la dreptul de Stăpânire viageră are ca elect lărgirea dreptu- lui de proprietate asupra immobilului, nu -i s'a dat în Lege „notariatului insemnătatea de principiu hotărâtor la deslegarea eehestiilor privitoare la torma actelor, —aceste chestii se des- leagă de articolul 66 din Lege not. (93/10, 97/94; vezi - art. 189 p. 12). - Vezi expl. la art, 17, 97 p. 2, 157 p. 5, 159 p. 13 |cesio- narea ipotecelor), 181 p. 4 și 187 p. 2. 

La art. 70. | 
După proiectul din 1863 se îngădueă oricărei persoane neștiutoare a limbei rusești, să facă în Rusia acte în limbi străine. In. potriva acestei îngăduinţi sa făcut observația că 

» 

localitate, unde se face, ci cu totul în alta, unde poate, nu “Sar găsi .nime, care să ştie aceă limbă străină, în care sa făcut actul. Pe lângă aceasta, după proiect, toate actele asupra proprietăţilor nemișcătoare trebue să se înfățişeze



149 | . 

  

spre întărire Ia Primul notar al locului unde este immobilul. 
De aceea. se poate întâmplă, de pildă, ca un act de ipotecă 
asupra unei proprietăţi immobiliare, care gar află în ţinutul 

Poşehonsc (gubernia laroslavului), să se facă în Petersburg, 
din pricină că străinul, fie și în supuşia Imperiului, nu va 

fi ştiut liiba rusească, —în limba engleză,—iar persoanele o- 

bligate a întări acest act în gubernia laroslavului, să se,ni- 

merească a nu şti limba engleză. De aceea sa oprit a se 

scrie în limbă străină actele cari pot aveă să fie executate 
în Imperiu, 

Având în vedere că art. 884 t. X, p. 1 Cod. civ. opreşte 
pe notar a primi spre transcriere acte în limbi necunoscute. 
lui, nu s'a mai aflat cu cale a da voie prin lege notarilor 

să 'facă acte în limbi străine. Această regulă anevoie ar 
mai fi de trebuință pentru persoanele cari fac acte în 
Rusia, pentru că în atari cazuri rare, când actele se fac în 

limbi străine cu scop ca executarea lor să aibă loc în străi- . 

nătate, contractanţii fără nici o greutate se pot folosi -de 
ajutorul unui traducător cunoscător al limbei străine. (pg. 307). 

Vezi expl. la art. 94 p.3 şi 97. 
La art. 71. 

Dacă s'a depus la dosar traducerea unui document, scris 

în limba străină, adeverit pentru conformitate de un notar, 

atunci Tribunalul, fără a declară partea adversă că se în- 

doeşte de contormitatea traducerei, nu poate respinge. atare 

traducere numai bănuind că notarul nu cunoaște aceă limbă, 

în care a fost seris documentul original, ci trebue să pro- 

cedeze potrivit art. 530 şi 540 Proc. civ. spre a se încre- 
dintă de exactitatea traducerei (73/6541). 

Vezi expl. la art. 5 p. 2. 
La art, 72. , 

Regulele, stabilite în lege cu privire la identificarea per- 
soanelor, cari iau parte la facerea documentelor şi a obli- 

gaţiilor, cu date precize, adică arătându-le profesia, numele, 
patroniînia şi familia, au scop a înlătură îndoelele ce-ar pu- 

tea, să se ivească în privinţa identităței persoanelor numite 
în act, şi spre a preiîntâmpină lă caz de contestare putință. 
de-a confundă aceste persoane cu altele cari pot aveă ace- 
eași familie. Dacă înse Ja liberarea unui act sau document 
sa făcut în această privinţă vre-o greşeală, de pildă, arătând
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0 persoană numai cu familia fără a. adăogi profesia, numele şi patronimia, atunci determinarea identităței persoanei, care înfățișează atare document, este de căderea instanței jude= cătoreşti, la care se înfățișează documentul, dar însuşi do- cumentul nu se poate deelară nevalabil numai pentru aceea, că la facerea lui nu s'au observat regulele prescrise pentru acest caz de precauţie în lege (78/118). , " Despre nearătarea profesiei și cinului proprietarului pro- prietăței : Vezi anexa la: art, 154, după Contin. la art. 16. La art. 73, Ă 

1. La constatarea personalităței celor ce iau parte la un „ ontract;, notarul e obligat a observă cu sfințenie regulele „ prescrise în art, 73 și 74, Deşi nu trebue să tăgăduim, că în realitate notarul, întocmai ca și orice persoană particu- lară, poate să fie făcut să se înșele în privința identităţei persoanelor ce se prezintă la el, prin reaua -credință sau chiar a celor ce se adresează lui, sau prin a unor persoane străine, pe cari se bazează acele persoane. Dar deosebirea în această privință între persoana. particulară îndusă în e- roare, crezând pe cinevă că este cutare personalitate deter- minată de Codul civil, deși nu este așă, — și notarul, care aflându-se în aceeași eroare,—stă în aceea, că notarul, având” în vedere obligaţiile speciale ale profesiei sale, poate fi li- Berat de răspundere pentru chipul cum a făcut constatarea, de personalitate numai dacă va fi în stare a dovedi, că a observat cu sfințenie toate regulele prescrise de lege în pri- vința' modului de-a constată personalitatea cuivă şi că to- tuși şi el însuşi a fost dus în eroare (11/105), 2. De la marturii despre identitatea cuivă, notarul poate luă declaraţie iscălită că au mărturisit adevărul cu sinceri- tate (art. 18 din Regulele provizorii). 
3. Pe baza instrucției Tribunalului regional din Petersburg, la constatarea identităței unei „persoane, care face un act sau cere afestarea lui, când e vorba de persoanele de cari vor- beşte art. 73, notarul este obligat să arate . în declarația scrisă dată de ele îndeletnicirea lo și mijloacele prin cari au luat cunoștință de împrejurările asupra cărora şi-au dat mărturia, 

, "4. La constatarea capacităţei juridice, notarul poate să se bazeze pe faptul că peraoana eare face actul, îi este perso-
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nal cunoscută, numat În cazul, când capacitatea juridică a 

acelei persoane îi este în adevăr şi neîndoios ennoscută, Și 

în acest caz, deşi nu mai este obligat să întrebuinţeze mij- . 

loacele arătate de articolele 73 și 74 spre a se convinge, căci 

acelea sunt prevăzute pentru persoanele necumoscule nota- 

rului. Dar el este dator, conform art. 73 din anexa la 

Regulele provizorii, să arate chiar în atestare că i-au 

fost personal cunoscute, atât personalitatea cât și capacitatea 

juridică a :celui ce face actul, şi această atestare îl face să 

fie deplin răspunzător pentru adevărul încredințărei date. 

De această răspundere se poate mântui numai dacă dove- 

deşte că a fost dus în eroare din cauza unor împrejurări 

neatârnătoare de vina sau de lipsa lui de precauție (art. d 

şi 99 Cod. pod.). In toate cazurile înse, când persoanele, cari 

fac acte nu sunt cunoscute personal notarului, acesta este 

dator să întrebuinţeze mijloacele de-a se încredinţă arătate: 

în art. 73 şi 74 din această Lege şi prescrise în Regulele 

provizorii, iar în act sau în atestare, în-atari cazuri, trebue - 

neapărat să se arate prin ce dovezi şi informaţii s'a făcut: 

constatarea, Această arătare, cum se vede din înțelesul literal 

al ant. 73, trebue să se facă, nu numai la caz de lipsă de 

marturi, cari să adeverească personalitatea celor ce fac actul, 

dar şi când atari marturi sunt (art. 73), fiindcă o dată ce 

persoanele cari fac actul, sunt personal necunoscute notarului, 

şi el nu poate constată capacitatea lor juridică, prin propria 

sa mărturie, această arătare a mijloacelor de constatare con- 

stitue. pentru persoanele particulare o garanţie . esenţială, 

dându-le putinţa de-a controlă veracitatea acestor informaţii, 

pe baza cărora notarul a făcut constatarea (89/20). 
Vezi expl. la art. 64 p. 11, 74,83 p.1,8 p.1şil3% p.2. 

La art, 74. 
Una din cele mai însemnate chestii, ce se pune când sta- 

bilim regulele privitoare la cercul de activitate al notarilor, 

a fost: ce procedare să se impue pentru constatarea identităței 

persoanelor necunoscute notarului, cari doresc să înghee 

acte sau cari supun acte la atestare. După legea din 1857, 

pentru constatarea identităţei celor ce înfăţişează un act spre 

a fi recunoscut, se dă împuternicire a luă toate măsurile de 

precauţie neoprite de legi. Ori ee abuz, ce sar pute strecură. 

din pricina lipsei de precauţii în dispoziţiile luate de per-
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soanele care atestă, actele, rămân în răspunderea lor directă» (Cod. civ. art, 880). Este vădit, că legiuitorul. prescriind cevă atât de nedeterminat dă prea puţină garanţie persoa- nelor particulare că nu se vor face în numele lor obligaţii falşe! Supt numele de măsuri -de. precauţie ne oprite de lege», la noi se Înţeleg de obiceiu certificatele, date de poliție și de alte autorităţi, cari, în atari căzuri, uneori cer- tifică personalitatea unor oameni, cu totul necunoscuţi lor, sau a unor inși cari nici nu se întățișează personal spre a primi un cerficat de acest tel. lată dece la regulele pentru facerea actelor întărite sau dat, pentru asemenea caz, regule mult mai precize. și anume; la iscilirea actului se chiamă marturi, cari trebue. să adevezeze, între altele, că persoanele cari au luat parte -la încheerea, actului sunt aceleaşi între cari sa făcut învoiala, (art. 809 p. 1]. Numărul martorilor se cere după felul actelor ce se fac (art. 810). Martori pot Îi oameni cu- noscuţi şi vrednici de crezare și cari mai pe urmă, la în- tâmplare de nevoe, să poată fi găsiți (art. 812). După ce sau luat aceste regule ca bază și după compararea lor cu le- giuirile străine, -s'a stabilit regula ca identitatea persoanelor necunoscute notarului să se constate prin dui martori cu- noșcuţi de notar: Iar, dacă atari martori nu sunt, notarul este „în drept a primi și orice alle dovezi, arătându-le pe larg chiar în aci. Dar hotărârea dacă cste îndestulătoare sau nu constatarea, și .prin urmare însăşi valabilitatea sau nevalabi- litatea actului, trebue să atârne de instanța judecătorească la care va aveă a se înfăţişă actul, în. caz de contestaţie. Această din urmă regulă trebue admisă, fiindcă uneori pentru persoanele cari vor a face un act nu în localitatea unde locuesc permanent, poate fi cu neputinţă a aduce la notar doi mariori cunoscuţi de acesta și cari să le adevereze iden- titatea; iar, pe de altă parte, deslegarea îndoelei relative la Puterea dovezilor, eșind cu totul din sfera de activitate a notarului, este de competenţa excluzivă a Justiţiei (p. 309), Când nu se poate constată identitatea cuivă prin martori, notarul poate care să i se înfăţişeze certificate dela poliție sau de la autoritate: pasport, atestate de slujbă și altele (art. 19 din Regulele provizorii). 
Vezi explicaţiile la art. 64, 73, 83 și 134 p. 3, A
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La art 75. 
Această regulă s'a întrodus spre a armoniză acest articol 

cu articolul 667 p. Î, din Codul Proc. civ, cu privire la re- 
cuzarea judecătorilor (pe. 310). 

1. Înţelesul exact al art. 75 nu lasă niei o îndoială că ex- 
presiă' de cafini» întrebuințată în partea a doua a lui are în 
vedere numai pe afinii însuşi notarului şi nu şi pe ai fe- 
meei lui, şi, că fixând numai raportul cu el a rudelor femeei 
de cari se vorbeşte în jumătatea, întâia a acestui articol de 
bună seamă dovedeşte, că legea citată vorbeşte numai de- 
spre afinitatea dvoiurodnaia (79/381). | 

2. Deci notarul poate face actele ce dă sau primește sora 
- nevestei sale (79/38). 

"3. Deși art. 75 nu pomeneşte despre mandatarii notaru- 
lui, cari i-au dat procură, dară înțelesul general al acestui 
articol. nu lasă nici o îndoială că oprirea se întinde şi asu- 
pra cazului, când notarul este mandatarul unei persoane, în 
numele căreia sau pentru care face un act sau o lucrare 
notarială (84/39). 

4, Persoanele î în slujbă în biuroul notarului nu sunt oprite 
a luă, în calitate de mandatari, parte. la facerea sau atesta- 
rea unor acte în acest biurou. (91/7 Dec. dep. cas. unite). 
„5. Afinitatea ce se stabilește prin căsătorie nu se desfiin- 
țează prin moartea unuia din soţi. (69/143). 

Vezi expl. la art. 76 Leg. Not. şi art. 1054 Cod. civ; 
Va art. '76. 

Nulitatea protestului. unei poliţi, făcut de acelaşi notar, - 
căruia această cafhbie sa dat, nu poate sluji de bază pen- 
tru a declară nulă însăși cambia (76/209), 

La art. 77. | 
1. Pixarea prin lege a formelor contractelor nu condițio- 

pează valabilitatea acestora, dacă în lege nu se coprinde 
prescrierea categorică de-a face un fel de acte hotărât cu 
cutari sau cutari expresii şi după cutare sau cutare proce- 
dură, supt pedeapsă, la dimpotrivă urmare, ea înseși con- 
tractele se vor consideră ca nule (72/108). 

1) Pentru înţelesul inrudirei rodnae, dvoiurodnae, cum și a afi- 

nitâţei (incuserirei) vezi Cod. civ. rus tradus la tabela de la finitul 
Codului și le explicaţiile din textul însuși, Nota Trad. i
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2. Contractele nu au nevos, de obiceiu, pentru valabili- 
tatea lor de o formă anumită, afară den cazurile când o formă- 

„se prescrie prin lege său când părţile contractante au pre- 
văzut chiar în contract, că pentru ca acesta să poată sluji mai 
pe urmă ca dovadă în justiţie, trebue să fie săvârșit într”o 
formă determinată, arătată de lege pentru alcătuirea în toată 
forma a contractelor, (71/794). E 

3. Omisiunile a felurite formalități la facerea sau atesta- 
rea contraetelor nu pot ele singure sluji ca motiv unie şi necondiţionat de-a declară actul nul şi lipsit de putere obli- . gatoare pentru cei ce, au fost părţi în el, dacă în lege nu se află o prescripţie categorică de-a face cutare fel de acte în cutare sau cutare mod supt pedeapsă, în caz contrar, de nulitate a înseși învoelelor sau contractelor (73/1376, 69/576). 

4. Fără existenţa condiţiilor neapărate: pentru naşterea 
“anui contract după natura lui, precum: părţi contractante a- vând capacitate juridică, — obiect. neexelus din comerţul 
civil— liber consimţimânt al părţilor,— nu se poate închipui 

 însaşi existența unui contract. Dacă nu au fiinţă acesta'con- 
diţii— nu este niei contract, chiar dacă în legea pozitivă 
acest lucru nu sa spus categorie. Forma înse nu are așă de 
absolută însemnătate. Slujind numai spre a dovedi existenţa 
condiţiilor neapărate pentru existenţa contractului, ea poate 
fi foarte felurită, Existenţa contractului nu atârnă de între- 
buințarea anume a cutărei sau cutărei forme şi determinarea 
valorei acestor forme atârnă de împrejurările fiecărui caz spe- cial. De aceea, dacă legea, din cutare Motiv, În cutare sau cutare 
caz, dă unei anumite forme atâta însemnătate, în cât în lipsa 
ei nu recunosşte putere contractului, — atunci acest lucru 
trebue să se arate categoric în lege. Codul nostru civil, a- daoge pe lângă condiţiile esenţiale pentru valabilitatea con- tractelor, afară de cele sus înşirate, şi legalitatea ţelului ur- mărit prin contract (Corp. legilor t. X. p. Î, art. 700—703, 
1528, 1529). Relativ la însemnătatea formei în această, pri- 
vință, ne dă numai art. 66 Legea Not. o prescripţie neîn- 
doios categorică, — cerând forma întăriturei pentru actele 
cari constitue 0 strămuiare sau mărgenire a dreptului de pro- 
prietate asupra lucrurilor nemișcătoare, supt pedeapsă de 
nulitate a contractului, dacă_nu se va întrebuință această 
formă. (88/37).
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5. La orice contract bilateral, în numărul cărora întră şi 
cambiile, trebue să ia parte două persoana, din cari una ia 
asupră-şi, în anumite condiţii, o obligaţie determinată faţă de 
ceealaltă. Intrunirea într'o singură persoană a celor două 
părți contractante ar fi în potriva înseşi noţiunei de con- 
tract, care, pe baza art. 1528 î. X p. 1, se închee numai prin 
consimțimântul persoanelor contrastante. Această cerere a 
legei nu se poate aduce la îndeplinire, dacă la contract ia 
parte numai o persoană, fie şi cu procură încă de la altă 
persoană, fiind că în atare caz înţelegere reciprocă nu poaie 
aveă loc, De-aceea mandatarui, în numele mandantului său, 
nu poate încheiă contract cu sine însuși, nu-și poate vinde 
sieşi proprietatea mandantului 'său, nu poate cumpără pro- 
prietatea mandantului său, luând parte la facerea actului de 
cumpărare-vânzare în. una şi aceeași vreme în numele său 
în numele mandantului său. Din aceeași pricină nu poate 
să dea obligaţii de datorie sie însuşi din partea mandantelui 
său. Atare obligaţie este nulă chiar din clipa când se dă şi 
de-aceea cedarea ei mai apoi către un terţiu nu o poate face 
valabilă (99/16). Vezi expl. la art. 243.. 

La art. 78. 
Având în vedere prescripţiile legilor judecătoreşti din 1864 

cari determină în general puterea și însemnătatea actelor, inde- 
pendent de modul săvârşirei lor, şi admiterea în aceste legi . 
a principiului, că executarea actelor nelitigioase nu trebue 
să se facă numai prin judecată, — s'a găsit peste putinţă a 
păstră în Legea Notarilor regulele coprinse în proiect rela- 
tiv la puterea actelor, cari nu erau conforme cu legile ju- 
decătorești din 1864, și încă mai puţin a stabili un mod nou 
de-a execută actele întărite şi cele notariale. Din aceleaşi 
considerente, sau depărtat din proiectul din 1863 acele ar- 
ticole, cari determinau puterea actelor, înse în loc de-aceasta, 
s'a arătat, că puterea actelor făcute şi atestate de notari, se 
determină după regulele arătate în Codul de proc. civilă 

(pg. 318)"). 
Vezi explicaţiila de la, art. 146 (Contestaţia despre neplata 

2 Iată după legile judecătoreşti ale Impăratului Alexandra al II-lea. 
(Codul proc. civ.), actele dectarate la notar în modul stabi lit au ur- 
mătoarele privilegii faţă de actele casnice.
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banilor prevăzuţi într”o obligaţie de împrumut, atestată de notar). N Ma N 

| CAPITOLUL al II-lea 
_ , | 

- La art. 80. ae S 
Ţelul acestui articol este ca Primul notar să aibă infor= maţii: ce.acte se vor înfăţișeză spre întărire şi în ce timp sat făcut atari acte, de oare ce legea a fixat termen special pentru întărirea lor (pg. 319). 
Faptul că notarul a înfățișat el personal Primului notar spre întărire un act nu poate țineă locul obligaţiei impuse notarului de art. 89 la Legea.not. de-a Înştiința pe dată despre săvârșirea oricărui art, (87/31 Dec. pen.). 
Vezi art. 36 din Regulele provizorii şi expl. la art, 243. 

- 

7 

  

1. După cererea, executărei actelor şi obligaţiilor. declarate, părâtul se citează de judecătorul de pace sau de Tribunalul regional in ter- menul cei mai scurt şi dacă judecătorul de pace găseste întâmpină- rile lui că nu merită a fi luate în seamă, atunci, dând hotărâre pen- tru executarea lor. pe dată, dă în acelaşi timp reclamantului foae de execuţie pentru această hotărâre (art. 74). 
"2. Chiar la prezentarea spre executare a obligaţiilor de datorii fă- cute prin act declarat, judecătorul de pace și Tribunalu! regional nu sunt in drept a refuză reclamantului cererea de a î se garanta re- clamația (art. 125 şi 595). . 
3. Actele declarate au putere de dovezi, între părţile cari au luat parte la contracte, cum şi între urmașii lor universali şi particulari; aceste acte au preferinţă faţă de actele casnice şi de alte dovezi scrise (art, 457 și 459); ziua declarărei lor însemnată pe cle se consideră vrednică de credinţă (art. 476). 
4. Coprinsul documentelor declarate nu poate fi răsturnat prin de- puneri de marturi (art, 106) afară de'n cazul proceselor în falş (41). 5. Nu se permite a se arătă indoială în privinţa identitățai actelor declarate (art. 109, 543), » ! 6. In baza unui act declarat se admite execuția provizorie a hotă- rârei (art. 831, 737). | 
Afară de aceasta, în baza unui act de imprumut nedeclarat, cre- ditorul nu are drepturi egale cu cei cu obligații declarate; nu i se recunosc procentele legale pentru neîndeplinirea lui și la faliment „Du capătă plată." (Art. 2039, î. X. p.1, Corpul de legi).
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La art. 81. - Da i 
1. Prin legea din 26 Maiu 1881, sa complectat art. 91 din 

Legea generală a ţeranilor, hotărând că strămutarea dreptu- 
lui de proprietate când valoarea proprietăţei nu trece peste 3U0 
de ruble, între ţerani, cum şi de la alte clase sociale la ţe- 
rani, se poate săvârşi la administraţia valostei locului: unde 
proprietăţile se află. Aplicarea în practică a acestei legi, având 
în vedere greutăţile întâmpinate, sa găsit apoi prematură, 
(pripită) şi, pân ce se vor 'legiteră alte reguli și se va alcătui 
o instrucție corespunzătoare, sa suspendat aplicarea ei şi 
spre acest sfârşit sa făcut publicată cu No. 13, art. 125 
din 1883 în Colecţia de legiuiri. Cu toate acestea, toate con- 
tractele săvârșite în răstimpul de vreme dela publicarea, po» 
menitei legi și până la suspendarea aplicărei ei, trebue con- 
siderate “ca valabile şi obligatorii: pentru părţi, pentru ur- 
maşii lor și pentru dobânditori de drepturi dela ele, dar 
terţiii, cari nu au. participat la aceste contracte, dreptul a se 
apără după dreptul comun (art. 574 şi 691) în potriva urmă- 

„xilor perar decurge din acele contracte (92/10 Dec. dep. Cas, - 
unite). 

2. Actele, săvârşite după hotărârile Oficiului Gubernial al 
daraverelor țerăneşti, se cercetează şi se anulează de acest 
oliciu pe baza anexei dela art. 1U9 din Regulamentul pentru 
răscumpărare ; iar actele, făcute fără participarea oficiului— 
pe baza Legei Not, şi a Proc. civ. cu observarea obligaţilor * 
stabilite cu privire la administraţiile fiscale (93/7 Dec. dep. 
Cas. unite și .01/3: dep. civ. Cas.). 

Vezi expl. la art. 69 p. 6 (anularea și corectarea actelor 
privitoare la pământul ţerănesc), 181 (notarea în registru a 
documentelor date celor ce cumpără la mezat) şi în anexele— 
mărginiri nouă în privinţa înstrăinărei pământurilor ţerăneşti, 

La art. 82. II 
Vezi expl. la art. 74-din Repulele provizorii. 
“La art, 83, 
1. identitatea părţilor se stabileşte în modul stabilit de 

art. 73 și 74, iar în privinţa chestiei capacităței lor juridice 
nu se află nici un fel de prescripţii şi numai în Regulele 
provizorii se arată că notarul, spre a constata capacitatea 
juridică a părţilor, poate luă dela ele declaraţie iscălită şi 
pe lângă aceasta să se conducă de articolele din legi, ară-
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tate în $$ 22 şi 23 din Regulele provizorii. In acest chip no- tarul are. obligația de-a ţineă seamă de - legiuirile generale în această materie, Dispoziţiile în vigoare ale dreptului ci- "vil fixează condițiile generale ale capacităţii juridice pen- tru facerea ori cărui fel de acte şi obligaţii şi condițiile speciale pentru fiecare din ele. Iar articolele relative la această din urmă materie, ta şi când stabilesc alte relaţii de .drept, pot să nu îmbrăţişeze cu destulă plinătate şi de- sluşire toate cazurile relaţive la această, capacitate juridică specială. Prin urmare, concluzia, relativă la formalităţile la cari trebue supus un act ce trebue săvârșit sau atestat, nu trebue scoasă din vre-o regulă pozitivă, ci din examinarea şi compararea, feluritelor dispoziţii şi din interpretarea înţe-. lesului lor (81/28). - | 
2. Notarul, la constatarea capacităţei juridice a părţilor cari Închee acte sau înfățișează acte la atestare, este dator, ca, p& lângă luarea de declaraţii iscălite dela părți cu privire la capacitatea lor juridică, dacă va găsi de nevoe a luă atari declaraţii, — 'să-și bazeze această constatare sau pe arătă- rile a două persoane lui cunoscute şi cari sunt vrednice de credinţă (art. 73), sau; dacă este cu neputinţă a se convinge prin acest mijloe despre “capacitatea juridică a cuivă din cei ce sunt părţi, să pomenească această împrejurare în act: ce alte dovezi sau informaţii a luat în consideraţie cu pri. vire la stabilirea capacităței juridice (art. 74). Pe lângă asta, în art. 20 din Regulele provizorii se arată în genere atât semnele încapacilăței juridice de-a face acte, cum şi dovezile prin cari se dovedeşte una din formele incapacităței .juri- dice,— nevrăstnicia. Şi anume în articolul eitat 20 se trimite la art. 214 și 215 4.;.X p. |, în cari se arată documentele, prin .cari se determină vrâsta nevrâstnicilor, și la art. 216 t. X, p. |, prin care se opreşte a admite ca dovadă a vrâstei declaraţia proprie a unei persoane particulare. De aceea singură luafea dela persoana, care face un act, a unei de- claraţii iscălite că ea are capacitate juridică nu poole sluji pentru nolar ca mijloc legal de a se încredință despre vrâsi- nicia acelei persoane (75/175). . 3.. Certilicatele mitricale ale consistoriului ce cer numai spre a dovedi: căsătoria şi înrudirea legiuită, dar pentru a determină propriu zis vrâsta, pot sluji şi alte dovezi, de:
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pildă: adeverirea -dată pe baza mitricelor de către clerul 
bisericii (72/666), mărturie scrisă de la preot sau de la nă- 
naș (74/114), lista de familie (84/102), certificate de împli- 
nirea, serviciului militar-(84£/101), adeverinţă de la consiliul 
comunal „orăşenesc bazată pe arătările catagrafice (76/453), 
chiar şi în privința ritualiştilor vechi, ale căror liste cata- 
grafice se țin d€ poliţie (75/230, 310, 8u/231). 

4. Când condicele. mitricale lipsesc sau dacă serisurile de 
nașteri sunt îndoioase, pentru a hotărâ vrâsta, se întrebuin- 
tează şi. mărtori. (79/4152, 86/68). 
„5, Ca dovadă peniru vrâsta Evreilor pot sluji certificatele 
xabinului comunităţei, bazate pe mărturisiri” scrise ale bă- 
trânilor locului (72/666, 74/691). Dar certificatul rabinului 
despre vremea nașterei, dacă se bazează pe declaraţia con- 
siliului comunal al orașului, care la rândul ei se bazează 
numai pe arătarea iăcută de poliţie, nu este îndestulător, 
dacă nu se dovedeşte și că este cu neputinţă a căpăta der- 
uificat mitrical. (74/616). 

6. In baza art. 20 din Regulele provizorii; Notărul, când. 
constată capacitatea jurdică a părţilor, în privinţa vrâstni- 
ciei lor, poate luâ dela ele declaraţie iscălită şi, afară de 
aceasta, conducându-se de rezulele din art. 73 şi 74 din 
Legea Not. şi de art. 214—921, 223, 770 4. X p. |, 546 şi 
570 t. XI Legea cambiilor. De aceea, dacă Notarul, la ate- 
starea cambiilor înfăţişate lui, s'a condus pentru a se încre» 
dinţă de capacitatea juridică a emitentului cambiei nu numai 
de declarația iscălită a acestuia luată de la ei, dar și de 
informaţia oficială ce. aveă la el, constând din hârtii ale 
tutâlei nobiliare, ale judecătorului de pace şi ale poliţiei, 
atunci trebue recunoscut că atestarea a făcuto fară a violă 
prescripţiile articoluiui 20 din Regulele provizorii (72/1234). 

7. Luarea de declaraţii iscălite scutește pe Notar numai 
de răspunderea penală; dar singură luarea declaraţiilor de 
„a persoana, care face un act, spre a-i constata capacitatea 
juridică, nu poate sluji Notarului, ca mijloc legal de con: 
statare a capacităței juridice, spre a-l liberă pe Notar de răs- 
punderea bâneastă, fiindcă, după înțelesul articolului 31 din 
Cod. proc. pen. şi al art. '7 din Cod. proc. civ,, dacă judecata 
penală nu găseșie că fapta cuivă constitue o infracţie pe- 

r
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nală sau dacă declară că fapta nu se poate, impută preve- nitului ca vină, asta nu înlătură acțiunea civilă de despăgubiri pentru daunele și pagubele pricinuite prin, această faptă, şi reclamantul nu pierde dreptul de-a intentă acţiunea civilă la Judecata civilă, deși acuzatul n'a fost recunoscut vinovat prin sentința judecăţei penale. (70/1132, 75/15). 8. În atestarea înfăţişarei unui act—de la sine se coprinde și constatarea de către Notar a căpatcităței, juridice a per- soanelor ce sunt părți în act. Notarul nu poate să se justi- fice prin aceea că el numai a arătat în procesul verbal dul, prin cart s'a -constatat înnaintea sa capacitatea juridică, ne ceriificând şi -din partea sa capatilatea juridică a părților, Legea arată: mijloacele ce trebue să întrebuințeze Notarul spre a constată capacitatea, juridică, — şi dacă Notarul va constată capacitatea juridică prin nişte mijloace cari nu sunt Îngăduite de lege, atunci el nu poate fi scutit de răspundere pentru urmările păgubiltoare ce-ar aveă acel act pentru persoanele particulare de pe urma unei atari fapte nelegale a lui (75/175). e 9. Indată ce părţile au găsit de trebuință a declară actul spre atestare, Notarul este dator a observă toate regulele prescrise În lege pentru aceasta, şi neobservare lor poate da motiv de-a se cere dela el despăgubiri pentru daunele, pricinuite de el persoanelor particulare prin neîmplinirea exactă a obligaţiei ce legea i-a impus, — deși declararea, unui. act (de pildă a unei cambii) nu se Consideră - de lege condiție neapărată pentru recunoaşterea acestui act ca va- labil (475/175). _ 
10. Dreptul ce sa dat Notarului (art. '73, 74 și 83 din Le- gea. Not. şi de art. 20 din Regulele provizorii) de-a certifică el personal identitatea, și capacitatea legală a persoanelor ce cunoaște—nu se întinde la constatarea capaciltăței juridice, când o persoană, deși personal cunoscută Notarului, ia parte la facerea unui act.nu în numele ei, ci în calilale de. îe- prezentant al aliei persoane. In atari cazuri Notarul este neapărat dator a cere să i se înfăţişeze dovezile prescrise de lege că persoana care se prezintă, de înfăţişează actul are drept să facă actul în numele-acelui, al cărui reprezentant se numește, și despre documentele înfăţişate în acest scop
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trebue să arate în proiectul actului ce urmează a se face 
art. 93 din Leg. Not. De aceea Primul Notar,are drept a 
refuză întărirea unui act de vânzare, în care nu se araţă 
prin ce mijlec sa încredințat Notarul, că persoana, care a 
dat consin:timântul ca fiiui ei nevrâstnie să facă atare act, 
în adevăr eră curalorul acestui din urmă, şi de aceea Pri- 
mul Notar are motiv îndestulător de-a declară părţilor, că 
această lipsă nu se poate îndreptă (78/2954). . 

11. De oarece în baza art. 83 şi 147, Notarii, la atestarea 
actelor sunt obligaţi a se încredință numai de identitatea 
şi de capacitatea juridică a celor ce iau parte la facerea actelor, 
de aceea singură atare adeverire a Notarului despre capa- 
citatea juridică a-unei anumite” persoane de-a face în nu: 
mele său actele nu poate sluji ca dovadă, că perșoana a- 
ceasta are drepi asupra acelei averi, cu privire la care se 
faee actul. (72/1013). . 
„12. Puterea de certificare publică legea o dă numai ade- 
verirei făcute de Notar cu privire la faptele şi evenimentele 

„stabilite, dar nu o dă părerei sau presupunerilor Notarului 
exprimate de el despre nişte împrejurări, a căror constatare 
nu întră în sfera obligaţiilor impuse lui. (03/23). 

13. Nevrâstnicul, luând supt asa administraţie 0 avere a 
lui, este în drept a o da în arendă şi a încheiă contracte- 
de arendă pentru ea, fără a cere consimțimâniul curatorulai. 
Atari eontracte pot; fi declarate nule şi neobligatorii şi pen- 
tru nevrâstniei, dacă se va stabili prin judecată că au fost 
încheiate spre dauna nevrâstnicilor (Dec. Dep. civ de la 11 
Martie 09 în procesul Boguslavscăi cu Mordcovitci). | 

14, Cei osândiţi la pierderea tuturor drepturilor de stare 
civilă își păstrează capacitatea juridică pentru facerea de 
acte asupra averei lor. pănă la punerea în execuţie a sen- 
tinței. Nobilii nu se lipsesc de dreptul de-a face acte asupra 
averei în modul stabilit de lege păn ce nu se dă confir- 
mare preă înnaltă pentru executarea condemnărei rostite de 
“jadeeată (80/19 Dec. dep. Cas. unite). _ 

15. Pierderea tuturor drepturilor speciale și a privilegiilor  «: 
nu aduce pierderea dreptuiilor civile și a dreptului dea 
dispune de averea lor şi de-a încheiă contracte civile. 
(75/555). 

16. Colonizaţii deportaţi, lipsiţi de drepturile de stare ci- 

2 11
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vilă, au dreptul de-a dobândi: în condiţiile, arătate în art. 423 din statutul «deportaților, averi nemişoătoare -pe numele lor, în proprietate, de asemenea şi dreptul dea dispune: de ele; au și dreptul de-a înstrăină această avere a'lor prin testa- ment în caz de moarte (06/94). ” 17. Capacitatea juridică a celor ce fac acte (vrâsta, sexul, s'area civilă şi altele), ca alcătuind un accesoriu nedespărţit al persoanei care le are, nu se poate judecă altfel decât Do» tritîk legilor (erei din care acele persoane fac parte. Aşa de pildă pentru locuitorii oblatiei Basarabiei, majori= tatea se socotește la 25 de ani. In această privință nici locul unde se face actul, nici locul unde se află averea, asupra „căreia se face actul, ca împrejurări Întămplătoare, nu pot avea vre-o însemnătate, de oare ce capacitatea juridică uste un drept'personal şi nu-teal (81/183). Vezi art. 1038 şi 1054 Cod. civ. Vvrâsta martorilor la facerea testamentului în Ba- sarabia poate fi 14 ani împliniţi. căci acold cei ce au atare. vrâstă put face testament pentru. ei înşir (74/663 Dep. civ. Cas,) | 
18. Faptul consimţimântului dat de bărbat ca femeea să contracteze o obligație cambială (art, 6 din Legea cambiilor) nu cere formă scrisă și se poate dovedi prin depoziţii de martori (93/3). 
19. Capacitatea juridică a unei persoane declarate, în modul stabilit în Regatul Polon, răsipitoare, trebue să se considere ca mărgenită nu numai în hotarele acestei țeri, dar și în „toate “elealalte gubernii ale Imperiului, în acea măsură în care capacitatea răsipitorului se mărgineşte prin legile locale ale Regatului polon (93/51). 

-2U. Necapacitalea juridică la facerea de acte a unei per- soane declarată răsipitoare, începe din momentul declarărei „ Că această persoană e răsipitoare, fiind că pe baza înseși hotărârei . autorităților competen'e în privința răsipitoriei, aceustă persoană îşi are capacitatea mărgenită atât în privinţa dreptului de-a dispune de averea sa, cât și în privinţa în- “cheerei oricărei alte obligaţii. De-aceea obligaţiile date oricui după declararea răsipitoriei ei, trebue considerate ca nevalabile, deși ar fi incheiate înnainte de-a se fi înființat tutelă asupră-i pentru răsipitorie. Neglijenţele funcţionarilor 
* 

- -



163 

cari au datoria a luă măsuri pentru înfiinţarea tutelei, nu 
pot înnapoiă răsipitorului acele drepturi, -de cari a fost 
lipsit în puterea faptului că a fost declarat răsipitor (95 No. 
58; 03 No.42). Na : PR 

21. Cu privire la cei bolnavi la minte Senatula desluşit, 
că, pe cât timp o persoană anumită nu a fost declarată nebună, 
ea ge: consideră ca având: capacitate juridică și actul, făcut 
în numele ei, .se. declară valabil. (69, 19), iar prin deciz. din 
1901, No. 120, sa deslușit, că în: baza legei (art. 368—378 
p. | din t. X, Corpul de legi), că pentru constatarea neca- 

_pacităţei generale a persoanelor de a face acte juridice 
și de-a dispune de avere, din pricină de boală a minței, sa 
stabiliţ.o procedură specială, pusă supt privegherea prea 
înnaltă a Senatului ocârmuitor. Declararea conformă acestor 
proceduri a încapacităței generale. a unei persoane nu ara 
nevoe mai apoi a fi constată în special din nou la fiecare 
caz, ci toate actele juridice săvârșite personal de atare per- 
soană, după ce-a fost declarată nebună, se consideră ca ne- - 
valabile. Nici un fel de întâmpinări în potriva acesteia și nici 
un fei de dovezi, de oricine şi ori unde-s'ar înfaţişă, nu se 
iau În consideraţie, fiindcă, după lege (art. 378) capacitatea 
generală juridică a unei persoane, declarată nebună, se poate 
restitui prin aceeași procedură de examinare a acesteia, cum 
sa stabilit în art, 368, 371—373 p. It. X Corpul de legi, 
şi numai după ce va fi declarată printr'o hotărâre de către 
Senatul ocârmuitor că sa însănătoşat psihicește (Dec. 79 
No. 90, 70 No. 1886, 69 No. 235 şi altele). 

22. Inţelesul articolului 83 constă, evident, numai în aceea 
că notarul trebue să se încredințeze de capacitatea juridică 
a persoanelor, cari fac un act, întru atât, cât este acest lucru 
posibil pentru el], şi nu trebue să facă un act în numele 
unei persoane, de-a căreia capacitate juridică are motiv de-a se 
îndoi. Dar nici o lege nu dă notarului dreptul și nui dă 

"lui căderea de-a stabili ceeace el, din motive naturale, nu 
poate stabili. Despre starea facultăţilor mintale ale persoanei 
care face un act, notarul poate judecă numai depe semne 
externe, cari pot fi foarte înșelătoare. Notarul nu poate cer- 
tilică că testatorul eră cu.mintea sănătoasă şi cu memoria 
puternică, — gl certifică numai că testatorul î-a făcut atare
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împresie : el nu certifică faptul, :ci numai împrebia ce i-a 
făcut lui, dar asemenea impresie și încheerile trase - din ea 
de notar cu:privire la starea mintală a testatorului pot, fără 
mici o vină din partea notarului, să nu corespundă de loe 
cu adevărul, şi, prin urmare nu pot să, se socoată constatare 
oficială a stărei reale a facultăţilor mentale ale testatorului, 
în potriva căreia să nu fie îngăduită: nici un fel de altă con» 
testare decât atacul în fals. Prin urmare, este şi peste pu- 
tință a îngădui, ca- persoanele interesate să: poată răsturnă 
încheerea notarului privitoare la sănătatea mentală a testa- 
torului, numai învinuind pe notar de delict în exercițiul 
slujbei, adică pentru falș. Mărturia notarului şi a martorilor 
la facerea unui testament cu privire la mintea sănătoasă a 
testatorului, neconstituind, după lage, o dovadă de nerăsturnat, 

“poate, fi combătută prin depuneri de martori şi prin'exper- - 
tiză (1903/23). a 

23. Prezumţiile legale, pomenite în art. 911 Cod. civ., cu 
privire la persoanele declarate incapabile de-a dobândi gra- 
tuit averi, nu se aplică la persoanele al căror drept de-a 
încheiă contracte oneroase este mărgenit (07/17). 

Vezi expl. la art. 26, 73, 84, 90, 147 şi 167 p. £ 
La art. 84. . 

1. Acest articol nu coprinde în el oprire ca persoana care 
e martur. la datul unui înscris pentru împrumut, să ia a- 
supră-și şi garantarea acestuia. (71/1084). 

2. Acest arlicol se rapoartă numai la facerea actelor no- 
tariale, şi nu la atestarea înfăţişărei actelor. (71/1165). 

3, Iseălitura notarului pe un testament notarial se poate 
consideră ca de-opotrivă în putere cu iscălitura unui martur, 
când se consideră acest testament ca în formă casnică, dacă 
testatorul a fost personal cunoscut notarului (art. 1050 t. X. 
p. 1). (90/87). 

4. La facerea actelor, cari nu fac parte din cele notariale, 
notarul trebue să se încredinţeze numai de identitatea și de - 
capacitatea juridică a persoanelor cari înfățișează actul, dar 
nu este obligat a îndeplini aceă procedură specială, care s'a 
stabilit numai pentru facerea actelor notariale. (78/114). 

Vezi expl. la art. 113. 
La art 86. . . 
1. Persoana, care știe iscăli rusește, — chiar dacă e a-
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nnlfabetă din punct de: vedere:ştiințifie,— nu poate fi consi= 
derată ca neîmplinind condiţiile cerute de lege dela mar- 
turii actelor; analfabetismul în înţeles științific al unei per- 
soane nu o lipseşte de dreptul de-a fi martur la facerea ac- 
telor. (79/23). a - 

2. Nu poate fi declarat valabil un testament, când între 
cei trei marturi unul eră nevrâstnie, (94/70). 

La art. 87. IE - 
1. Ţelul, urmărit de articolele 75 şi 87 înlăturând pe rude 

şi afini (cuseri) de grade determinate, dela mărturie, este 
pentru apărarea voinţei libere a persoanei, care fice actul, 
de orice înrâurire a acelui în folosul cărui actul se face (74/1925). - 

2. Regula din art. 87 Leg. Not. este o lege. de înțeles | strict şi nu se poate înterpretă larg, de-aceea,— persoanele 
cari îndeplinesc în biuroul notarului calitatea de marturi, che- 
maţi mereu de el să fie faţă la facerea uctelor și plătiţi pen- teu munca lor nu cu salar, ci cu plata pe bucată, ce no- tarul le-o plăteşte din banii primiţi de el dela cei ce fae actul,— nu cad supt prevederile. părţei l-a din art. 87, din Legea Not. (U3/7v), 

Vezi art. 25 din Repulele proviz. și expl. dela art. 75..83 
p. 12 şi 86 şi anexa No. 36 la art. 1054 Cod. civ, 

La art. 8. - - 
Proiectul de act nu este actul însuși (art. 88 şi urm.)? este 

neapărat ca actul să fie trecut în Condica de acte (art. 96) 
şi iscălit (art. 112) (75/794). 

La art. 89: 
î. Acest articol are aplicare şi la atestarea înfățişărei: actelor (79/1%i), în numarul acestora Și a cererile de îm- 

păcare: (99/76). 
2. Obligaţia impusă notarilor prin art. 89 de-a examină con- : diţiile actului şi de-a întrebă părţile asupra înţelesului şi însemnătăţei actului nu poate fi indentificată cu deslegarea chestiei privitoare la puterea şi valabilitatea drepturilor fixate 

prin contract ale. obligaţiilor părţilor eontractante întru cât 
privește interesele lor private şi nu lovesc interesele drep- tului public. Din coprinsul art. 89 nu se poate scoate în- 
cheerea, că notarul, făcând un act notarial, e obligat, supt 
pedeapsă de răspundere pentru daune, a se încredință de 

a.
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fiinţa și temeinicia drepturilor stabilite sau cedate prin act: 
și, că pentru a le-înţelege esenţa lor, să între în conside- 
raţii şi comparații amănunțite ale dispoziţiilor legei şi în in- 
terpretarea înţelesului lor exact. Aceste consideraţii se aplică 
și la actele săvârșite în regiunea judecătorească a Varșoviei 
şi celor cari trebue trecute în Indicele alfabetic ipotecar. 
Pe baza art. 20 “din Statutul ipotecelor, constatarea dacă 
acest contract nu jignește drepturile terţiilor, dacă poate a- 
veă urmările ca părţile au în vedere, şi dacă nu coprinde 
redacţia actului o parte ce trebue trecută în Indicele ipote- 
ear, cevă mai mult de cât însuși documentul sau contractul, 
este dată pe sama autorităței ipotecare, iar nu asupra n0- 
tarilor. (97/41). - 
"Vezi art. 34 din Regulele provizorii despre îndemnul dat 

părţilor de-a se informă, din condicele alfabetice de popriri. 
„La art. 90. 
Art,:'73 și 79 din proiectul din anul 1866 obligau pe notar 

să facă actele, atât în cazul când el se îndoiă de capacita- 
tea juridică“a, părţilor, în numele cărora se face actul, cum 
şi în cazul când actul nu este în conformitate cu legile. 
Art. 79 din acel proiect este o modificare în formă a arti- 
colului 1529 t. X p. 1], care arată categorie contractele, a 
căror facere este oprită de legi, iar în art. 138 se spuneă 
că Primul Notar trebue să se încredinţeze dacă la întărirea 
actului notarial nu sunt piedeci legale. Nu este nici un mo-. 
tiv temeinic de-a obligă pe Notar să facă sau să atesteze 
atari acte, cari sunt absolut oprite de legile civile (de pildă 
de art. 169, 770, 773, 776. 883, 884, 967, 1068, 1374, 1581, 
1389, 1394, 1396, 1549, 1630, 2020 şi 2021 î. X, p. 1 Cod. 
civ, şi altele). e 

Dacă sar fi dat putere notarului să arate în act nelegali- 
tatea acestuia, nu ar fi fost de vre-un folos pentru facerea 
actelor și poate, dimpotrivă, uneori să fie dat motiv de jalbe 

„de prisos, iar dacă atare act ar fi pus în aplicare, atunci în 
unele cazuri ar fi putut fi motiv pentru un nou fel de con- 
troverse și procese, şi în general ar îngreuiă facerea con- 
tractelor civile. Pentru aceste pricini, sa găsit folositor a 
exprimă în lege categoric, că actele, a căror facere este 
oprită pria prescripţii legale, nu pot fi primite de Notar 
nici la atestare, nici la încheere, nici la întărire. Prin sta-
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Dilirea aaestei regule “va exclus articolul 150. din proiectul 
din 1866, de oarece regula coprinsă în acesta, se află şi în 
articolul 776 t. X p. 1 (ari. 59 din Anexa la art. 708 ed. din 
188), nedesființat prin Legea de faţă (pg. 324). 

1. Notarii primind acte ce li se declară sunt datori a 
procedă la examinarea, înțelesului exact al acestora spre a 

„constată de este în conformitate cu legea coprinsul actelor, 
dar nu să se mărgenească numai la apreciarea, lor exterioară, 
căci prin aceasta nu sar Ajunge la țelul folositor, care a in- 
„pirat art. 90,— a sapără pe cei ce închee convenţii sau pe terţii 
de greşeală ori înșelăciune, — pentru care scop între altele 
sa şi înfiinţat instituția notarilor, (87/27 Dep. pen.). (In cazul 
judecat notarul fusese găsit vinovat: că atestase contracte de 
vânzare de cereale din anii viitori declarate pe numele unui 
Evreu şi pentru cedare aceluiași Evreu, a unor drepturi de 
arendare asupra unui ferme (folivare) întrun târgușor).  - 

2. Articolul 90 este obligator la facerea atât a astelor în- 
tărite, cât şi a celor notariale sau declarate, cum rezultă, 
între altele din înțelesul literal al dispoziţiei din art. 130. 
(87/27. Dec. dep. pen. Cas), 

3. Atestarea Nnui contract de închiriere a unui local pentru 
cusă de toleranţă între persoane, cari 'au întăţişat notarului 
autorizaţia, de la poliţie de-a: deschide atare casă, nu este 
violare a art. 90, atât pentru că articolul se rapoartă nu la 
declararea contractelor. pentru atestare, ci la facerea actelor 
notariale, cum și din înțelesul general al motivelor din art. 44 

" din Statutul pedepselor date de judecătorii de pace (87/31 
Dec. dep. pen.). 

4. Între actele arătate în art. 90 nu se poate numără obli- 
gația datornieului cambial de-a plăti o clauză penală pentru 
cazul când war plăti la scadență cambia, nici actul prin care 
datornicul cambial dă la mâna creditorului cambial o ipotecă, 
ce acest datornic are pe casa unui terțiu, și polița de a- 
sigurare asupra acelei case, și declară că, pân la plata ba- 
nilor din cambie, datornicul cambial se lipseşte de dreptul de 
a primi suma arătată în ipotecă de la datornicul cambial sau 
de la societatea de asigurare (78/114). ” 

Vezi art. 15, 16 și 31 din Regalele provizorii și explica- 
țiile din art. 26, 64 (despre răspunderea Notarului), 83, 133 
p. L (luarea de “cunoştiinţă despre coprinderea actului, când
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atestaază adnotarea de pe el), art. 218 şi legile de mărge- 
nire a stăpânirei pământului. | 

La art. 93. e 
Când se dovedeşte Notarul vinovat -că, xviolând art. 93, 

a tăcut, atât în proiectele de acte cât şi înseși actele, 
despre documentele :prezentaţe la facerea actelor,.—judecata 
e_datoare să arate anume: despre ce acte şi documente e 
vorba, de oarece, în caz contrar, nu se dă putinţa de-a ve- 
rifică legalitatea afirmărei că sa giolat legea numită şi-a 
judecă întâmpinările din plângerea învinuişului -(87/31 Dep. 
pen. Cas.). ” ” 

Vezi expl. la art. 83 p. 10. - 
La art. 94. , | 

1. Dacă în timpul inspeotărei modului cum operează No- 
tarul, nu sau găsit în dosarele lui câpii de pe dpcumente, 
repararea. acestei omisiuni, punând după aceea copiile, nu 
înlătură solarea de..către Notar a, articolului 94 [87/31 Dep. 
pen. :Cas.). - 

2. Pentru actele ce trebue întărite de către Primul Notar, 
documentele originale, dacă sau prezentat, se înnapoiază 
persoanelor cari le-au prezentat, dar în dosar se lasă copii 
atestate de pe ele (art. 35. -din 'Regulele provizorii). 

3. Hârtiile, supuse Ja plata taxei simple de timbru, trebue 
să aibă text potrivit cu mărimea coalei timbrate și se fie 
scrise ceteț. (95/23 Dec. dep. Cas. unite). 

La art. 96. | 
Cu privire la însuşi modul facerei actelor a fost de ne- 

voie să se lămurească următoarea chestie: trebue să se pă- 
streze regula -fucerei actelor prin trecerea Ipr în Condică 
sau a admite procedura -obicinuită în alte ţeri de a face fiece 
act în formă de proces verbal, pe o foae specială, alăturând 
procurile şi celealalte documente. La examinarea, proiectului 
din 1865 sa luat în consideraţie, că păstrarea fiecărui proces 

„verbal, supt formă de dosar special, are neajunsuri vădite 
și că nu se poate asemănă cu păstrarea actelor în condici. 
Pierderea şi furatul unui proces verbal din dosarul Notaru- 
“luiesie cu mult mai cu putință de cât pierderea condicelor 
originale, iar privegherea asupra legalităţei încheerei pro- 
ceselor verbale nu este nici de cum uşoară. Păsirarea secre- 
tului se garantează prin personalitatea notarului, iar nu prin
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modul de-a face actele, În sfârşit, procesele verbale nu prezintă 
o comoditate deosebită. în caz de nevoe de-a compară scrisu- 
rile. In afacerile civile nu se îngădue de loc îndoială cu 
“privire la autenticitatea actului notarial, iar în procesele. 
pentru falșitatea actului, cazuri peste măsură de rare, falşul 
se constată nu numai prin cempararea scrisului, dar şi prin 
instrucţia judeciară, la; care -procesele verbale de examinare 
și comparare înlocuesc în totul condică notarială și necesi- 
tatea de-a o cere în original. Pe de altă parte, copierea ac- 
tului, adică trecerea lui în Condica Notarului are însemnă-. 
tatea. capitală, că, independent de înlăturărea falşurilor în 
coprinsul actelor, fixează neîndoios vremea facerei lor. Ziua, 
uneori şi ceasul contractului, stau în strânsă legătură cu 
dreptul ce se naște din contract; uneori vremea facerei u- 
nui act este condițiea valabilităţei lui: în aceste cazuri sin- 
gura asizurare în potriva falşului este trecerea la vreme a 
actului în condica notarială. De aceea nu sunt destule mo: 
tive de schimbă regulele stabilite în legea din '1857, ci a 
trebuit să se păstreze modul de facere a fiecărui act prin tre- 
cerea lui în condică, cu iseălirea lui de către părţi şi mar- 
tori, şi să se. considere ca original numai cel scris în Condică. 
(pag. 326).. . , 

Fără a negă în general folosul păstrărei lângă acte a do- 
cumentelor privitoare la ele, nu putem totuși să nu iecu-: 
noaștem, că în cazul punerei acestor documente lângă pro- 
cesele verbale, scrise pe foi libere separate, nu se poate 
garantă păstrarea lor. Un mâre număr de acte se fac fâră 
nici un tel de anexe. şi facerea actelor prin scrierea. lor în 
în condică poate da o asigurare mai mare a păstrărei lor, 
de cât facerea lor supt formă. de procese verbale pe foi. se= 
parate. Prin, urmare sa găsit folositor a păstră propunerea 
din proiectul primitiv în privința facerei. actelor notariale 
prin scrierea lor în Condica de acte cu iscălitura “părților 
şi marturilor. (pag. 328), a 

1. Ca să searate că admit textul proiectului de act, acest 
proiect se îscăleşte de părţi (art. 26 din Regulele provizorii). 

2. Art. 96, după care se trece în Condica de acte după 
«e părţile plătesc taxele, vorbeşte, de bună semă, despre 
taxele de plătit la Primul Notar; iar taxele, pentru actele 

, 2
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de vânzare (art. 1199 și 200) se iau de Primul. Notar la în- 
tărirea lor, afară de plata în folosul: Notarului. (75/794). . 

3. În guberniile Regatului polon taxa de timbru, care se 
„plăteşte în bani efectivi, se ia la facerea actului și apoi toate.. 
duplicatele de pe acest act se plătese cu taxă de timbru 
de mărimea și în chipul cum « stabilit pentru plata căpiilor, 
adică conform art. 21 p. 13 şi art. 45 din Legea timbrului, 
(03/9 'Dec. dep. Cas. unite). - 

La art. 97. - Ş 
După Corpul de legi din 1857 (art. 1542,t. X p. 1 Cod. 

civ, şi art. 182 t. VII Statutul monetar) socoteala în monedă 
străină se oprește nu pentru toate actele, ci numai în con- 
tractele inierne, alică în acele în baza cărora plata are a se 
face în lăuntrul Imperiului. Regula este cu totul echitabilă 
şi binefăcătoare. lar obligaţia să scrie numai în monedă ru- 
sească şi acele acte, în baza cărora plata area se face din- 
colo de graniţă, sar fi înturnat cu totul numai în folosul 
străinilor, spre paguba vădită. a Rușilor,. de oare ce; având 
în vedere oscilaţia deasă a cursului banilor, ori ce străin, 
de teamă ca. la data plăţei cursul să nu fie schimbat spre 
nefolosul său, va cere la facerea actului să se treacă în el 
moneda rusească pe cursul ei cel mai jos. Câte înse vorba 
de socotirea taxelor „cuvenite fiscului la facerea actelor, în 
această privință nu se poate ivi nici o greutate, de oare ce 
în anexa de la art. 182 t. VII din Statutul monetar se dă va- 
loarea normală a monedelor străine în bani ruseseşti (pag. 323). 
„1. Neobservarea cerinţelor articolelor 1540 şi 1541 tom. X 
p. Î pentru scrierea contractelor în monedă de argint şi 
pentru întrebuințarea măsurilot şi - greutăților ruseşti nu 
atrage după ea nulitatea contractului şi nw'l lipseşte de pu- 
tere obligatoare pentru persoanele cari Pau încheiat [68/740). 

2. Art. 97 cerând ca suma în acte să se arate în monedă 
rusească, nu vorbeşte nimic despre urmările neîndeplinirei 
acestei cereri. Din această împrejurare, judecând după ana- 
logie cu art. 102, putem conclude, că în atare caz actul, 
pierzându-și numai puterea de act notarial. nu se declară 
necondiţionat nul, ci păstrează puterea de act casnic. Prin 
urmare, în baza art. 66 poate sluji cu dovadă a convenţiei, 
stabilite prin el (88/37). - 

3, Art, 1464 t. X p. 1 cere numai ca-în actele de cum- 

- 

-



17 
7 

  

părare să se araţe prețul în moneda rusească, dar de aci nu 
urmează, că părţile contractante nu ar aveă drept. prin în- 
1elegere între ele să fixeze plata convenită în hârlii adu- 
cătoare de:procent. (75/810). 

4, Art, 97, cerând să se serie actele în limba rusească, 
are în vedere actele notariale şi aplicarea lui nu se poate 
întinde la actele, a căror declarare nu este obligatoare pentru 
părti, de pildă la cambii. (74/30]). 

Vezi explicaţiile la art, 76 şi 249, 
La art. 99. ; 

1. Când se serie suma totală a unei chezășii în litere, 
arătarea în repartizarea acestei 'sume între doi chezeşi se 
poate face în cifre —și nu poate să se. consideră ca violare 
a art, 99 (71/1084). Is | : 

2. Termenul executărei unui contract sau a unei obligații 
poate fi nu numai odată determinată, dar -şi sosirea unuii 
eveniment determinat (72/907), de pildă moartea uneia din 
părţi (68/429). Vezi art. 1592 Cod. civ. 

La art. 100. - . 
Dacă adaosele între lini întrun act.au fost notate de per- 

soanele cari Pau subsoris, nu mai este nevoe după aceasta 
să le mai noteze din. nou și notarul la atestare (69/264) 

Vezi expl. la art. 31. . 
“La art, 102. o - 

Nerespectarea cerințelor - art.. 89, 104 și 105 nu atrage 
după ea nevalabilitatea actului notarial (05/76). 

La art. 103. i N 
Pentru a asigură mai mult valabilitatea, actelor, acest ar- 

ticol a fost complectat prin regula, că în acte nu se admit 
xăsături, supt pedeapsa trimiterei notarului înnaintea instan= 
"elor penale, dacă ele sau făcut din vina notarului (pg. 329). 

La -art. 104. 
Trecerea actelor declarate în condica de acte nu este 

oprită, cs numai nu e obligatorie. Me 
La art. 105, i 

Iscălirea testamentului de către mmarluri nu în prezența 
desiatorului, ci în biuroul notatului, care se află în aceeași 
casă ca şi. locuinţa testatorului, nu poate fl motiv dea axulă  iestamentul, fiind că potrivit articolelor 89, 104 şi 105 este ducru “de :căpetenie' și esenţial ca testamentul să se celească 

— 
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de două ori testatorului față de: martori şi să fie iscălit de el, 
iar apoi iscălirea testamtntului de. către marturi nu în aceă 
cameră în care se află, testatorul. “ci în alta din aceeaşi casă 
nu poate avea nici o însemnătate in privința valabilităței 
testamentului (79/23), Vezi -expl. la art. 112.- 

La art. 106. : 
„Dacă testatorul știe carte şi boala nul împiedecă a-și scrie 

iscălitura, atunci testamentul (casnic), iscălit de atare testator,” 
chiar de-ar fi și orb, nu poate, numai «din această pricină, 
să fie declarat nevalabil sau în general să dea motiv de a-l 
atacă din pricina părței lui formale. In lege nu este nici o 
dispoziţie, despre orbul știulor de: carte, că sar pune acest: 
orb pe aceeași treaptă cu analfabetul şi că sar cere în 
acest caz 'să însărtineze pe cinevă, să. iscălească pentru el 
(83/86). 
La art, 110, - - . 

1. Nici art..110, nici 111 nu akinge chestia capacitătes 
juridice a surdo-muţilor de-a face acte, dar numai arată 
modul cum: trebue să, se încredinţeze notarul, că surdorâutul 
în adevăr dorește a face actul şi îi pricepe. înţelesul și rostul. 
Modul este altul când surdomutul este ştiutor de carte şi 
altul când este analfabet. (83/51). 

„2. Surdomuţii şi după ce ajung la 214 de ani'tot sunt 
considerați ca lipsiţi de capacitatea juridică şi stau supt inter- 
dicţie legală, până ce după examinare, conlorm art. 368—372 
t. X p. |,nu lise va acoraă dreptul de-a se folosi de drep- 
turile civile (83/51). 

3 Nu pe toţi surdomuţii îi supun la examinare. De-aceca 
capacitatea juridică a surdomutului, după ce ajunge la ma: 
joritate, se poate constată nu nuinai prin examinare, dar și 
prin alte mijloace, cari pot da convingerea că în cutare vreme 
acesta aveă rațiune și voință (96/44). 
„4. In toate dispoziţiile Codului civil se face deosebire esen- 

țială între surdomuţii ştiutori de carte şi între cei analfabeți, 
între cei eari pot liber să-şi arate ideile și a-și manitestă 
voinţa şi între cei lipsiţi de toate mijloacele pentru aceasta (art. 
16 din anexă la art. 708, 381, 2 p. 2 din anexa la azt. 694 (notă) 
1. X p.1, art. 106—112 din Leg. not.) Coprinsul articolului 381, 
precizând modul înființărei tutelei şi curatelei asupra surdo- 
amuţilor, înnainte şi după ce ajung la majoritate, :nu cere ca 

*
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această procedare să se urmeze pentru orice surdomut supt 
pedeapsă unor anumite urmări. De aceeă trebue să recunoaștem 
că surdomuții sau sub tutelă păn la majoritate, dacă li s'a 
înființat tutelă, dar înfiinţarea acesteia asupra lor, ea și asupra 
celor mici de ani, nu este obligatorie. De asemenea este 
neobligatorie (Vezi art. 367 și 368) examinarea tuturor surdo= 
muţilor după-ce ajung la majoritate. a 

In vreme ce surdomuţii analfabeți se consideră (art, 76 
din anexa la art, 708 şi 2 p. 2 din anexa dela art. 694) lip- 
siți de capacitate juridică, pentru capacitatea surdamuțţilor 
şiiutori de carte nu se află în lege nici o mărgenire. Exanai- 
narea surdomuţilor are seop a constată nu că sunt surdo- 
muţi. sau că s'au lecuit de această infirmitate, ci dacă exa- 
minatul este în stare ași exprimă liber ideile şi manifestă 
voinţa. Dar legea nu numai n'a impus nici de cum că astă 
capacitate se poate constată numai prin examinarea surdo- 
mutului, ci dimpetrivă a dat voe a se constaţă de are 
atare capacitate direct când fac acte surdomuţi. De-aceea | 
surdomuţii ştiutori de. carte trebue, după ce ajung Ja ma- 
joritate, priviţi capabili după dreptul comun, chiar dacă 
nu va fi stabilită această capacitaţe prin examinarea lor. Con- 

„Statarea înse după examinare, că un surdomut major. şi 
ştiutor de carte trebue pus subt curatelă-în baza art. 381, 
nu constitue prin ea însăşi, un motiv de-a desființă aetele 
făcute de el independent înainte de înfiinţarea curatelei ; 
spre a desființă aceste din urmă acte, trebue să se dove- 
dească în special, că în momentul .facerei lor starea surdo- 
mutului eră astfel încât se excludea pentru el putinţa de-a-şi 
exprimă ideile şi. a-și manifestă voinţa (99/116). 

La art. 111. | a 
Vezi expl. de la art. 110. 

La art. 112. | | | 
1. Pentru facerea, definitivă a unui contract este neapărat 

de nevoe să-l iscălească toţi cei cari au fost. părţi la 
contract: dar numai scrierea contractului de partea care se 
obligă prin el, fără iscălitura' ei, nu ștabileşte încă obligaţia 
datornicului (71/1794). N - | 

2. În «art. 1050 . X p. 1 se“arată că 'iscălitura marturilor 
certifică identitatea testamenţului şi că Ja înfățișarea . testa- 
mentului ei toţi au văzut personal pe testator şi Pau găsit
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cu minte sănătoasă și cu memorie sigură, dar această lege 
nu cere ca toate acestea să se arate în însăşi iscălitura 
mariurilor şi că lipsind această arătare testamentul să fie 
nevalabil (71/643, 81/79). | 

3. Art. 1048 p. I-a . X nu cere ca testamentul să se su- 
pue tuturor marturilor spre a-l iscăli într'aceeaşi vreme 
(75/3822). . 
La facerea testamentului în -chip notarial iscălitura copi- 

stului, care trece testamentul în Condica. de acte, nu se cere 
(05/76).a | 

(Conform instrucției date de Tribunalul regional din Pe- 
tersburg, iscălirea actului în Condica de acte de către toate 

„ persoanele, cari au luat parte la facerea actului, și de către 
marturi, trebue să aibă loc întraceeaşi vreme și în unul şi 
același loc). - E E 
"Vezi explicaţiile la art. 105 şi 83 p. 18. 

La art. 113. 
1. Cel care face un contract, dacă nw'l poate iscăli din 

pricină de boală, poate însărcină să iscălească altă persoană 
pentru el cu încredințarea acestui lucru de către doi mar- 
turi :(06/101). 

2. Artiodlele 84 şi 113 nu se rapoartă la atestarea decla- 
ărei acielor. Această atestare se face de notari după for- 
mularul, (dat în anexa la art. 12 din Regulele provizorii, şi 
pe lângă aceasta cu observarea cerinţelor, arătate în art. 146 
și 147 din Legea Notarilor (71/1165). 

„3. Prin art, 113, la facerea unui act la notar de către un 
analfabet, nu se cere ca iscălitura făcută în locul lui de 
către altă persoană să fie. certificată pentru identitatea de 
către poliția locală (11/1165, +2/675 şi altele), de oarece nu 
se pomeneşte de nevoea neapărată de-a se aplică art. 882 
t. X p. I nici în art, 22, nici în art, 23 din Regulele provi- 
zorii (71/1165). % 

„4. In lege nu se spune, că nevrâstnicii, cari'n'au ajuns la 
21 de ani, nu ar putea, în baza unei împuterniciri perso- 
nale a unor analfabeți, a:luă asupră-şi procura verbală de-a, - 
iscăli pentru ei. Prin urmare iscălirea unui act de către un 
nevrâstnic pentru un analfabet, care face vre-un act, prin 
sine însăși, nu poate sluji ca motiv de-a declară actul neva- 
labil, cu atât mai mult, cu cât, făcând astfel de iscălire, ne-
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vrâstnicul nu ia asupră-şi nici un fel de obligaţie, iar regula 
din art. 220 t. X p. Î, privitoare la nevalabilitatea obliga- 
țiilor, date de nevrâsnici, fiind făcută pentru apărarea inie- 
reselor acestora, nu poate să dea bază la declararea de ne- 
valabil a unui act dat de-un vrâstnie [83/118). 

Vezi explicaţiile la art. 84, 106, 133 şi 144. 
La art. 114. 

In cazurile când actul” sau atestarea se face nu în biuroul 
notarului sau nu în camera judecătorului de pace, în act 
sau în atestare trebue să se arate categoric unde anume sau 
făcut, adică într'o casă şi în ce apartament, arătând despăr- 
țirea oraşului, cuartalul și ulița, No. casei, iar, dacă sau făcut 
afară din oraş, atunci în ce sat, cătun și altele (Col. de le-- 
giuiri 1871 No. 68). | 

Vezi 'expl. la art. 2 p. 8. 
La art. i15. | 

i. După trecerea actului în Condică şi iscălirea lui, no- 
tarul dă duplicat, după un. formular special. (art. 27 și 29 
din Regulele provizorii). Vezi expl. la art. 94 p.3 

2. Articolele 115—127 stabilesc condiţii nu identice pen- 
tru liberarea, de duplicate din Condicele de acte—şi pentru 
liberarea de copii de pe actele notariale. Condiţiile în cari 
se pot da duplicate din Condica de acte (art. g19),— nu se 
aplică la liberarea de copii de pe actele notariale (art. 122), 
de pe cari se pot da căpii din Condica actelor declarate ne- 
condiţionat, atât părţilor de cari au fost făcute, cât şi repre- 
zentanţilor acestora ori celor ce-au - dobândit drepturi. de la 
ele (80/236, 87/26). : o 

3. Din compararea articolelor 115 şi 118 este evident că 
liberarea întâiului duplicat este obligatorie pentru notar în 
puterea, legei, iar duplicatele următoare se pot liberă numai: 
după cererea persoanelor, determinate în act,— de unde se 
evidenţiază, că. liberarea întâiului duplicat este astfel de lu- 
orare a notarului, care face parte din noțiunea facerei unui 
act, şi că, de-aceea peniru liberarea de către notar a pri- 
mului duplicat nu i se dă nici o răsplătire, afară de plata 

+ pentru însăși facerea actului, (87/5 Dec.. dep. Cas,, unite). 
aa, 116, cc n a 

1. Notarul nu e dator 'a da duplicat. unei anumite: per- 
ane, chiar: dacă ar'aveă această însărcinare. de:a primi du- 

ie
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plicatul, dar nu înfăţişează adeverire înscris eă are atare 
imputernicire (87/31 Dep. pen. Cas). Vezi expl; la art. 60 
p. 2). i Pa 

2. In baza p. 14 din ucazul dela 15 Noemvrie 1906 ad- 
ministratorul judecător (zemschii nacialnicul), sau funeţio- . 
„narul care-i corespunde, nu poate fi lipsit de dreptul de a 
primi de la țerani cereri de-a li se liberă certificate spre a 
pune zălog immobilele lor, şi a trimite Primului notar cererile 
impreună cu toate informaţiile privitoare la pământul-nadel 
ce vor să pue zălog. Jar Primii notari pot expediă certifi- - 

-catele pentru zălogire, ca fă se dea ţeranilor, contra recipisă, 
prin același zemschi-nacialnie sau prin funcţionarul care co- 

„ respunde aceluia, prin care a întrat la Primul notar cererea 
de-a se liberă certificatele (Circulara Min. Just.. de la 19 Ian. 
1908 No. 3517). Ă 

La art. 118. 
Pe baza art. 28 din Regulele provizorii, când se iiberează 

duplicate de pe întâiul duplicat (art. 118) se înseamnă pe fiecare 
din ele, al cătelea e la număr, adică al doilea, al treilea, și 
așă mai departe. Aceeaşi regulă se urmează la însemnarea 
în Condică a liberărei duplieatelor (Art. 126). 

Vezi expl. la art. 115 şi 122; 
La art9119. . 

Consimţimântul părţei adverse la liberarea duplicatului, 
cum și hotărârea în această privință a Judecăţei, sunt im- 
portante nu numai la obligaţiile bănești, dar şi la alte acte. 
Potrivit acestei idei, articolul 119 sa alcătuit după modelul 
art. 932 din Proc. civ., privitor la modul liberărei de căpii 
de pe foaea de execuţie (pg. 332). 

Persoana, care cere prin 'judecată să i se libereze dupli- 
calul al doilea, liberât la început întrun: singur exemplar, 
este datoare a dovedi, că.are dreptul de-a-l primi, adică să 
dovedească, că actul și-a păstrat valabilitatea şi puterea și 
numai că duplieatul liberat de pe el în adevăr sa. pierdut, 
În acest; caz, dacă judecata a luat: în consideraţie atare ce- 
rere, și duplicatul al doilea liberat. după hotărârea judecăţei 
sau cu Învâirea. părței protivnice se va. înfățișă spre a fi 
executat, atunci datornicul are datoria de-a dovedi, că sa 

- satisfăcut a se cere prin urinătire. Iar dacă, de-pildă, o copie 
de ipotetă ste dată de Primul notar, iar nu de judacată, adică
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fără să se fi observat procedura arătată, atunci reclamantul tre- 
bue să dovedească, că duplicatul prim în adevăr sa pierdut 
sau sa nimicit fără voia lui ; iar părâtul, afirmând că a 
Pal datoria ipotecară, nu este dator a înfăţişă dovada plăţei 
187/26). | | 

Vezi expl. la art. 115, de asemenea art. 1039, 1041 și 
1042 t. X p.1 (ed. 1900) privitoare la duplicatele de pe te- . 
stamente. - . 

La art. 122. i 
In art 1041 t. X p. ], ed. 1909 se arată, că în privința 

liberărei de duplicate. şi copii de pe testamentele notariale, 
- notarul se conduce de articolele 115 —120, 122—127 din | 
Legea not. Vezi expl. la art. 115. 

La art. 123. | 
Vezi expl. la art. 124 și 192. 

La art. 124. 
După proiectul din 1862 liberarea de copii de pe actele 

trecute în condica de acte notariale, de asemenea şi de infor- 
maâţiile de pre ele sa propus a se îngădui numai, cu auto- 
rizaţia Președintelui Tribunalului regional, afară de persoa- 
nelor de cari s'au, făcut actele, sau mandatarilor lor, urma- 
șilor și în general acelora la cari au trecut drepturile. Dacă 
ar fi fost în ființă atare regulă, nici judecătorul de instrucție, 
făcând instrucţie, de pildă pentru falşitatea unui act, nici ju- 
decătorul de pace“sau un mombru al 'Trib. regional, exa- 
minând-dovezile, nu ar fi avut drept a cere copie depe un 
act sau a-l examină în condică, fără autorizaţia Preşedintelui 

* Tribunalului regional sau fără hotărârea Tribunalului însuși, 
când poate căpătarea neîntârziată a copiei sau o informaţie 
urgentă din condică ar fi neapărat irebuitoare pentru proces, 
iar biuroul notarului se află la mare depărtare de orașul 
unde este Tribunalul regional. De-aceea sa găsit folositor a 
tace excepție dela această regulă pentru persoanele din ,ra- 
mura judecătorească, când au nevoe de-a cercetă condicele 
sau de-a căpătă copii pentru a-şi exercită funcţia lor. Afară 
de aceasta, s'a făcut atare excepţie şi pentru persoanele par- 
ticulare, când este consimţimânțul părților cari au luat parte 
E facoroa actelor, sau dacă este o. hotărâre judecătorească - 
pg. 332). -- . 

1. Inspectorii dărilor nu au drept ă trage informaţiile de 

rr 1
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cari au nevoe, din -Condicele notariale (86/13 Dec. dep. Cas. 
unite). : j a | 

2. Informaţilie,. neapărat trebuitoare spre a pune drept im- 
pozitele pe comerţ și industrie, arătate în $ 44 din instrucția 
pentru aplicarea Regulamentului pentru impozitul de stat, 
profesional, notarii sunt obligați a le da Curţilor financiare 
în modul arătat la p. 1 din art, 124 Leg. not, adică după 
ce li sar întăţişă certificatele cuvenite (03/12 Dec. dep. Cas. 

unite), . 
3. Curțile financiare, cerând dela notar în baza p. 4 din 

$ 44 din instrueţia Ministerului de Finanţe, publicată în 
No. 30 Col. de legiuiri din anul 1899, pentru aplicarea, uca- 
zului prea înnalt întărit 8/VI. 1898, Regulamentul impozi-. 
tului profesional de Stat, datele neapărat necesare pentru a 
așeză cu dreptate impozitul profesional în Gomerţ şi Industrie, 
se supun regulei stabilite în p. 1 din art. 124 Legea Nota- 
rilor. Dela sine se ?nţelege, că motivele coprinse în comu- 
nicările Curţilor financiare, prin cari cer să li se dea copii 
de pe actele notariale sau informaţii dela notari, trebue să se 
considere ca fiind acele certificate, despre înfățișarea cărora, 
de către feluriţii funcţionari sa vorbit în acel articol al legei 
(03/12 Dec.-dep. Cas. unite). pi 

4.- Fancţionarii înnalți ai Ministerului de Finanţe, însăr . 
cinaţi de Curțile financiare, să culeagă informaţii despre ca 
pitalurile” băgate în Imperiul rusesc în potece, după ce vor 
înfăţişă certificatele scrise, trebue să fie fără întârziere pri- 
miţi în arhivele notariale și în cancelariile ipotecare sau în- 
secţia întăriturilor, spre a face extrase din condicele de în: 
tărituri sau din cele ipotecare şi din registre informaţiilor 
statistice pe periodul 1897—1906 cu privire la sumele şi 
termenele ipotecare făcute în cursul acestor zece ani şi 
despre ipotecele achitate înnainte. de termen. Aecestor per- 
soane trebue să li se dea ce mai largă cu putință conlu- 
crare ca să poată cât mai curând şi mai. bine să-şi împli- 
nească însărcinarea (Circulare a Min. Justiţiei dela 11 Oct. 
1907 cu No. 48637). | 

La art. 127. . | 
l. Art. 27 din reguleie provizorii şi art, 127 din legea 

notarilor, după cuprinsul lor literal, se rapoartă nu la actele 
declarate, ci la cele notariale. Din aceste articole nu se. poate 

a] 
6 , .
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trage încheerea că un contract bilateral, îmbrăcat în formă 
de act notarial, sar recunoaşte valabil numai după ce sar 
primi de contractant duplicat dela -notar şi după ce ar da 
pentru aceasta recipisă. Primirea dela notar a actului atestat 
atârnă de socotinţa persoanelor ce sunt părți în act şi, de 
bună seamă, nu se poate clasifică între formalităţile pentru 
atestarea, actelor, iar recipisa celui ce-a primit actul dată, 
în registrul notarial slujește numai ca adeverinţă că actul 
sa liberav de notar persoanei cuvenite (79/151). 

2. De-acea un contract de închiriere se consideră atestat, - 
măcar că proprietarul immobilului n'a luat contractul original 
dela notar și nu a dat recipisă în registrul notarial că Ya 
„primit (77/8354, 19/151). Vezi expl. la art. 147 şi 169 pp. 5 și 7. 

„ ka art. 128. | 
1. Nerecunoscând: somaţia notarială ca având: putere 

egală cu aceă formală făcută prin instanța judecătorească, 
despre care se vorbeşte în art. 530 t.X p.1, Tribunalul nu 
a violat p. 5 din art, 128 Legea noi., de oarece prin acest 
art. se stabilește nu puterea şi rostul somaţiilor făcute prin 
notari, ci numai se vorbeşte de dreptul notarilor de-a atestă, 
după voinţa unei părți, somaţia. sa, trimisă altei părţi (79/94). 

2. La atestarea cererilor de împăcare trebue să se re- 
specte art. 89 din Legea not. (99/76), 

3. Hotărârea unui tribunal de arbitri nu se poate declară 
nevalabilă, pe baza art. 1396 din Proc. civ., pentru că, înscrisul 
de arbitraj ma fost declarat pentru atestarea la notar (art. 1374 
Proc. civ.), care a atestat numai identitatea iscăliturilor de 
pe el. (99/113). 2 

Vezi expl. la art. 65 p. 4, 133, 184, 146, 208 p. 6, 241 
şi 243, o -- 

La art. 130. , 
Vezi expl. la art. 20 p. 2. 

La art. 131. 
Vezi expl. la art. 37 şi 65 p. 4. 

La art. 132. 
Pentru a recunoaște, în modul statornicit, copia unui act 

ca atestată, e de neapărată nevoe să fie încredințată: de 
notar, de judecătorul de pace saă de judecătorul orășenesc; 
de membrul ţinutal al Tribunalului regional ;, iar în Regatul 
polon — şi de un membru al judecătoriei comunale, iar în
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Siberia şi de membrii poliției, Copiile liberate de instanțele 
judecătoreşti sau administrative, se consideră atestate în 
nodul Statornicit. (04/60). o aa 

La art. 133. 
1. La facerea atestărei identităţei iscăliturei (art. 133—135), 

Notarii sunt datori a luă mai întâiu cunoştinţă de coprinsul 
actului, ce trebue atestat în privinţa iscăliturei, şi a refuză 
atestarea, când actul nu îndeplinește condiţiile arătate în 
articolul 90 (91/40 Dec. dep. Cas, unite). 

2. După art. 882 și 919î.X p. 1, pentru a recunoaşte va- 
labilă iscălitura făcută pentru un analfabet de altă persoană, - 
se cere în orice caz numai ca însăși iscălitura acelei per- 
soane să coprindă în ea arătarea, că -a fost făcută după ru- 
găciunea şi dorința celui care a dat actul celui are la i- 
scălit în locul lui. Nici art. 882, nici art, 919, nu coprind 
în ele ca şi în atestarea făcută de un funcţionar polițienesc să 
se vorbească de asemenea despre eonsimţimântul celui ce 
a dat actul ca să fie iscălit de altul; di'mpotrivă, numita a- 
testare acold unde legea o cere, atestează numai iscălitura 
înlocuiţorului, adică, împrejurarea gă iscălitura persoanei, 
numiță în act a fost în adevăr făcută de persoana, a cărei 
familie este numită în iscălitură, Dacă mai pe urmă sar 
află, că persoana, care a iscălit pentru altul un document 

„ casnic, a lucrat fără consimţimântul sau împuternicirea a- 
celuia, care se chiamă că dă documentul, atunciatare delict 
poate fi obiect al unei urmăriri penale în potriva persoanei, 
a cărei iscălitură în act nu poate (i pusă la îndoială, a- 
nume pird că identitatea ei a fost atestată de poliţie (72/446, 
75/8676). - 

3. In acele localităţi, unde sa introdus Legea Notarilor, 
atestarea identităței iscăliturilor, făcute pentru analfabeți de 
terţii, se poate face atât de poliție, cât şi de Notar; dacă 
se face la Nstar (art. 133, 135 şi 14%), atunti are aceeaşi 
„putere obligatoare, ca şi atestarea, făcută de poliție (72/1042, 
13/1727). i | 

Vezi expl. la 144 şi 208 p. 6 şi complectarea la art. 2 litera c. 
La art. 134. CC. _ 

1, Notarii în general au dreptul, după rugăciunea celor 
ce li se adresează, a atestă identitatea iscăliturilor. lor pe 
atari acte, cari se pot face, după dorința părţilor, sau în
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formă 'casnică sau în formă notarială. De-la această regulă nu 

„se exceptează îscălitura în alb pe cambii. Din faptul, că la 
atare iscălituri actul însuşi constă numai din iscălitură, nu 
urmează de loc, că atestarea iscăliturei ap însemnă totodată 
şi atestarea, actului irsuși. La atestarea identităței iscăliturilor, 
Notarii sunt datori ca mai întâiu să se încredinţeze ei înșiși 
de identitatea acelora, cari îi roagă pentru acest fel de a- 
testare, dar nu sunt datori să se încredinţeze de capacitatea, 
juridică a acestor! persoane de-a da actele iscălite de ele. 
În aceasta stă şi deosebirea fundamentală între lucrarea No- 
tarilor, despre care sa. vorbit la punotul 2, şi aceă”de care 
s'a vorbit în p 6 din art. 128 Dacă Notarul cunoaşte în - 
vre un chip oareşi care încapacilatea juridică a persoanei, 
care cere să se atesteze identitatea iscăliturei sale pe actul 
ce dă şi dacă el, fără a ţinea seamă de această cunoștiinţă 
a sa, face o atestare de acest fel, atunci prin aceasta con- 
lucrează la săvârşirea unui act -casnie protivnie legilor, și 
dacă atare conlucrare a fost făcută cu. scop. rău, atunci eon- 
stitue o- depășire a puterei ce-i este acordată, iniracţie pre- 
văzută de art. 338 din Codul pedepselor; dacă înse a lucrat 
din nebăgare de seamă, atunci -eonstitue o omisiune care îl 

- supune la pedeapsă conform articolului 411 din God. (76/210 
Dep. pen. Cas.). 

„__- Călearea de către Notari a obligaţiilor impuse de art. :134 
și 147 din Legea Notarilor, la atestarea actelor, eonștatarea - 
personalităţi şi identităței persoanelor, cari declară actele 
şi cari își atestă iscăliturile, se poate manifestă în trei chi- 
puri: în foima de lipsă deplină a constatărei numite sau în 
formă de constatare bazată, din pricina .neîngrijirei sau ne- 
luărei aminte a. Notarului, pe date cari au pot sluji ca do- 
vadă a personalităţei cuivă, sau, în sfârşit, în formă de con- 
statare într'adins falşă, făcută din motive interesate sau cu 
alte scopuri. Întâia formă din aceste călcări, constitue o ne- 
împlinire fățișă a unei din cele mai de căpetenie datorii ale 
Notarului,. adică constatarea că actul s'a făcut, declarat sau 
iscălit în adevăr de porsoanele, ee se numesc în el şi este 
prevăzută de art. 1301 şi 462 din Cod. ped. A doua formă 
de călcare (neluarea. măsurile prevăzute în lege pentru a 
se încredinţă. de identitate şi personalitate) stă în legătură 
şi în atârnare de dispoziţiile cari fixează felul lucrărei No-
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tarilor la constatarea identităţei şi personalităței. Pe temeiul art. 73 şi: 74 din Leg. Not., de asemenea pe al art. 18 și 19 din Regulele provizorii, Notarul nu este mărgenit la a- legerea, cutăror sau entăror dovezi . despre personalitate, ci i sa dat dreptul, ca, în fie ce caz concret, să decidă cari din documentele arătate. în art. 19 sau «asemenea acestora» pot sluji ca mijloc indestulător pentru constatirea identităţei 
unei persoane, personal necunoscută Notarului și care nu poate aduce marturi pentru stabilirea personalităţei sale. Odată ce se lasă la chibzueala Notarului cântărirea  valorei documentelor, admise de art. 19 din Regulele provizorii ca dovadă a personalități, şi faptul că în acest articol se arată numai caracterul gensral al acestor documente, prin enu- merarea a câtor-vă din ele, nu se exclude totuși putinţa de-a 

se dovedi în unele cazuri de constatare, neglijențe, omi- siuni și neluare aminte din partea Notarului, manifestate prin lipsa de luarea aminte necesară în controlarea atât a fon- dului acestor documente, cât și a personalităței celui ce le înfățișează. Numai prin admiterea ca dovezi despre perso- nalitate a documente sau adeveriri scrise şi informaţii, neînşirate în art. 19 din Regulele provizorii și cari tocmai 
de aceea câr o cercetare mai cu îngrijire făcută, spre a 
puteă fi puse pe aceeași treaptă cu actele pomenite în acest articol: ca pasportul, atestatul de slujbă, certificatele poliţiei sau superiorilor; dar și când i se întăţişează aceste din urmă documente, Notarul poate să se „poarte față de dovezile „pentru personalitate cu încredere exagerată şi pripită şi ast- fel să comită călcarea regulelor arătate în art, 34 și 147 din Legea Notarilor. Atare cercetare neîndestulătoare a do- vezilor sau admitere nexaminată a lor, alcătueşte lucrarea lipsită de atenţie şi neîngrijită a Notarului, prevăzută de art. 410 şi 466 din Cod. ped., cari se aplică şi Notarilor potrivit 

art. 4083 din Cod. ped. Atare lucrare lipsită de atenţie și grijă a Notarului este neîndoios când pe un act de cesiune ate: stează iscălitura unei persoane fără a-i controlă cu îngrijire personalitatea, ci bazindu-se numai pe aceea că mai înnainte a fost atestată o procură dată de această persoană şi care atunci a înfățișat ca dovadă a' personalităței sale biletul de locuit, al cărui număr înse Notarul nu Pa pomenit şi apoi
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la â doua atestare acesta sa dovedit un om de pae. '(90/43 
Dep. pen.). : .- e : 

" Vezi expl. la art. 133, 
La art. 135... 

Vezi expl. la art. 133, 134 și 208 p.6. 
La art. 137. | - | 

In art. 21, 46 şi 47 din Regulele provizorii scrie: Pentru 
asigurarea părţilor în potriva urmărilor neprielnice, cari în- 
soțesc pierderea unui act şi în deosebi a unei procuri, No- 
tarul e obligat a propune oricui aduce un act la atestare, 
să fie şi trecut conform art..137 Leg. Not; în Condica de 

- acte, Hărtiile se trec din cuvânt în cuvânt în condică și cu 
arătarea la sfârşit cari vorbe în hârtia aceea au fost scrise 
peste rânduri sau peste răsătură. La trecerea hârtiilor în 
Condică (după formularul arătat în art. 47 din Regulele pro- 
vizorii) se notează -de cine şi când au fost prezentate, apoi 
cel ce-a întăţişat hârtia iscălește în Condică. Duplicate și 
copii de pe aceste hârtii nu se dau altfel de cât cu obser- 
varea acelorași regule. 3 iu 

Vezi expi. la art., 90. | 
La art. 140. | 

La atestarea că anumite persoane, se află în viaţă, Notarul 
e dator să arate nu numai ziua, dar şi ceasul, ba chiar şi 
minutul, când sa încredinţat; că se află în viaţă cutare per- 
soană (arte43 din Regulele provizorii). 

"Vezi complectările la art, 2 lit. c. 
La art. 141. | - Ea 

Aproape în toate legislaţiile străine s'a încredințat Nota- 
rilor dreptul de-a comunică declaraţiile: unor părți, — după 
dorința manifestate de acestea,—altor persoane, cu cari aceste 
părți, din vre-o pricină oareşi-care, nu vor să şe explice per- 
„sonal, și acest lucru se autorizează, mai ales cu scop de-a 
puteă căpătă dovadă legală că să dat la destinaţie această 
declaraţie. La noi în atari cazuri se adresau la poliţie; dar 
e mult mai potrivit să se dea această însărcinare Notarilor, 
și din acest “motiv În Legea Notarilor sau introdus dispo- 
ziţiile “ respective, împrumutate mai ales din Legea au- 
striacă (pag. 335). Pe 

1, Art. 141, 148—153, dând voie Notarilor a luă asupră-le 
însărcinarea de-a face comunicaţii. de la o .persoană la alta,
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de pildă de la: creditor la datornie în temeiul unei obligaţii 
spre a-i cere plata datoriei şi altele; de-asemenea, de-a primi, 
faţă de marturi, în păstrare, documente, -scrisori şi  ori-ce 
fel de hârtii, nu întind această îngăduire și în privința 
Primirei a unor sume de bani spre păstrare sau spre 
a se da de la datornie la creditor. Lipsa din lege a unei 
opriri categorice de-a primi vărsări de bani în scopurile sus 
arătate, adică spre păstrare sau.spre a-i da celor în drept, 
nu se poate interpretă în sens larg; cum se dovedește din 
compararea art. 141, 148—153 cu art. 26 și 27, unde se 
pomeneşte de tot felul de Condiei şi registre, a căror ţinere 
este obligatorie pentru Notari şi Primi Notari; în acestea 
se pomenește între altele, de condiei pentru trecerea în ele 
a taxelor încasate de Notari, de registru:inventar pentru toate 
documentele aflătoare la ei în păstrare, dar nu. ga impus 
nici un fel de condică sau jurnal pentru trecut banii lăsaţi 

„în păstrare şi spre a fi daţi din partea unei persoane, alteia 
în plată pentru nişte. obligaţii cevă (72/7177). , 

Vezi expl. la art. 65 p. 4 (primirea plăţei cambiilor pen- 
“tru protestare şi 148 (păstrarea). - * 

Notă. Martâinov în legea Notarilor, comentată, arată că Instrucţia 
specială a Tribunalului regional din Petersburg obligă pe Notari a 
țineă o eondică pentru bani, în care să treacă orice: sume intră la ei, ca funcţionari, a căror'primire legea o îngădue, afară de taxe, și 
totodată le impune să dea celui ce depune bani chitanţă tăiată din 
condită. | - 

2. Somaţiile se pot face şi pe baza unor acte de datorie 
casnice |73/1053). 

3. Somaţia făcută de Notar din partea unei: persoane, al- 
teia, nu este supusă la taxă de timbru; dacă persoana, care 
doreşte, ca Notarul să facă somaţie alteia, nu. însăroinează 
pe Notar din viu graiu, ci i se adresează în scris, atunci, 
hârtia despre acest obiect este supusă la taxa simplă de 
timbru. Atestarea că sa făcut somaţia, atât la datul ei păr- 
ţei care-a dat. atare însărcinare Notarului, cât și părţei pro- 
tivnice, precum și constatarea că persoana, căreia trebueă 
să. a se face comunicarea este lipsă, trebue de asemenea 
să plătească taxa simplă de timbru (78/13 - Dec. dep. Cas. 
unite), : ” Ă 

4. Pe baza instrucției Tribunalului regional din Petersburg.
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Notarii: pot primi Împreună cu somaţia tot felul de docu-. 
menite spre a le predă. Dacă a primit somaţia prin poștă, 

„ Notarul .o comunică la destinaţie numai dacă iscălitura ce- 
lui ce somează este atestată. Răspunsul lă atare somaţie se 
poate trimite prin poștă, notând despre această operaţie în 
registru la rubrica. a 5-a și păstrând chitanţa poştei. 

Vezi expl. la art. 128 şi 148. 
La art. 144. , 

După înţelesul literal al art. 144,-răspunsul părţei adverse 
se comunică numai când chiar această parte cere acest lucru 
sau consimte ia aceasta întărindu-şi consimţimântul prin 
îscălitură. Această iscălitură, dacă partea este analfabet, se 
poate face de aliă persoană, dar nu. chiar :de Notar, eare 
are numai dreptul de-a atestă iseălitura (90/3). 

La art. 146. - . 
1. Când atestarea unui act înfățișat spre atestare inu în- 

cape. pe el, atunci se adaoge 0 foae 'de timbru și adnotarea 
se face așă în :cât întâidle :cuvinţe ;să se serie pe «chiar. 
actul, iar celealalte pe bucata adăogită; în orice caz, înse, pe 
această din urmă nu trebue să se serie numai iscălitura 
Notarului (art. 17 Regulele provizorii. 
2, Un însenis:casnie de împrumut, înfățișat la Notar și 

atestat de el, se consideră ca document, făcut după regula 
atestărei, a cărui coprins nu se poate eombate prin depoziții 
de marturi, şi de oarece afirmarea că nu sau primit banii 
cum spună actul, este tăgăduirea conţinutului, și prin urmare 
că nu s'au luat bani.:pe un act de împrumut casnic, atestat, 
după ce-a fost scris, conform articolului 410 Proc. civ. nu 
se poate dovedi prin marturi 93/20. -Comp. .Dec. 67/29%, 
68/145, 172/1704, 900, 76/36, 79/9 şi altele). | 

Vezi expl. la art: 78 (puterea actelar notariale), 147 (per- 
sonalitatea şi capacitatea juridică), 159 p. 4 [anarghiria— ex» 

_ceptio non numeratae pecuniae—la ipotecă) şi 241 (aplicarea 
în Regatul polon a unei procuri, făcută în Imperiu în mo- 

"“dul declarativ)—Dec. 93/27). | - 
La art 147, - 

1. Obligaţiile Notarilor în privința atestărei actelor se a- 
rată în art. 28, 72—74, 83, 89, 90, 99—101,429, 130, 146 şi 
147 din Legea Notarilor. Pe baza acestor articole, Notarul se 
încredințează: 1) de personalitatea şi capacitatea juridică a
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persoanelor cari sunt părţi la atestare; 2) la facerea unui 
act, despre bună voința părţilor şi dacă pricep înţelesul și 
rostul actului, şi: 3) dacă actul nu este oprit de lege şi dacă 
nu coprinde în el cevă protivnie legilor, cari apără modul 
de guvernare, moralitatea publică sau cinstea persoanelor 
particulare, Notarul are grijă, de asemenea, ca la arătarea 
persoanelor și în iscăliturile lor să se serie numele, patronimia, * 
familia, profesia şi domiciliul, să fie actul scris cetei şi ca 
toate albiturile, îndreptările, adaosurile peste rânduri şi scur- 
tările să se noteze la sfârşitul. actului. După ce aduce la 
îndeplinire cele mai sus arătată, Notarul face chiar pe act 
arătare despre atestare (art, 146) şi trece atestarea în regri- 
Strul notarial (art. 129). Cu aceasta lucrarea Notarului se 
isprăvește în privința atestărei actului,—și după aceea însuşi. 
actul trebue declarat că este atestat. Primirea de la Notar 

"a actului atestat atârnă: de socotința persoanelor ce sunt 
părţi în act, şi, evident, nu se poate socoti ca făcând parte 
din formalitățile atestărei actului, iar recipsa celui ce-a 
primit actul dată în registrul notarial slujeşte numai ca a 
deverință că actul s'a dat persoanei în drept (79/151). 

2. Liberarea unui act (unilateral) persoanei care a pre- 
zentat la atestare, închee numai tormalitatea înfăţişărei ac- 
tului, dar nu isprăvește punerea lui în aplicare; pentru 
aceasta, se cere predarea actului de către persoana care Va 

„făcut acelei persoane: care dobândește prin acest uct un 
drept. (67/124, +7/354). Dar când, după facerea actului se face 
şi însăși predarea lui, atunci singură arătarea că actul nu 
s'a realizat, nu constitue dovadă de nevalabilitatea lui, fiind că 
dacă un ontract, făcut sau dâclarat în modul stabilit, ar fi 
pus în alârnare necondiționată de declaraţia unei singure 
din părti căl socoate nevalabil, nu ar da nici o siguranță 
pentru drepturile şi oblivaţiile ce rezultă din el. (69/28). 

3. Un contract bilateral, iscălit şi prezentat spre declarație 
de amândouă, păriile și declarat la notar, nu poate fi găsit 
nevalabil pentru că una din părți nu a luat actul, sau copie 
de pe el, dela notar, și nu va fi dat declarație de primire 

_(09/151, '77/354). 
4. A'esiând un act unilaleral, notarul nu este obligat a-l 

atestă neapărat în prezența părței, în folosul căreia actul se
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face ; participarea acestei părţi la act se arată prin primirea 
de către eaa actului de la cel care îl face. (78/114). . 

5. Art. 89. se aplică şi la atesterea prezentărei actelor 
(79/151). (Este o notă că mai înnainte Senatul eră de pă- 
rere contrară (78/114). | 

6. La atestarea înfăţișărei actelor, notarii sunt datori -a se 
încredință de personalitatea și de capacitatea juridică a celor 
cari iau parte lu atestare, de-aceea, dacă nu este la mijloc 

„plângere, din partea persoanelor cari au luat parte, în potriva, 
faptelor nelegale ale notarului întru împlinirea datoriei lui, 
nu există motiv de-a se îndoi că notarul a împtimt la 
înfăţişarea actelor regulele stabilite de lege. Prin urmare, 
faptul că notarul na arătat pe cambie că ea a fost 
iscălită de altă persoană, având procură dela un analfabet, 
nu poate sluji de motiv spre a declară cambia nevalabilă. 
(73/1188). | 

1. La atestarea prezentărei unei procuri (art, 128, 130, 
146 și 14), notarul încredintează, că persoana, care a dat 
altei persoane procura, este în adevăr aceeaşi, care se nu- 
mește, că ea are capacitatea legală şi că procura a, iscălito 
această persoană, (Vezi expl. la art. 241). 

Iar cât privește. persoana căreia se dă procura, participarea 
ei la facerea procurei se manifestdază numai prin primirea 
acesteia, adică printwo faptă, care poate aveă loc după ig- 
prăvirea, formalităței înfățişărei procurei. lar dacă ea nu ia. 
parte la această formalitate, atunci notarul nici nu are motiv 
şi pricina să se încredințeze despre capacitatea juridică a 
acelei persoane spre a, primi procură. După ari. 146 ates- 
tarea înfăţișărei contractelor, între cari se numără şi procu: 
rele, se” face de notar chiar pe act, arătând ce persoană. 
le-a înfățișat; iar după art. 147, la atestarea întățișărei ac- 
telor, notarul este dator a se încredință despre personalitatea 
şi capacitatea juridică a persoanelor, cari iau parle la fa- 
cerea atestărei. Aplicând aceste regule la procuri, la înfâţi- 
șarea cărora de obiceiu. mandatarul nu e de faţă, se înțelege 
că arătatae obligaţie a notarului se rapoartă la mandat, 
adică la partea care dă procură, iar nu şi la mandatar (87/23), 

8. Având ac8st lucru în vedere,. notarul care face atesturea 
înfăţișărei unui act prezentat de un mandatar, nu poate fi 
scutit de obligația de-a se încredința de capacitatea juridică
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a acestui mandatar, supt pretext că s'ar fi constatat-această, 
capacitate juridică la atestarea prezentărai acestei, procure 
menită lui (87/23). 

9. In procesul-verbal de atestare a unei. procuri, notarul 
nu este dator a pomeni toate documentele, înfăţişate pentru 
facerea atestărei, — între cari şi procura, în baza căreia, pe 
temeiul dreptului dat mandatarului de-a da procură altei 
persoane, s'a dat atare procură; deși asemenea arătare nu 
se face, judecata nu e în. drept a pune la îndoială că man- 
datarul, dând procură altuia, a avut acest drept de substi- 
tuţie (76/392), 

10. Dăcă notarul nu alătură la procesul-verbal de protest, 
făcut de el, constatarea personalităței şi capacităţei juridice 
a persoanei care-a prezentat actul la protest, această împre- 
jurare nu face să fie nul însuşi protestul şi nu face -cambia 
să piarză puterea cambială, de oarec: în mOdelul de protest 
al unei cambii (notă la art. 1 Legea cambiiior t. Xlp. II 
No. 17) nu se cere alăturarea acestei constatări (73/1518). 

11. Numai nearătarea în atestarea unui însipis de arbi- 
lraj a împrejurărilor cu privire la capacitatea juridică a 
persoanelor pomenite, constitue o omisiune de formalitate șinu 
dă drept înseși persoanei care a luat parte la facerea înscrisului 
de-a cere anularea hotărârei arbitrilor. (72/942 și 99/113/. 
12. Notarii sunt datori să nu primească la făcut şi la atestat 
ori ce soiu de acte, arătate în art. 1740 şi 1743 t.Xp.1 

_Şi art, 291 t. XI din Cod. comercial, înnainte ca persoanele - 
cari iau parte la declararea unui act să nu fi prezentat cer- 
tificatele comerciale cuvenite sau chitanțe de plata taxelur 
stabilite pentru certificate, supt pedeapsă, în caz contrar, de-a 
fi supus la răspunderea prevăzută de art. 468 din Cod. pe- 
depselor (Cireulara Min. Just. 1871 No. 275). 

După art. 44 din Regulele generale, la atestarea îutățişărei 
actelor, notarul este obligat a se încredinţă și dacă nu se 
„coprind. în. act dispoziţii protivnice legei. 

Cu privire la obligaţia notarilor de ţineă sndice alfabetic 
de persoanele cari an fost puse supt tutelă saw curatelă, 
vezi art. 26 din Legea notarilor (în redacţia ei cea nouă). 

Vezi despre capacitatea juridică explicările d8 la art. 83 şi 134. 
La art. 148. - 

1. Notarul nw are drept a primi bani spre păstrare sau spre
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a-i da creditorului din „partea, datornieului (75/835, '72/777). 
2. Persoana obligată a, plăti - creditorului suma datorită 

pe-o îpolecă, în caz de-a nu cunoaşte domiciliul creditorului 
sau dacă refuză creditorul primirea plaţei, trebue să depue 
Plata nu la notar, dar la Tribunalul regional, iar persoana, 
care n'a primit la “termen suma luată cu împrumut dela 
ea, în termenul fixat în actul de ipotecă, are drept a in- 
tentă acţiune înpotriva datornicului, dar nu se poate îndreptă 
cu jalbă în potriva faptei -notarului, la care datornicul a 
depus banii (72/1717). - | - 

3. Notarul, primind banii, depuşi de cins-vă pe baza unui 
„contract, este o persoană particulară, căreia. o parte i-a în- 
credințat banii, și este dator a înștiință pe ceealaltă parte, 
că suma cuvenită ca plată se află depusă la el. Incredin- 
țarea banilor la un notar, o dată ce aceștia nu au învoire a 
primi sume de bani spre păstrare, l-iu, poate avea numai 
această urmare că ajungerea acestora la persoana căreia trebue 
să fie plătiţi, rămâne de acolă. înnainte pe răspunderea celui 
ce sa obligat la plată, și al 2-lea, că nu dă drept persoanei 
ce are a primi această plată, de-a refuză să primească 
banii numai fiindcă, în loc să fie vărsaţi lă 'Tribunalul re- 
gional, au fost -vărsaţi la notar (75/835). 

Vezi expl. la art. 65 p. 4 şi 141 p. 1 (bani). 
La art. 150. - 

Ia proiectul din 1863 se spuneă că notarul nu este oprit 
şi, prin urmare, că rămânea la chibzuirea lui a face în mod 
notarial actul despre primirea unui document, chiar dacă 
cel ce i Va încredinţat spre păstrare â cerut acest lucru. Pe 
urmă sa găsit de nevoe a adăogi că documentul se poate 
înnapoiă pe temeiul unei. hotărâri judecătoreşti,: de oarece 
se poate lesne întâmplă să se piarză ehitanţa sau duplicatul 
sau să fie nimicite întadins și atunci ar fi fost cu neputința, 
a-şi mai primi cine-vă documentul înnapoi (pg. 337). 

La art. 152; ! | 
Când se înnapoiază un document ce-a: fost dat în păstrare, 

marturii iscălese pentru aceasta în registru, supt chitanţa, 
celui care primeşte documentul. Această recipisă se face în 
faţa acelui text din registru unde sa trecut însemnarea că 
documentul sa dat în păstrare (art. 45 din Regulele provizorii). 
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e, 

"PARTEA A I-a |" | 
| CAPITOLUL L-iu N 

La art 154. | 
Vezi expl. la art. 1924, 

La art. 155. 
ezi expl. la art» 431. 

CAPITOLUL. Il 

Intărirea actelor despre proprietăţile nemişcătoare, 

-- Actele -de strămutare a dreptului: de proprietate pe pro- 
prietăți nemişcătoare, de la o persoană la alta, sau de măr- 
genire a dreptului asupra a atâri proprietăţi, pretutindene 
s'au recunoscut ca așă de importante, în cât în toate. Statele 
se cer tformalităţi speciale, dacă nu pentru facerea actelor, 
apoi pentru întărirea acestora. In acest scop, există, între 
alteie, instituţiile ipotecare, și actele, privitoare la immobile, 
după ce se fac în modul fixat de lege, se întăresc prin tre- 
cerea lor în Condicile ipotecare, de către instanța jude-. 
cătorească, în unele ţeri, iar în altele—fără atăre instituție— 
după dispoziţia numai 'a unei persoane, care administrează 
ipoteca. Di - “ 
„După Corpul de legi din 1857, actele, privitoare la averile 

nemișcătoare,. se fac de asemenea întrun mod special, anume 
modul întăririlor şi se trec în condicele de întărivuri, iar, 
pe lângă aceasta, pentru asigurarea contractelor și obligaţiilor, 
mai ales a celor privitoare la averile nemișcătoare, se ţin 
și la iribunale, după un sistem special, condice de po- 
priri. Ar fi fost nepotrivit a încredință instanțelor jude- 
cătoreşti examinarea şi întărirea actelor, privitoare la pro- 
prietăţile nemișcătoare; fiindcă administrarea ramurei întă- 
ririlor ar fi sustras pe membfii instanțelor judecătoreşti de 
la îndeletnicirile lor proprii judecătoreşti privitoare la afacerile 
litigioase. Atare mod de întărire a actelor privitoare la a- 
verile nemișcătoare de către instanţele judecătoreşti nu se 
poate privi ca pouivit şi fiind că hotărârile instanţei asupra 
tacerei sau refuzului de-a face un act, în multe cazuri, ar 
aveă a atinge atari chestii, a căror desiegare ar trebui să se
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facă pe calea, obișnuită litigioasă.. Rezolvarea acestor chestii 
ar puteă pricinui greutăţi la caz de procese pentru declararea 
de nul a unui act, fiind că această acţiune sar aduce înaintea 
aceleiași instanțe judecătoreşti, de care sa găsit cu putință 
tacerea actului. Nu rare ori s'ar naște îndoiala deare drept - 
sau nu, instanța judecătorească, a răsturnă pe caie judecăto- 
sească hotărâri date de, ea mai dinnainte lucrând înse ca 
instanţă notarială, 7 

De aceea este mai nimerit a încredinţă întărirea actelor 
privitoare la averi nemişcătoare, Primilor Notari, Insăşi fa- 

„Gârea actelor să se încredinţeze celoralalți Notari, cu condiţie, 
înse, ca actele de orice strămutare a dreptului de proprie- 
fate pe immobile, după facerea lor la un notar ales de 
părțile contractante, să se înfățișeze spre întărire la Primul 
Notar al. locului unde se „află proprietatea. Primul Notar, 
după prezentarea actului, să fie obligat: 1) să se încredințeze 
de realitatea existenţei immobilului asupra; căruia se face 
actul; 2) că immobilul nu este supus la opriri; 3) că este 
în adevăr al persoanei, care îşi cedează dreptul său asupra 
aceluia și în sfârșit 4) să treacă acel act în Condica de acte 
întărite. Stabilirea acestui chip de-a tace şi întări actele 
privitoare la immobile este nimerit şi pentru că se potriveşte 
în esenţă, eu modul întrebuințat pe baza legei. din 1857 la 
facerea actelor după regula întăriturilor, In locul inspecto- 
rului, face actul Notarul, dar valabilitatea i-o întărește Primul 
Notar, în locul unui membru al tribunalului, care în timpul 
de fată examinează și întăreşte actele întărite, căci, deși legea 

"dă această îndatorire Tribunalului, în fapt înse la toate tri- 
bunalele însărcinarea se dă unuia dintre membri. 

Întărirea actului de către Primul Notar al locului “unde 
se uflă iîmnobilul, asupra găruia se tace actul, este de nea- 
părată nevoie spre a înlătură unul din neajunsurile cele mai 
de căpetenie a tacerei de păn'acum a actelor: căci azi îngădue 
putinţa abuzurilor, ce se întâlnesc în practică, anume vân- 
zarea unui immobil la mai multe persoane, de-asemenea Și 
de a-l ipotecă odată la mai multe persoane deosebite şi alte 
abuzuri, Asemeni abuzuri nu se pot. înlătură nici prin regulele 
pentru punerea în stăpânire, nici prin publicaţiile despre” 
trecerea immobilului la altul cine-vă, cari publicaţii încoțese punere în stăpânire (t. X p. II art. 1924), de oarece păn .
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la publisarea în toată Rusia despre facerea sjetului, totdeauna 
a trecut multă vreme. Întărirea actelor îi Mhipul sus arătat 
nu va fi mai anevoios -de cât în modul înivebuințat aeuma, 
conform legei din 1857, care cere pentru psterea în stă- 
pânire, de-asemenea, să se prezinte actul la ljcul unde se 
află immobilul. Toată deosebirea esențială între procedarea 
veche şi dispoziţiile cele nouă se. mărgeneşte la aceea, că 
păn'acuma actul își capătă putere pe dată după săvârşirea lui 
şi înnainte de-ă fi fost înfățișat la starea locului, pe.când, după 

- proiect, nu. va dobândi putere deplină înnainte de-a fi întărit 
de Primul Notar. Dar în această deosebire şi stă mai ales 
superioritatea sistemului nou faţă de cel în ființă, de oarece, 
prin intreducerea regulei propuse pentru întărirea actelor 
la locul unde se află immobilele, se înlătură putinţa acelor 
abuzuri ce-am axătat mai :sus,- 

În sfârșit, pentru ca Primii Notari să-şi poată împlini în- 
sărcinarea în privința întărirgi actelor asupra averile nemi- 
şoătoare, ei trebue să se informeze și din -Condicele de po- 
priri şi din indicele alfabetice, cari de aceea şi trebue să li se 
încredinţeze împreună cu Condicele de întărituri. Potrivit 
acestor păreri gau redactat articolele 157—]77 din Legea 
Notarilor (pag. 361). . - 

La art. 137. - 
1. Trecerea proiegtului de act de vânzare în Condica de 

acte de către Notar și liberarea de către ela duplicarului 
de pe actul săvârşit nu închee încă formalităţile (solemnităţile) 
facerii actului de vânzare, de oarece împlinirea acestor for- 
malităţi la Notar, nu sunt alt-cevă de cât lucrarea pregă- 
tiloare a conteactului de vânzare-pumpărare,, şi numai prin 
întărirea lui de către Primul Notar actul se preface în întă- 
ritură (act întărit) gi de la acest moment, conform art. 157 
şi 158, actul de vânzare se scoate definiţiv încheiat (73/1160, 
75/267, 04 No. 12, 06 No. 17). 

2. De aceea, prin împlinirea formalităţilor facerei actului la 
Notar, chiar și după ce sau primit duplicate din Condica 
de acte, dar înnainte de întărirea lui de către Primul Notar, 
nu se dobândeşte nici un fel de drept patrimonial (73/1094, 
75/626, 04 No. 12, 06/17). i 

3. După facerea actului la notar, nici una din părţi nu mai 
„e în drept ca, arbitrar, să se împotrivească la urmările legale
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ale vânzărei privitor la strămutarea dreptului de proprie- tate Ja cumpărător asupra averei înstrăinate şi la predarea acestei averi cumparătorului (05/4 2 _ 4. În Legea notakilor se tvage graniţă lămurită şi deter- minată între facerea actului Și întărirea lui, fiecare din "aceste două lucrări, încredințată fiind fiecare din ele altui funcţionar și având fiecare din ele însemnătatea ei deosebită, Intâia lucrare se face cu participarea, dela început păn la sfârşit, a amânduror părţilor contractante. Personalitatea, ca- pacitatea juridică legală, voinţa bună și conştientă a părţilor de-a încheiă contractul, vădită prin iscăliturile amânduror părților supt act, şi legalitatea însuşi actului, — toate aceste condiţii de carj atârnă stabilirea înțelegerei părţilor, îmbrăcată - în actul, notarial, se constată de notar, chiar la facerea acs tului, Dimpotrivă “întărirea actului, prin însăși esența ei, exclude nevoia participărei la ea a voinței amânduror păr= ților. Primul notar întărește nu uz proect de act, ci chiar un act săvârşit în chip notarial. La împlinirea acestei forma-. lităţi consimţimântul părţilor, definitiv exprimat în acest act şi constatat, nu numai că nu este supus la vre-o schim-. bare, dar nici nu se mai controlează din nou în fondul lui. Tot controlul Primului notar, întru cât priveşte înțelegerea între părţi, se mărginește numai la apreciarâa ei din punctul de vedere al legalităței actului şi al formei esenţiale pentru formalitatea îndeplinirei ei, iar pe de altă parte se reduce la controlul dacă nu au fost dăunate drepturile reale ale terțiilor (86/96), , 4 a. De oarece Primul notar este dator după Legea not. (art. 157 și urm.) a primi spre a le întări numai unele acta şi numai în privinţa acestora el este și încasator al dărilor fiscale, de-aceea, primind la întărire un act, el, înnainta de toate, este dator să se încredințeze dacă actul eu pri- cina este din categoria actelor, ee trebue întărite de el, cu acest scop el trebue să stabilească precis natura juridică a învoelei coprinsă în acel act. Determinând această natură, el nu este de fel legat de numele ce înseși părțile au dat ac- tului. De oarece legile speciale au preferință faţă de cele generale şi de oarece terminologia legilor fiscale nu core- 'spunde în totul cu terminologia legilor civile (Dec. No. 54 din 1895), de-aceea la fixarea naturei juridice a actului ce se 
E 

13
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înfăţişează spre întărire, Primul notar, înnainte de toate, se 
adresează legilor speciale, carii şi determină activitateă, adică 
la Lege Not. şi la Statutul dărilor şi numai după aceea la 
legile civile (08/51). | 

5. Alcătuirea actului de cumpărare la notar -este numai o 
lucrare pregătitoare pentru contractul de vânzare- cum- 
părare, deci nu încape îndoială, că cerința legei (art. 1682 
t. X p. 1] de-a se fixă în 6nscrisul de făgăduire de vânzare 
termenul pentru săvârşirea actului se adresează la Primul 
notar (72/306, '15/794). 

6. Conform art. 134—157 dreptul de proprietate asupra 
unui îmemobil adjudecat printr'o hotărâfe judecătorească nu 
se poate înstrăină prin cesionarea foei executive dată pentru 
acsă hotărâre, fără să se săvârşească un act întărit. Inse ce- 
sionarea foei executive unei persoane străine printr'o in- 
scripție pusă de acel act, cărui i sa dat foaâa executivă, nu 
este oprită de lege, numai întru atâta întru cât condemna- 
rea (despăgubirea) adjudecată sau executarea după natura 
lor, admite o înstrăinare unilaterală (fără consimţimântul cei: 
Jeilalte părţi) și fără a face altfel de act statornicit (act de 

- vânzare, înscris de danie și altele) (75/543). - 
7. Dreptul de proprietate asupra loturilor de pământ, ca- 

date persoanelor din armată căzăcească din Cuban, pe baza, 
legei de ia 23 Aprilie: 1870, se dobândește de cei din urmă 
din momentul când li se dau documentele, numite în art. 9 
şi 10 din pomenita lege, recunoscând faptului liberărei do- 
cumentelor -rostul de întărire legală a lor de către admi- 
„nistrația țerei (1901/11 Dec. dep. Cas. unite), 

Vezi art. 68, 69, 74, 75, 18—83 din Regulele provizorii 
şi expl. la art. 66, 167—169. 

- La art. 158. | 
1. Actul, făcut în modul stabilit pentru actele de danie 

privitoare la un immobil, %prin care proprietarul, dăruînd 
dreptul său de propriătate, și-a păstrat sieşi stăpânirea pe 
viață (viageră) asupra immobilului dăruit, este act de danie, 
iar nu testament (86/14). 

2. Actul de împărțeală nu se poate privi ca un act, care, 
prin el însuşi, ce-ar întări un immobil asupra persoanelor ce 
iau parte la împărțeala immobilelor arătate în acest act, fiind 
că împărțeala (partajul) nu constitue o strămutare a dreptului



195 . 
O 

Pe proprietate la alte persoane, ci numai determină ce părţi se cuvin din immobil fiecăruia din cei ce și-l împart, pe baza proprietăței ce au cu toţii în comun asupra acelei averi, De aceea, faţă de terţii, actul de împărţeală poate sluji ca „ prezumție legală, că averea este proprieiatea celor ce-au luat parte la împărțeală numai întru cât acest fapt se certilică prin acel act sau. prin dovada dreptului de proprietate co- mună, care-a slujit de bază facerei actului de împărţeală (85/32, - 
| o 3. Actele de împărţeală prin cari o proprietate comună „nemişcătoare trece în proprietatea unuia din partași sau se împarte între ei în Părți, — face parts din actele pentru cari este -de nevoe întărirea de Primul notar, supt pedeapsă de invalabilitate a înseși aetelor ; împărțeală casnică se poate face numâi cu privire la averea mișcătoare. (83/18, 79/371, *75/395 și altele). a 

Vezi expl. la art. 66, 157, 159 p. 12 şi 200 p. 13. 4. Din p. 4 art. 158 Leg. Noţ., e vădit, că termenului act de împărțeală, ce trebue întărit de Primul notar, legea îi dă înțeles îngust sau 1) de contract prin care proprietate comună se preface în proprietate numai a unuia din copăr- ; taşi, sau 2) de contract, prin €are, o proprietate comună se - împărte în părți la toți părtașii. Este cu totul limpede, că contractul, prin . care comoştenitorii rămân. în proprietate comună, şi numai unul din &i renunță în schimbul unei plăți băneşti, la dreptul său, în folosul celoralalți, nu întră nici în unul din' cazurile arătate la p. 4 din art. 158 Leg. Not. De-aci urmează, că atare fel de contract nu poate fi privit ca un aci de împărţeală în. înțelesul Legei Not,, şi prin urmare nu i-se pot aplică art. 22—24 din Statutul dă- rilor, întru cât acestea statornicese impunerea la taxă de timbru pe valoarea întregei . averi supuse la împărțeală (08/52). - 
La art 159, : i | Î. Întărirea de către Primul notar -a contractelor de îm- prumut cu ipotecă asupra unor averi nemișcătoare, deşi este, după lege, una din condiţiile neapărate de valabilitate a unui atare contract, dar, din- cele două părți cel alcătuesc: îm- prumutul și ipoteca, întărirea este formalitate neapărată nu- mai pentru facerea celei din urmă; căci ipoteca este o măr- 

3
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genire a dreptului de proprietate a datornicului asupra im- 
mobilului zălogit (art. 1647 t. X, p. 1). Contractul de împru- 
mut nu cere pentru valabilitatea sa forma întăriturei (art. 
2031 t. X p. ]), el se poate face în mod notarial, în mod 
declarativ sau în mod casnic. Prin urmare, neîntirirea de 
către Primul notar a unui act de împrumut cu zălogire 
de immobil lipsește acest act de orice însemniătate numai 
cu privire la asigurarea datoriei prin o avere nemișcătoare 
a datornicului, dar neîntărirea, prin ea însași,-nu lipseşte 
atare act de orice însemnătate, ca dovadă a unor întâmplări 
şi fapte ale părţilor contractante, cari au putut să aibă loc 
Ja însași facerea contractului și cari nu cereau pentru con- 

- Btatarea, realităței lor întărirea actului de către Primul notar. 
"Și de oarece nici în legile noastre civile, nici în Legea No- 

tarilor, nu se spune despre contractele de împrumut cu zălo- 
girea unui immobil — că numărarea, în mâna datornicului de 
către creditor a sumei date cu împrumut ar fi trebuind să 
aibă loc neapărat în momentul întărirei contractului de către 
Primul Notar şi că nu ar fi având creditorul dreptul de-a 
dovedi, că a dat datornicului banii chiar la facerea actului, 
atunci este vădit că predarea banilor de creditor datornicului 
poate să aibă loc chiar şi la facerea actului, lucru ce atârnă 
de înțelegerea dintre părţi, cari au putut a se învoi'ca în- 
mânarea banilor să se facă la Notar, la facerea âctului. De 
aceea, dacă un act de împrumut cu zălog de_avere nemi- 
gcătoare, neîntărit de Primul Notar, nu poate sluji ca dovadă 
îndestulătoare şi neîndoioasă de predarea banilor de către 
creditor celui ce-a luat de la el banii cu împrumut, totodată 
asemenea act, dacă, după înţelegere între părţi, se află în 
mâinile creditorului; poate conform art. 460 din Proc. civ. să 
fie admis de judecată ca o dovadă, care, după împrejurările 
oricărui caz concret, să poată da judecăţei convingerea, că 
datornicul a primit banii. In atari contestaţii judecâta are 
datoria de-a confruntă asemenea document cu împrejurările, 
cari au precedat și însoţit facerea lui şi cari au urmat după 

- el—dar judecata nu e în drept a scoate încheere că dator- 
nicul ma primit banii, excluziv din aceea, că actul nu a fost 
întărit de Primul Notar, şi astfel să-l respingă, ca neavând 
nici o însemnătate (80/247, 81/121). 

2. Un act de împrumul cu zălog. de avere nemișcătoare, 
s
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„ăcut: în modul notarial și îmmânat creditorului ipotecar 
“spre a:l întări la Primul .Notar, dar neprefăcut în. act în- 
tărit, nu poate sluji ca dovadă neîndoioasă de facerea îm- 
prumutului, care să pună în sarcina părâtului obligaţia 
de-a dovedi că împrumutul nu s'a realizat, în cazul când 
ereditorul i-ar fi intentat acţiune pe baza unui atare act şi 
datornicul ar răspunde că împrumutul nu sa executat, De- 
terminarea însemnătăţei şi puterei doveditoare a unui act 
de acest fel atârnă de găsirea cu cale a judecăţei, având 
în vedere împrejurările fiecărui proces şi ţinând seamă de 
gradul de încredere ce-ar inspiră dovezile părţilor (85/111). 

3. Un act cu zălog de avere -nemişcătoare, neâniărit de 
“Primul Notar, nu pierde însemnătatea lui de. act făcut în 
formă notarială, şi de aceea atare âct este supus cerce- 
tărei şi aprecierei judecăţei nu numai în privința modului 
cum a fost făcut, ci și asupra coprinsului său, spre a se 
ajunge la dezlegarea întrebărei, dacă dovedeşte el ori nu 
cutare sau cuţare împrejurare sau pretenţie (85/111). 

4. Pe baza legiuirilor în vigoare se poate ridică întâm- 
pinarea că nu s'au primit bani pe acte de ipotecă asupra 
unor immobile, cari, încheiate în modul stabilit, şi atari con- 

” testaţii se judecă după regulele Proc. civ. (88/70). 
Vezi expl. la art. 146 p. 2. 

„Notă. Martâinov arătă că'n cazul de care vorbeşte dec. Senatului 
ocârm. a primitea dovadă că pe actul de împrimut cu ipotecă nu s'au „primit banii arătaţi în el ca primiţi, între altele, scrisori prezentate de 
părât, telegrame și un compt al reclamantului (oreditorului) cum şi duplicat de pe contractul de tovărășie. 

5. Datornicul ipotecar poate luă asuprăşi obligația - dea 
achită pe creditor păn la concurența sumei întregi a împru- 
tului în cazul când suma aceasta nu gar puteă prinde din 
vânzarea immobilului ipoțecat, și atare obligaţie se poate 
facheiă cu potecă. Lipsa în formularul pentru actele de 
ipotecă a indicaţiei unei atari condiţii la ipotecă nu poate 
aveă nici o însemnătate, fiindcă formulărul este numai 4 
model general, în care se arată părţile esențiale constitutive 
ale actului, dar nu a putut prevedea condiţiile secundare, 
atârnătoare de voinţa părților. (84/5). a 

6. Un contract de tăiat pădure, încheiat de vânzător, este 
obligator pentru dobânditorul moșiei, numai când a fost în-
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tărit asupra moșiei în modul arătat la p. 3 din art. 159 din. Legea Notarilor, de oarece dobânditorul a -avut cunoştinţă de acest contract nu se poate dovedi prin marturi (03/45). | 7. Stăpânirea pe viață, de obiceiu, se înființează chiar de însuşi proprietarul, prin act de danie sau prin testament. 
pristate, ci îl face subiectul unui drept special asupra unei proprielăți străine, împuternicindu-l a-l realiză prin folosirea de aceă proprietate. De oarece proprietarul cedând, altei persoane dreptul de stăpânire și folosinţă, strămusă în paguba sa, cu privire la această proprietate o parie din drepturile sale „_veale, 'care, în acest caz, rămâne o formă de proprietate nedeplină. (88/47). 

8. De aceea nu putem recunoaște stăpânului pe viață acel "drept de liberă dispunere, pe care îl are proprietarul. Prin urmare, se înlăturează puliința de-a înstrâină, dreptul de stăpânire pe viaţă, adică strămutarea dreptului real, 'ce are acest stăpânitor la altă persoană, ci se îngădue numai ce-- darea folosinţei de acest drept. Nu se îngădue nici înstrăi- narea silită a dreptului de stăpânire pe- viață, prin inven- „tariare (poprire) și vânzare a acestui drept pentru datorii. (87/82). LL - | 9. Neîimplinirea de către Primul Notar, cu prilejul întărirei unui act de împărțeală asupra unei case, a îndatoririlor ce i se impun de p..3 în art, 53 p. 2, din art. 159 și art. 178, nu poate aveă nici o înrăurire asupra unui drept determinat (dreptul de stăpânire pe viață).ce. are un terțiu, pe baza. acestui act, făcut de Notar (dreptul de folosință ps viaţă). (73/1132). 
10. Deși în art. 728 şi 1683 4. X p. 1 se vorbeşte de în- făţişarea spre atestare la instanțele de întărituri a înscriselor de vânzare, dar, după promulgarea legei notarilor, această regulă şi-a pierdut puterea obligatorie, fiindcă în această lege între actele cari trebue întărite de Primul nofar, nu se pomeneşte nicidecum de înscrisele de făgăduință de vân- zare (71/1198). 
11. Dacă în înscrisul de făgăduință de vânzare se va pune, condiție, că vânzătorul proprietăţei se lipseşte de dreptul de-a 0 vinde altuia, sau dacă se va pus la cale să se facă propire pe ea, atunci atare înscris de făgăduință de vânzare
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trebue făcut în mod notarial şi supusă spre întărire la Primul notar (notă la art. 23 din Repulele provizorii). 
12. Dacă în documentul prin care răscumpărară o obștie loturi de pământ de la boiar se menționează că sa dat, ţeranilor dreptul de-a-şi pășună vitele în pădurea boerească, arătându-se categorie hotarele firești şi întinderea precis de- terminată, atunci dreptul de proprietate al boiarului asupra acelei părți de pădure trebue privit ca mărgenit numai întru atâta, întru cât este neapărat de nevoe pentru neîmpiede- cata realizare de ţerani a servituței păşunatului dată lor. Respectând această învoială, boiarul, pe temeiul dreptului său de proprietate, e slobod a scoate din pământul aflător supt pășune, în folosul său veniturile și foloasele prin toate mi- jloacele îngăduite de lege, neexcepiând chiar cedarea locului de pășune la alte persoane, fără a aveă nevoe să ceară voe - dela cine-vă (94/22. Dec. Dep. Cas. unite). După ce se va va isprăvi tăiatul complect al unei păduri, drepturile boia- vrului şi ale țeranilor se determină după legile privitoare ia proprietatea comună (96/44 Dee. dep. Cas. unite; 98/53 Dep. civ. Cas.). 
13. Primii notari nu pot, notă în registru de daravere ale immobilelor și a le trece în condica . de întărituri actele prin cari stăpânii pe viață ai unui imobil, își dau consimţi- mântul pentru înființarea unei bănci de credit solo-cambial pentru proprietarii acestor. im mobile, dau Băncei dreptul de-a, se plăti cu preferință pentru datoriile solo-cambiale către ea, înnainte de orice alte pretenții, izvorâte pentru ei din adrep- tul de stăpânire pe viaţă și renunțând dela însuși dreptul lor asupra acestui fel de stăpânire, în caz de a se vinde im- mobilul prin vânzare publică (97/94. Vezi art. 66 p. 43). 14. Actele de ipotecă le poate cedă creditorul ipotecar către altă persoană cu învoirea datornicului ipotecar. (Vezi în această privință explicaţiile de la art, 1653 Cod. civil.) Astfel de cesiune se poate face, după găsirea cu cale a părților, şi pe baza art. 66 din Legea notarilor, fie în mod notarial, fie în mod declarativ, fie casnic, de oarece, în baza actului de cesiune “a ipotecei, n se naşte un drept nou ipotecar, ci dreptul de zălog stabilit mai înnainte vreme trece la altă persoană și, prin urmare, aceste acte nu se coprind între acele, cari creează un drept asupra unui immobil
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şi cari din această pricină, trebue să fie neapărat făcută în 
formă de întăritură (art. 157—159). Primul „notar nu' este în 

_drepta refuză notarea cesiunei actelor de ipetecă în registrul 
de daravere ale immobilelor, dacă atare cesiune sa făcut în 
mod notarial. Notările în registrul întăriturilox se pot face nu 
numai pe baza de azte întărite, dar şi pe baza altor acte 
lart. 18 şi 158 lLegaa not. și art, 39 din Regulele provi- 
zorii). De-accei nu este pielecă la treserea în registrul de da-. 
ravere ale immobilelor, şi a însemnărilor despre cesionarea 
ipotedelor pe baza de acle, făcute în modul. întăriturilor. | 
„n atare caz înse este: de neapărată nevoe să se constate 
în mod legal personalitatea şi capacitatea juridică a per- 
soanelor, cari iau parte la cesiune, pentru care scop este. 
de-ajuns facerea lor în modul notarial (98/20). 

15. Primii notari nu sunt în drept a pretinde, ca instan- 
țele judecătoreşti să le trimită câte o notiţă prepitoare pentru 
fiecare obligaţie de datorie în parte, când acţiunea se ba- 
"zează pe mai multe obligaţii de acestea, fiindcă „prin pro- 
pire se asigură nu fiecare obligație în parte, ci reclamaţiile 
conform sumei din ele, confirmate prin dovezi. De-aceea 
pentru fiecare reclamaţie trebue să se facă numai O singură 
notiță de propire (04/105).. _ 

Vezi expl. 53, 66, 161, 167, 168 şi 178 p. 2. 
La art. 161. _ 

1. Legea nu opreşte a supune pain mandatari la întărirea 
Primului notar duplicatele din Condicele de acte (03/37). 

2. Infăţișarea de către un Notar a unui ast la întărire este 
o lucrare făcută în exercițiul funcţiei şi de aceea pazu- 
bele pricinuite de Notar prin împlinirea acestei însărcinări, 
se pot urmări din garanţia depusă de Notar (83/111). 

3). Neînfăţişarea la Primul notar de către cumpărător a 
documentului de cumpărare la vânzare publică a unui 
imobil, în lăuntrul termenului de un an nu atrage după ea 
pentru cumpărător urmări însemnate cu privire la dreptul 
de proprietatar (Circulara Min. de“Just., 1879 No. 28.115). 
„4. Dacă, la înocheerea unui contract de împrumut, împru= 

mutatul prezintă creditorului, pentru asigurarea executărei 
obligaţiei la termen, o proprietate a sa nemișcătoare, atunci 
atare contract, se chiamă ipotecă, şi se face în formă întă- 

„riturilor. Ca urmare a facerei actului de împrumut în mo-
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dul arătat, are loc pentru împrumutat —o mărgenire a drep- 
tului de proprietate, iar, pe de alta, pentru creditor—zn drept - „real—de a cere, la caz de neîmplinire a obligaţiei la termen, împlinirea ei numai din proprietatea ipotecată. Prin urmare, acest drept, numit potecă (zalog), constitue un drept desine 
stătător, neatârnat de contractul de împrumut, al cărui ter- 

- men se fixează de părțile contractate. Pentru crearea ace- 
stui drept de ipotecă, ca drept real, legea cere numai re- 
spectarea unor reguli determinate, între cari se numără şi (art. 161) supunerea actului de ipotecă la întărirea Pri- 
mului notar din aceă regiune juridică, în care se găseşte im- mobilul, în termen de un an, indepedent de termenul îm- 
prumutului, care poate fi și mâi mie de un an, Astfel, con- 
ştituirea acestui drept real de ipotecă nu atârnă de expira- 

- rea termenului împrumutului, cu atât mai mult, cu câţ în 
această împrejurare se şi ivește pentru creditor „nevoia ne- apărată de-a aveă acest drept ipotecar. Intăriria de către Prinul notar a actului de ipotecă poate aveă loc şi după expirarea termenului împrumutului (88/58). - 

5. Termenul de un an pentru înfăţişarea spre întărire JA 
Primul Notar a duplicatului se socotește din. ziua trecerei 
„actului în condica: de acte (art. 70 din regulele provizorii). 

6. Regula din art. 168 t. X p. Î, că o boală care împie- 
decă pe o parte de a eşi de a casă, este scuză pentru ne- 
săvârșirea unui act în timpul fixat, trebue să se aplice și la cazurile când e vorba de înfățișat duplicate de pe acte săvârșite (03/87), 

La art 162, o 
Insărcinarea pomenită în art. 161 şi 162 de-a înfățişă la întărire duplicaţ de pe un act notarial se poate da numai 

nolurului; iar pentru ca alte persoane, afară: de înseși păr- 
țile, să înfăţişeze dublicatul la întărire sa cere ori procură, sau 
o âsnputernicire specială pentru a iscăli în petiția cu care 
se înfăţişează duplicatul (art. 76 din Regulele provizorii). 

La art. 163. | 
Art. 68 din Statutul Bâncei funciare țerănești cu privire la cumpărarea, de pământ prin conlucrarea Băncei pomenite 

stabileşte: că notarul întărind actul de cumpărare după drep- tul comun, trimite duplicat din condica de acte neîntărite 
la Primul Notar, alăturând adeverirea arătată în art. 67, şi
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tot odată comunică secţiei locale a Bănsei agrare țerănești copie de pe duplicatul pomenit. 
Prin ucazul dela 9 Noemvrie 1906 (Vezi Statutul Bancei partea II, art. 4): Duplicatul agtelor notariale, provitoare - la pământurile de nadel, şi cari au a fi întărite de Primii nolari, se pot trimite de notari la Primul notar prin poştă, i La art. 166. 
Pe baza. art. 30 din Regulele provizorii, identitatea acte= lor, săvârșite sau atestate de notar, şi puse în aplicare în Regaiul polon şi în marele Ducat finlandez, se atestează de Primul notar local. ” 

La art. 167.. Ă 
1. Dacă, după făcerea . actului de cumpărătură la notar, vânzătorul 7moare, atunci Primul notar nu este în drept a-l întări înnainte ca moștenitori să-şi fi dat consimpămâni la vânzare (78/254, 73/1094). - 2: Primul notar nu este obligat a aşteptă consimtiment nou din partea moștenitorilor, Ja. contract, dacă sunt dovezi, că vânzătorul, care a murit după facerea actului la notar, a însărcinat de bună uoe pe cumpărător să îndeplinească formalitățile la întărirea actului de cumpărătură. Acelaşi lucru -trebue să zicem și în privinţa formalităţilor săvârşirei şi întărirei actelor de danie sau de afierosire a unor pro- prietăţi nemișcătoare (86/96, 87/80). - 3. După înţelesul acestei înterpretări (86/96), scrierea ac- tului la notar impune părților şi celor cari capătă _ dreptu- rile de la ele (les ayants droit N. Trad.) obligaţia de a stră- „ mută asupra dobânditorului un drept real. Dar ei nu pot execută acest lucru altfel de câţ înlăturând predecile legale, ce poate să întâmpine întărirea actului la Primul notar. Atare piedecă este, de bună seamă, o oprire înscrisă asupra imobi- lului ce trebue înstrăinat sau ipotecat, de asemenea și o propire generală pe numele acelor persoane, al căror este după dreptul de proprietae imobilul ce trebue înstrăinat sau ipotecat (89/28). 

4. Instituţiile notariale nu pot face și întări acte pentru dobândirea de către. regimente şi: alte unităţi militare, a unor proprietăţi nemişcătoare (39/130). 
5. Primul notar este dator la întărirea unui act, a luă în considerare și a aplică acele legi, cari au fost promulgate
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după facerea actului la notar și chiar după ce acesta a fost înfățișat spre întărire la el 00/48, 03/119). +6. Primii Notari sunţ obligaţi, când întăresc duplicate de pe acte de ipotecă pentru împrumuturi, date de societățile de asigurare. pe ipoteci de case, să se conducă de regulele privitoare la modul de a-şi plasă și_păstră fondurile, socie- tățile de asigurure pe acțiuni și la acoperirea obligaţiilor lor, întrucât apeste regule privesc -datul de împrumuturi, (1901/1129). . j 
7.. In procesul Băncej agrare din gubernia Hersonului, căreia Primul: Notar i-a refuzat întărirea unui act de cum- părătură prin care dobândeă, pământ în ţinutul Hotinului, cu autorizația Ministrului de Finanţe,—găsind ca Banca, pe baza statutului său, nu este în drept a cumpără immobile, Senatul a găsit că refuzul este întemeiat, pe considerantul ca Banca își poate realiză drepturile sale numai pe temeiul statutului ei, că prin statut nu i sa dat drepţul de-a : do- bândi immobile de la persoane particulare, afară de cele neapărat de nevoe pentru așezarea Casei Băncei, care ex- cepţia de la regulele statutului nu se poate interpretă în sens larg, și că autorizaţia . dată de Ministrul Finanţelor să, cumpere immobilul nu are însemnătate hotărâtoare (1901/60), + „Vezi art. 77, 85 şi 86 din regulele provizorii Și în ansxe— legile cari mărgenese stăpânirea pământului, La art. 168. E 5 Pe baza, art. 2117 in Legea urmăririlor civile +. XVI, p. il, termenul peniru punerea în aplicare a Condicelogp locale pentru propiri s'a fixat la 1 “Oct. 1899 (Col. de. legi 1899, No. 85, art. 1103) Regulele pentru, redactarea articolelor popritoare și a celor liberatoare :sa arătat în anexele do la art. 194 legea Notarilor. 

1. Regula din art. 168 Leg. Not. nu lasă îndoială de : obligațiile Primului Notar de-a controlă dreptul celui ce înstrăinează, dacă immobilul: ce e vorba -să se înstrăineze este în adevăr al înstrăinătorului și să intre în examinarea puierei doveditoare a documentelor înfățișate lui, nu numai din punct de vedere al formei lor. externe, dar şi în privința coprinsului lor năuntrie. Dar, având în vedere însuşi carac- terul procedurei întăriturilor, ca procedură nelitigioasă, de- ducţiile sale în privința existenţei cutăror sau cuţăror drep-
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turi ale înstrăinătorului se poi bază fe stări de “drept, cari 
au fost precis statornicite în documentele înfăţişate, cari au 
putere de documente de întărire d6 drepturi asupra unui 
immobil și cari prin coprinsul lor nu însuilă nici o bănueală 
că a posedat dreptul ce trebue întărit (04/9). 

a) Eaplicații cu privire la neviolarea drepturilor reale 
ale jerțiilor. o 
„2. Principiul şi limilele mărgenirei dreptului de-a dispune 

se determină prin coprinsul şi prin data tipărirei articolu- 
lui propitor în Buletinul Senatului, în urma ordinului auto- 
rităței competente, şi această mărgenire îşi păstrează puterea . 
obligatorie până ce se desființează măsura de către aceeaşi: 
autoritate sau de alta superioară, şi păn ce se publică în 
același Buletin articolul care desființează poprirea (77/193, 
1901/76). (Vezi expl. la p. 4 la art, 171). 

3. Punerea unei popriri asupra unei averi mărgeneşte pe 
proprietar în dreptul lui de-a face acte de înstrăinare sau 

„„. de ipolecă, dar nu în dreptul de-a stăpâni și de-a se folosi 
sau de-a le cedă altei persoane prin arendare (76/351). lar 
proprietarul nu are drept a da în arendă immobilul ipotecat 
pe = timp mai lung de cât se fixează în ipotecă (72/1209, 
1215). 
“4. Oprirea, pusă pe immobilul unei persoane, pentru de- 
clararea, căreia ca răsipiloare s'a făcut, în modul statornicit, 
cerere la Senat, capătă putere din momentul tipărires ar- 
ticolului opritor, iar nu din momentul când se va declară 
răsipitoare prin deciziunea Senatului (71/93). Vezi expl. la art. 
83 pp. 15 şi 16. _ ! - 

5. După lege, punerea de poprire asupra unui immobil 
în caz de ipotecare a lui, nu lipseşte pe proprietar de dreptul 
de-a vinde această proprietate, de-asemenea și de a o ipotecă 

„„ lasaltă persoană, dacă la facerea actului de vănzare sau de 
ipotecă se va vărsă suma întreagă a datoriei, pentru oare 
sa făcut propire, sau dacă se va oferi altă proprietate, în 
totul de-o-potrivă cu aceea, pentru garantarea datoriei. Ce- 

„xerea proprietarului pentru înlocuirea garanţiei reale prin 
garanţie bănească, potrivit art. 615 'din Cod. Proc: civ. se 
acordă și fără consimţimântul creditorului ipotecar, dar a- 
tare înlocuire a garanţiei nu este de-o potrivă cu încetarea con- 
tractului de împrumut, de oare ce, făcuță în margenile în-
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găduite de lege, înlocuirea asigurărei nu schimbă întru 
"nimic relaţiile dintre creditor şi datornic, aşă cum au fost 

fixate prini contract, şi nu schimbă nici termenele de plată 
nici mărimea procentelor (75/+37), 

6. Instituţiile judecătorești, cari au întărit actele de stră- 
mutare a unui immobil şi cari au ordonat punerea în po- 
sesia pe temeiul acestor acte, trebue să, privegheze ca da- 
tornicul să-și execute exact obligaţiile ce-i sunt impuse prin 
propirea pentru asigurarea creditorului (Legea Notarilor art. 
168, art. 84 din Regulele provizorii pentru Legea Notarilor, 
și art. 1425 din Cod. proc, civ). Dar această priveghere tre- 
bue să se raporteze numai la datornic, pentru a cărui da- 
torie Sa pus propire pe immobil, şi trebue să aibă loc 
numaiaîn cazuri de strămutare a dreptului de proprietate 
de la Aitornie la altă persoană relativ la immobilul supus 
propirei sau când acest drept se micșorează (prin ipotecă). 
La un immobil, care este al mai multor persoane cu drept, 
de proprietate comună, fiecare din coproprietari are o parte 
determinată din el și de oarece răspunderea pentru datorie 
cade numai asupra însuși datornicului sau a moștenitorilor 
lui (t, X p. 1 art. 1259), în cazul, când pentru datoria unuia 
din coproprietarii la proprietatea: comună, se face po: 
prire asupra immobilului acestuia, această propire priveşte 
numai partea ce se cuvine aceluia în immobilul comun şi 
nu se: întinde asupra părţilor comoștenitorilor lui. Legea nu 
obligă pe nime să stea în comunitate asupra unui immobil, 
ce se poate împărţi, şi nu lipseşte pe coproprietari de dreptul 
de-a cere împărţeala, chiar şi în cazurile, când sunt propiri 
asupra immobilului întreg, asigurând datoria lor comună, 
dar prescrie numai ca la facerea loturilor să se aibă în ve- 
dere aceste popriri.. De-aceea nu &ste motiv dea împiedecă. 
înpărțeala unei proprietăţi nici în cazul când sunt dakrii 
asupra unuia sau mai multor dintre copurtaşi, asigurate 
prin propiri. Dacă datornicul, pe-a cărui parle este. propire, 
nu cedează partea sa în proprietatea altor comoştenitori 
iLegea Notarilor art. 158 p. 4 şit. Xp.1, art. 1324), nu poate 
fi vorbă ca proprietatea pusă supt propire să treacă la altă 
persoană, fiind că la împărțeala” averei între copărtași, po- 
trivit cu partea fiecăruia, nu se face strămutare a dreptului 
de proprietate la alte persoane, ci numai se determină par-
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tea din proprietate ce este a cutărui sau cutărui din copăr tași (73/1249), | a 
6. Datoriile personală ale lui de cujus trebue plătite cu preferință țaţă de datoriile personale ale moștenitorului. In eazul când creditorii lui de cujus își arată pretențiile, după ce moştenitorii au întrat în Stăpânirea moștenirei, se recu- nosc valabile toate dispoziţiile luate de moștenitori asu- 

şi pot întinde pretenţiile de-a, fi plătiţi cu preferință numai la acele părți ale suc- cesiunei, cari, la intentarea acțiunei din parie-le, încă se mai 

astă, aceşti. creditori, în caz de îndoială, au obligați de-a dovedi că proprietatea indicată de ei.a rămas, în adevăr, moștenitorilor de la datornicul lor, de cujus. (86/63, 87/76). 7. Dacă o parte sa obligat prin contract, spre asigurarea plăței exactă în fie care an a unei sume determinate a răspunde cu averea sa mișcătoare sau nernişcătoare, ară- tând pe aceasta din urmă Cu preeiziune, atunci, deși această obligaţie nu are rostul de ipotecă şi nu naște drepturi reale, 

„pildă, în capital. producător de procente, pân la concurența sumei anuale a plăţei (83/74). 8. Preseripția articolului 1456 t.X,p.1 peniru adunarea de informaţii dacă nu cumvă a sosit de-adreptul la instanţa, judecătorească, care face actul, cerere de fproprire, trebue înțeleasă astfel: Primul nolar este obligat a adună atari în- formaţii din dosarele arhitei notariale încredințată lui, dar nu din dosarele Tribunalului regional (79/48). b) Eaeplicaţii privitoare la chestia a Gui este înmobilul, 9. Ewistenţa dreptului eredilar se poate dovedi la jude- cată nu numai prin acte, cari adeveresc formâl trasmisiunea sau trecerea dreptului de la 0 persoană la alta, dar şi prin alte dovezi. Acest fel de dovezi poate ave loc nu numai când proprieiatea s'a dobândi prin stăpânire îndelungată, dar şi când debândirea sa făcuţ prin act întărit, dar acesta din vre-o pricină €e-vă nu se poate înfățișa, [79/245 84/53).
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10 Foile de punere'n posesie în general se pot primi ca 
dovadă de dobândirea stăpânirei, dar nu sunt dovadă abso- 
lută, care-să nu poată fi conbătută, despre existența stapâ- - 
niri (84/55, 110), În seop de a asigură legalitatea și nestră- 
mutarea mutări dreptului asupra unei averi immobili- 
are, legea obligă pe Primul notar a se încredință numai! 

„dacă partea câre înstrăinează sau consimte a-și ştirbi drep- 
tul de proprietate, în adevăr, are acest drept. 

Această împrejurare se poate dovedi deplin şi neîndoios 
şi fără punerea în stăpânire, sau prin actul întărit, prin 
care sa, întărit: asupră-i dreptul de proprietate, sau. printrun 
testament întărit pentru executare, printro hotărâre jude- 
cătoreasoă. de confirmare în drepturile la succesiune şi al- 
tele. Dar cererea de-a ise dovedi neapărat punerea în pose- 
sie, la întărirea de către Primii notari a unui act asupra- 
unei averi nemișcătoare, este lipsită de bază legală (93/107. 
Dep. civ. și 96/18 Dec. dep. Cas unite). Pe aceleaşi motive, 
la întărirea de către Primii notari a unui act asupra unei 
averi nemișcătoare a Cazacilor maloruşi (în gub. Cernigovu- 
lui și Poltavei) nu este nici o bază legală de-a cere de la 
acești din urmă o punere prealabilă în posesie după Condicele 
lor de hotărnieie |96/18 Dec. dep. Cas. unite). Primii notări, 
la întărirea actelor de vânzare şi a altor acte de acest fel, 

„ de-asemenea când dau certificate . pentru ipotecare, nu sunt 
obligaţi â cere de la stăpâni acte de întărire, cari să do- 
vedească dreptul lor de proprietate asupra acelor pro- 
prietăţi, nemărgenindu-se la foile de punere în stăpânire, 

„făcute, pe baza art. 1209 Proc. eiv., după hotărâri judecă- 
toreşti (1902/12)) | 

11. Pentru moștenitorul care doreşte să vânză un îmmobil, 
nu este obligatoriu să înfâţişeze Primului notar o hotărâre 
judecătorească pentru confirmarea asupra lui a drepturilor 
ja succesiune. După înțelesul art. 167 şi 168 Legea Not., 
pentru „atingerea ţelului urmărit de lege, obligând pe Priniii 
notari să se încredințeze dacă immobilul este cu drept 
de proprietate al persoanei, care îl înstrăineuză, este de a- 
juns să fie de faţă dovezi cari după lege pot convinge că 
are dreptul de proprietate. Dr&ptul la moștenirea ce se des- 

„_chide este al moștenitorilor pe temeiul .morţei stăpânului 
de mai vechiu (art. 1254 Cod. civ.) şi legea nu stabileşte -
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„Confirmare obligatorie din Partea judecăţei în drepturile la succesiune (art. 1408 -Proe, civ). Sarcina Primului notar după art. 167 Leg. not, nu stă în aceea ca el săzdea vre o hotărâre judecătorească, în privința drepturilor suecesorale ale cuivă asupra ayerei, ei să recunoască numai dacă do- vezile înfățișate duc la convingerea că proprietatea în a- devăr este a stăpânului care O" înstrăinează. Atare dovadă poate [i, depildă, certificarea admihistraţiei de voloste că vânzătorul țeran proprietar (colonist) a moştenit averea vân- dută de el, având'o după tatăl său, după obiceiu, Existența unui obiceiu determinat, conform dec, 91/86 și altora, se poate certifică de funcționari sau prin voturile adunărilor săteşti (96/116). Vezi expl, la art, 351. | 12. Actele de hotărnicie trebue să fie ' singura dovadă u- :- nică şi netăgăduită a dreptului de proprietate asupra pă-  mântului numai în contestaţiile relative Ja întinderea şi hotarele immobilului, şi în această privinţă, se în țelege de la sine, ele înlocuese și înlătură toate actele, cari au fost „controlate și au. servit de bază la fixarea întinderei propri- : etăței la hotărnicia generală, iar în cazurile. când are loc ne- înțelegere nu asupoa  întinderei şi “hotarelor proprietăței, ci dacă ea este în întregul ei a cutărei sau cutărei persoane, - atunci actele de hotărnicie nu se pot luă nici în locul, nici măcar nu pot sluji la complectarea actelor de întărire, ca dovezi a dreptului de Proprietate pentru aceă persoană a- sr căreia sa scris immobilul la măsurătoare, (75/1047) 87/43). | 
13. Actele hotărniciei generale pot sluji ca dovadă necon- testată pentru întinderea şi hotarele Pământului, dar nu. ca dovadă a proprietăței asupra acestuia (78/231, 79/195 877 43) iar actele hotărniciei speciale pot aveă însemnătate de dovadă nu numai pentru” graniţi, dar și pentru drepturile de proprietate (79/i32 87/8). | „14. Amânarea isprăvirei hotărniciei. speciale nu înrăurește asupra fondului înțelegerilor, cari urmează la alcătuirea de „ învoeli amiabile, realizarea cărora pe fața pământului se a- . mână pân la liberarea planurilor. (57/8). „15. Inţelegerea alcătuită prin hotărnieie de bună voe, se execută şi se consideră ca dovadă netăgăduită, dacă înse nu
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sunt protivnice legilor și dacă nu violează drepturile ter- 
ţiilor. (84/99), . ” - 

16. Facerea în timpul hotărniciei a unei înțelegeri. de 
“bună voe constitue o lucrare procedurală, prin care se re- 
gulează mersul mai departe al înseși lucrărei hotărniciei. 
iar aplicarea pe păniânt a învoelei se face printun act în 
privința loturilor la cari se rapoartă învoiala, determină 
Moare a poziţiei reciproce a părților (92/75). Aa o 
„1. Nu orice act, care are putere de dovadă judecăto- 
rească, poate sluji și ca dovadă a dreptului de proprietate, 

"ci numai acelea -cari îndeplinese regulele stabilite pentru 
stabilirea dreptului de proprietate asupra unui immobil 
(70/678). Planurile oraşelor nu slujese ca, dovadă pentru 
dreptul orașului- asupra pământurilor arătate în planuri 
(1909/16). 

. 18. Din actele de întărire fac parte şi testamentele (80/56), 
documentele după statut cari determină hotarele nadelului 
ţerănese (70/1217), hotărârile sau dispoziţiile instanţelor ju- 
decătoreşti competente, prin cari se recunoaşte că im mobilul 
cutare este al cutărei persoane determinate (75702). 

18 bis. Pentru testamentele țerănești, făcute conform notei 
„de la art.-91 din Legea generală despre ţerani, nu se cere 
See pentru executare după moartea testatorului. (84/64, 

1). - | 
19. Dar atare însemnătate nu au atestările instituţiilor 

polițienești, volostiale, orăşeneşti și administrative, nici in- 
ventarele şi alte hârtii cari adeveresc dreptul de proprietate 
asupra unui immobil (70/1143, 71/8340, 72/2209, 75/6). 

20. Contractele prin cari s6 dă pământ la persoane străine 
în folosință pe timp nederminat, constituind în fond cedarea 
dreptului de proprietate asupra acelui pământ, nu se pot 
socoti ca având putere de o potrivă cu acele mijloace de 
a dobândi şi întări drepturile de proprietate asupra. nsmi- 
şcătoarelor, cari mijloace sunt fixate prin lege, de-aceea atari 
contracie fără termen, ca necorespunzind regulelor pentru. 
strămutarea dreptului de folosință asupra unei averi nemi- 
şcătoare, nu pot fi recunoscute.ca obligatorii (75/538). 

21. Cu privire la drepturile patrimoniale ale saților în gub. 
Cernigoviuiui și Poltavei (art, 1157 Cod. civ.) Senatul a dat 
următoarele lămuriri: 

14
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a) Pentru ca să se admită că o proprietate este a amân-— duror soţilor, după înţelesul exact al p. 9 din art. 1157, nu. ajubge ca în actul de. Cumpărare să se arate în calitate „de cumpărători, bărbaţul și temeea, ci este neapărat de: nevoe, afară de aceasta, de asigurarea că proprietatea au cumpărat'ocu banii lor comuni sau cu banii proprii ai fe- meei (78/2943), fără acestea, proprietatea (mişcătoare și nemi-- Șcătoare) se priveşte ca fiind numai a bărbatului (84/135). b) După înțelesul punctului 2 din art. 1157 în gub. Cernigovu- 
din soți, cari nu au avut la întrarea lor în cătătorie nici un iel de avere, duce la prezumția că proprietatea au dobândito- prin munca ior comună, chiar dacă în actul de cumpără- toare nu S'ar fi arătat, că ea a fost dobândită cu mijloace comune ale soţilor. Această prezumție legală se'poate dărâmă numai aducând dovadă contrară. De aceea, dacă nu se stabi- lește împrejurarea că soţii, la intrarea lor în căsătorie, au avut. vre-o avere, judecata nu este în drepta respinge dreptul bărbatului asupra averei nemișcătoare numai pe motivul că actul s'a făcut pe numele femeei (92/5). - c) P. 2 de la art. 1157 se aplică și în acele cazuri, când proprietatea a fost dobândită de soți pe credit (92/85). d) După înţelesul articolului 1157, soţii au drept de mo: ştenire unul la averea celuialalt asupra unei proprietăți, a cărei dobândire nu se află în dependenţă de mijloacele ma- teriale ale soţilnr, de cari au putut dispune înnainte de că- sătorie, ci este rezultatul vieței în comun şi a unei gospo- dării comune, care le-a dat Putința de-a luă “proprietatea cu mijloace, pe cari nu le aveau la îndămână înnainte de căsătorie. Constatarea neatârnărei averei câștigate în căsătorie de mijloacele patrimoniale anterioare ale soților, în fiecare caz anumit, este în căderea judecăţei, care judecă procesul în fond. Dar trebue avut în vedere că faptul că soţii nau avut nici o avere înnainte de-a intra În căsătorie nu trebue să se intrepreteze că adică nu au avut nici un fel de mijloace de traiu, şi recunoașterea dreptului de succesiune pentru soți numai când ar fi constată atare împrejurare, nu ar corespunde Înțelesului general al legei (92/85). | e) Dacă immobilul se găsește dobândit de amândoi soții cu banii lor comuni, atunci prin avere rămasă după moartea



21. 

  

unuia din ei trebue să înțelegem aceă parte ce soțul mort 
aveă în această avere. De-acesa, dreptul soţilor asupra unei 
„averi comune de acest fel, atât când sunt copii (asupra unei 
treimi), cât şi când nu sunt copii (asupra moștenirei întregi), 
se rapoartă evident la aceă parte din ed, care formează 
succesiunea deschisă după cel ce-a murit (92/85). 

22. Membrii unei familii țerdneşti cari nu sunt împărțiți 
“între ei, au proprietate comună. (72/493). 

23 Aşezările de fermă şi loturile - de pământ cedate în 
nadel unui ţeran și răscumpărate dă- acesta, prin conlu- 
crarea sau şi fără conlucrarea guvernului, în mărimea cu- 
venită după numărul sufletelor celui. ce-a răscumpărat, nu 
se consideră ca proprietate personală excluzivă a acelui ţe- 
zan, ci ca proprietate comună a casei, adică a totalităţei 
membriilor familiei ţerăneşti. De-aceea stăpânul casei poate 
vinde pământul în calitate de reprezentant al casei, în fo- 
iosul comun al întregei case (81/161). 

Hotărârile adunărilor săteşti nu pot privi pământurile do-. . bândite de țerani în afară de nadel în proprietate parti- 
culară (67/20). , ai " 

24. Inscrierea loturilor caselor țerăneşti pe numele stă- 
pânilor de casă, la facerea, înscrisului de stăpânire, nu în- 
tăreşte acestor persoane drept individual personal de pro: 
prietate asupra lotului de pămâut, căci acest lot este pro- 
prietatea întregei case. (82/147). 

25, Conform art. 165 din Regulamentul răscumpărărilor 
și 125 din Regul. pentru împărţirei pământurilor țerăneșşti, 
pentru dobândirea de către ei, prin răscumpărăre, -a drep- 
tului de proprietate asupra, unui lot separat din pământul 
comun, e de neapărată nevoe ca, după vărsarea împrumu= 
tului răscumpărărei la casieria, ținutală,. să se aducă adeve- 
rință din partea obştei sătești că suma, vărsată corespunde 
totalului părţilor de făcut pentru acel lot, ținându-se seamă 
de banii vărsaţi de răscumpărători înnainte vrem& în soco- 
teala împrumutului răscumpărărei și după ce se face des- 
părțirea lotului după chibzueala obştiei. După înţelesul a- devărat al acestor legiuiri, pe cât timp încă nu s'au împlinit 
tot ce arată ele, țeranul nu se” poate socoti ca dobândit 
drept de proprietate separat personal asupra. lotului, pu poate primi document pe el şi nu-l poale instrăină, deci 

7
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acest lot nu se poate vinde la mezat pentru “plată de da- torii (77/7341), îi | Este oprit, când folosința e comună, a cedă lotul din nadel în arendă unei persoane străine fără aprobarea mMirului (87/79 Dec. dep. Cas, unite). 
26. In opoziţie cu deplina egalitate de drepturi a copăr- tașilor la o proprietate comună în privința administrărei și dispunerei de ea. (art. 546, 554 şi 555 t.X. P |] în familia = ferânească, în a cărei proprietate comună întră nadelul de pământ răscumpărat de aceasta, membrul mai în vrâstă al tamiliei este reprezentantul familiei, stăpân dispunător, stăpân al casei, în răspunderea -mai de-aproape a căruia este o- bligaţia facerei “regulate a plăţilor (84/67): Această situație a stăpânului de casă răspunzător în familia ţerăneaseă nu lasă loc la îndoială că are autoritatea necesară de-a alege, “după chibzuirea sa, cutare sau cutare mod de a se folosi de pământul nadel al casei sale, fără să aibă pentru aceasta nevoe de învoire din partea membrilor mai fineri ai fami- liei, datori ă se Supune la voința “capului. de familie în toate cazurile când această voință nu ese din marginile gospodăriei raționale cu nadelul. În acest chip, în caz de-a li încheiat stăpânul casei contract prin care dă în arendă pă- mântul casei, nu are nevoe de-a cere consimțimântul  ce- loralalţi membri ai familiei pentru încheerea contractului (92/41 Dec. Dep. Cas, unite). - 27. La acest drept original al Casei ferănești asupra pă- mântului ei de nadel nu se pot aplică regulele din art. 546 și 554 Codul civil, după care regală dispunerea de-o proprie- tate comună trebue să aibă loc prin înțelegere comună între copărtași (93/91). “ 

28. Lotut răscumpărat de stăpânul casei. din. complexul pământului ţerănesc comun se consideră ca definitiv trecut în proprietatea personală a acestui stăpân al casci și poate îi vândut pentru plata unei condamnări particulare a stăpâ- nului, măcar că nui se va fi dat document asupra acestui loc (art. 165 Regulam. răscump.) (86/58, 90). Vezi legea dela îi Dec. 1893 despre măsurile de preintâmpinare 'a înstrăinărei nadelurilor țerănești, 
29. Primii notari,—la facorea actelor de vânzare din partea a obştii de ferani foşti ai Statului, cari vând din pământul
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dat lor de nadel, sau din partea a stăpâni de casă despărțiți, 
când aceştia, dând loturile lor,—sunt obligaţi a cere să li se 
înfăţişeze- hotărârile legiuite ale adunărilor sătești şi în ge- 
-neral documente, cari să constate atât faptul că pămân- 
tul este al obştiilor ori al stăpânilor de ' casă separati, 
cum şi că au vărsat plăţile cuvenite la Visterie (art. 15 din 
Legea foştilor ţerani ai Statului ar:. lL—4 din anexa de la art. 
15 din Regule). (86/16 Dec. dep. Cas. unite). i 

30. Pe baza articelelor 311 şi 314 din t. IX (art. 400 şi 
403, ed. | din 1876) pământurile bisericilor, cedate clerului 
bisericese pentru a se hrâni, se află la nemijlocita dispunere 
a slujitorilor bisericei (preoţi şi diaconi) și a altor slujitori 
ai ei, cari, deși nu au dreptul a le vinde, a-le lăsă cuivă ca 
moştenire sau ale transmite în alt chip nici chiar -a le pune 
ipotecă, înse le pot da în arendă spre a trage venit anuăl 
din ele (70/1374). _ 

31. Pământurile cedate nu bisericilor sau altor instituții 
duhovniceşti, ci pentru finterime orăşeneşti, de către oraș, 
din pământul său de pășune şi ocupate de ţinterim, nu. se 
pot asemănă cu pământurile bisericești şi atare ţinterim, des- 
părțit din pășunea oraşului, nu încetează a îi pământ al 
orașului, deși are o menire specială — numai pentru îngro- 
parea morților, — de-aceea este scos din folosință și din 
întrebuințare la alte scopuri, de pildă, pentru scopuri: go- 
spodăreşti (83/23), | | | 

32. Dacă o proprietate e dobândită de-un Evreu prin pre- 
" scripţie şi termenul prescripţiei sa împlinit încă înnainte de 

3 Maiu 1882, atunci legea de la 3 Maiu 1882, care lege 
opreşte pe Evrei -de-a dobândi proprietate immobiliară, nu 
poate împiedică recunoaşterea acestui drept. care a fozt 
dobăndil înnainte de promulgarea legei (88/12). - 

Vezi: Legea pentru mărgenirea dreptului Evreilor). » 
33. Ca dovadă a dreptului unui indigen așezat statornic 

în ţara Turcheşstanului asupra lotului de pământ ce însirăi- , 
nează, trebue să slujească adeverinţa scrisă că are drept de - 
stăpânire dat de administrația țerei ; iar certificatele date 
de comisiile pentru impozitele pe pământ, de oare ce aceste 
comisii sunt instituții numai pregătitoare, nu pot aveă 
putere doveditoare pentru întărirea actului pe cale proce- 
durei . întăririlor. Iar, dacă certificat «pentru dreptul de



stăpânire» nu a fost dat, atunci acesta se poate înlocui prin certificat de la şeful ținutului, cara certificaţ să se razime pe  constațarea Congresului judecătorilor poporani. (04/9), Facerea unu; aci de ipotecă la notar înnainte de-a, fi întărit de Primul notar, actul de cumpărătoare relativ la averea ipotecaţă cumpărată de datornicul ipotecar, nu este Protivnică legei şi ipoteca se poate întări de Primul notar, după ce va întări mai întâiu actul de cumpărare, fără a mai aşteptă, să fie cumpărătorul pus îf stăpânire pe pro- prietatea cumpărată, (81/121), 35. Notarul poate face un act de Cumpărăloare, dacă- j vânzătorul îi în aţișează un document. că proprietatea a, fost vândută la licitaţie, chiar dacă pe acel document nu ar fi adnoiarea Primului notar că s'a notat despre el în registrul de daravere ale imobilelor. (88/15). Vezi expl. la art, 81, 167 şi 192, 
Ş c) Ezplicaţii cu Privire la Proprietatea embalicară (bez- mănară sau ruseşte cu cinș, adică Cens, canon. Nota Trad.). 36. Dreptul de stăpânire asupra unui immobil străin poate fi sau pe viață sau pe termen, dar”nu poate fi vecinie. Dar unica excepție de la această regulă generală este dreptul Censului (embaticar), care există în unele localităţi din partea apuseană a Rusiei şi care constă în dreptul vecinie și ere- 

schimbul unei Plăţi către proprietar, determinată şi neschim- bătoare, numită cens (cînş, rusește Nota trad.) (80/1497). - 37. Dreptul “embaticar, ca și dreptul de Proprietate, se poate înstrăină liber 180/147), “ 

ci numai anularea Cesionărei şi întoarcerea Pământului la embaticarul de mai înnainte. lar dacă în act sau observaţ acele condiţii, ce Sunt cerute neapărat pentru ca atare act să fie valabil între coniractanți, adică între embaticarul vechiu şi cel nou, atunci mazimul ce-ar puteă deduce proprietarul, pentru el, din lipsa consimțimântului său la cesiune, ar fi
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-pretenţia să se declare acest act ca neînstare de-a-i căleă 
dreptul său ; cu alte cuvinte, proprietarul are voie să cun- 
sidere pe bezmănarul vechiu ca nescăpat față de el de o- 
bligația legată de dreptul de bezmănar (99/53). 

La art. 168. 
În circulara No. 7286 din anul 1875 Min. Just. a arătat 

modul cum să se icomunice agrimensorilor ținutali actele 
notariale despre strămutarea dreptului de proprietate pri- 
vitor la îmimobile. - e 

“La art. 169. Ma 
1. Primul notar, convingându-se de identitatea duplicatului 

ce i se înfățișează (art. 105), spre întărire la el, se mai încredin- 
țează : a) dacă lezile civile nu opresc facerea şi întărirea 
actului ; b) dacă immobilul arătat în duplicatul înfățișat lui 

"este în adevăr al părței care îl înstrăinează, și dacă se poate 
înstrăină fără piedecă, — pentru aceasta se înformează din 
condicele respective la acte întărite, la popriri și la ridicări 
de popriri, din registre și indice; ce) dacă duplicatul înde- 
plineşte cerințele articolului 89, deci, dacă notarul a eon- 
statat buna voință a părţilor de-a face actul şi dacă părțile au 
priceput înțelesul şi rostul actului (art. 167—169). Convin- 
gându-se de toate cele arătate mai sus, după ce primeşte. 
taxele cuvenite. Statului, face chiar pe duplicat adnotare de 
întăritură, (art. 169). Prin aceste lucrări se sfârşeşte forma- 
litatea (solemnitatea) întărirei actului (11/354.,18/129 şi altele). - 
Apoi Primul notar trece duplicatul în Condica de întărituri, n6- 
tând în registrul de daravere ale immobilelor, actul în puterea. 
căruia dreptul de proprietate a trecut la dobânditor, ia mă- 
surile cuvenite pentru publicarea strămutărei dreptului de 
Popaplale, făcând publicaţii, şi liberează primul duplicat 
86/96). - | , 

2. Vânzarea-cumpărare a unei averi nemișcătoare șe pri- 
veşte ca definitiv făcută şi dreptul de proprietate "asupra 
immobilului ea strămutat de la vânzător la cumpărător din 
momentul întărirei actului. de către Primul notar, cu tre- 
cerea lui în Condica de întărituri și cu notarea acestei 
treceri în registrul întăriturilor, independent de data libe- 
rărei duplicatului de.pe actui întărit în mâinile cumpărăto- 
rului (76/203, '78/127, 81/1241), 

3. Momentul liberărei duplicatului de pe act de către 

N



immobilul este al acelei persoane, pe care aceste eondici şi registre o arată (art. 167 și 168). Această împrejurare ne convinge că legea dă însemnărilor coprinse în aceste condice şi registre rostul de dovadă neîndoioasă despre strămutarea - reală a dreptului de proprietate pe imimobil la dobânditorul arătat de ele și anume din momentul trecerei aclului în Condică și a scriere notiței despre acest lucru în registrul întăriturilor, iar nu din” momentul când duplicatul de pe actul întărit s'a liberat cumpărătorului, Deducţia că dreptul dat prin act trece la dobânditor tocmai În acest moment, se confirmă prin coprinsul art, 177, pe baza căruia, după: „ întărirea actului de înstrăinare a immobilului de-o dată cu trecerea în Condica de întărituri şi, prin urmare, nu numai înnainte de a se predă dobânditorului duplicatul, dar și înna- inte de a l;bera cui-va Primul notar duplicatul actului în- tărit de el, se face adnotare în registrul daraverelor immobi- lelor ca de un eveniment, care în adevăr sa săvârşit, că în baza-cutărui act dreptul de proprietate asupra immobilului În realitate a trecuţ la dobânditor (76/203, 583, '71/278, 78/127, 81/21, 87/100). 
Notă. Martâinov dă în notă explicarea că Decizia 1867/124 după care vânzarea-cumpărarea se consideră ca definiţiv încheiată numai dia momentul predărei actului de către vânzător cumpărătorului, după trecerea lui în condica de întărituri, nu mai are rost, în urma pro- mulgărei legei notarlior 
4. Cât timp actul nu este întărit de primul notar, ori care din părţile contractante esteîn drept a refuză, să săvârsească actul. De aceea, primind declarația vânzătorului—că nu voeşto a vinde immobilul, sau a datornicului ipotecar — că nu vrea să facă ipoteca, -Primul notar nu este în drept a întări actul de cumpărare sau de ipotecă,— chiar dacă vânzătorul sau da- 

S
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tornicul ce urmă să dea ipoteca, vor fi primit băni în baza 
actului și vor fi însărsinat cu primea duplicatului pe con- 
traetantul cumpărător sau creditor ipotecar [75/625, 74/212). 
5, Vânzătorul, însărcinând pe cumpărător să înfăţișeze 

- A, . e 3 . . . x E i 

actul spre întărire la Primul notar şi a pririi de la el primul 
duplicat, nu “mai are drept după ce cumpărătorul va fi : 
primit acest duplicat, a sere anularea actului, — alară den 
cazul când sar fi exercitat asupra lui silnicie şi constrângere 
să dea actul (74/175).. * : 

„6. După principiul fundamental al dreptului contractelor, 
"ori ce eontract, legal încheiat, supune pe contractanţi şi pe 
cei ce dobândesc drepturi de la ei la obligaţia deal execută 
în tot ce sa stabilit prin el, și se poate anulă numai prin 
înțelegerea mutuală a părţilor cari “au obligat (art. 569, 570. 
1259, 1543—1545 t. X. p. [.), Legea nu face în această pri- 
vință nici 0 excepţie pentru vânzarea-cumpărare de im- 
mobile, ci impune acestui contract, având în vedere însem- 
nătatea, -lui deosebită, anumite formalități. De aceea nici 

" vânzătorul, nici cei ce au dobândit drepturi de la el (les 
ayants droit N. Trad.) în răstâmpul dintre facerea actului (de 
cumpărare) la notar şi întărirea lui âe primul noţar, nu aie. 
dreptul de-a se sustrage arbitrar de la urmările legale ale 
vânzărei în privința strămutărei dreptului de proprietate pe 
immobilul înstrăinat şi a cedărei câtre cumpărător a stă- 
pănirei asupra lui. Cumpărătorul, din. partea lui, are în po- 
triva vânzătorului acţiune personală care conține dreptul. de-a 
cere executarea obligatiei ce rezultă din contract, cum și a 
tuturor clauzelor din el, privitoare la însaşi vânzarea sau la 
garantarea ei (de-pildă plata de clauză penală), dacă înse el 
însuşi şi-a împlinit obligaţia ce şi-a luat asupră-şi prin .con- 
tract. Pe aceste motive cumpărătărul este în drept a cere 
să se confirme asupra sa îmnobilul cumpărat, prin întărirea 

- de eătre primul notar a actului de cumpărare, numai dacă, 
pe baza înțelegerei între părți, duplicatul din condica de 
acte se află în mâna cumpărătorului, Relaţia juridică, re- 

N 

zultând din eceastă înțelegere nu are nimic comun cu cea. 
ce resultă din procură sau împuternicire. Cumpărătorul în» 
fățișând la intărire actul în; baza dreptului dat lui pentru 
aceasta de vânzător, face acest lucru nu în numele vânză: 
torului, nu în înteresul aceluia, nu pe socoteala aceluia, ci



218 — 9 

„În numele său, în înteresul său personal și pe seama, sa. Atare' asigurare apucând'a (i dată cumpărătorului, nu i-o mai poate vârizătorul luă îndărăt, când ar voi. nlăturând el însuși piedeca întărirei actului, vânzătorul nu mai poate pe urmă să consimță sau nu la împlinirea acestei formalităţi, care 

actul spre întărire la Primul notar și a primi.de pe el dupli- catul prim, asta înseamnă că prin acordarea acestui drept cumpărătorului, vânzătorul nu mai poate împiedecă întărirea actului și a cere anularea lui (08/66). î. Supt regimul legei notarilor, când actul de vânzare- curnpărare nu s'a putut execută, persoanele cari au luat parte 

şapte zile din aiua întărirei actului, sau dacă termenul ăsta a trecut, pot intentă acţiune pentru anularea actului întărit. De acest drept şi de celălalţ se poate folosi atăt vânzătorul care | na primit de ia cumpărător prețul cuvenit al imobilului (art. 1424), cât şi cumpărătorul, care-a plătit suma convenită, dar n'a primit duplicat de pe act, din vină vânzătorului. Atârnă în totul de vânzător a-şi asigură primirea prețului, sau în caz extrem a-şi asigură la timp anularea actului de 
„tractului. că duplicatul atât de pe actul notarial, cât și de pe cel întărit să aibă a se da lui însuşi, iar nu cumpără- torului. (76/203; '77/278). i Vezi expl. la art, 127. | 8. Articolele 825 şi 1244 4X, p. |. nu se pot interpretă În înţelesul că, după întărirea de catre primul notar a actului de vânzare, ar atârnă de capriciul cutărei sau cutări din părți a cere în curs de încă Șase zile anularea actului, ca neputându-se realiză, In articolul 825 s hotărât, că „dacă vânzarea sau alt act de întăritură nu Sa realizat, din vre o pricină oarecare,
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atunei se poate aduce acest lucru la cunoștință primului 
notar, în lăuntrul termenului de șapte zile de la definitiva 
săvârşire a actului, adică din ziua liberărei lui din: dosarele 
întăriturilor, şi dacă după atare înşliințare,. înstanţă judecă- 
torească, se încredințează, că în adevăr actul na putut să se 
realizeze, atunci notează despre nulitatea actului în condica 
de întărituri. Această lege, după cuprinsul ei exact, evident 
nu consideră că e destul spre a admite că actul nu sa 
realizat numai după arătarea cumpărătorului sau vânzătorului. 
că nu vrea să cumpere sau să. vănză îmmobilul, de oare ce 
cere, că instituția care a făcut actul, să se convingă mai 
întâiu, că în adevăr actul nu s'a realizat. Dar a se încre- 
dința de această împrejurare poate numai în cazul dacă i 
se aduce dovadă încontesiabilă, că actul întărit nu se 
poate pune în lucrare. Ca atare dovadă, supt procedura 
notorială, nu poate sluji o declaraţie unilaterală a cumpă- 
rătorului sau vânzătorului, fiindcă, dacă 'partea ceealaltă nu 
ar consimţi, nu se poate face după această procedură ve- 
rificarea „dovezilor spre a se convinge de temneinieia cererei 
“uneia din părți. De aceea, pentru a se constată, potrivit arti- 
coiele 825, că nu s'a pus actul în lucrare, este neapărat de 
nevoe ca arătarea unei părți să se confirme de călre ceea- 
laliă parte; iar, dacă partea ceealaltă contestă arătarea părţei 
care se plânge, arătând că se învoește la piinerea în apli- 
care a actuldi întărit, atunci atare act nu poate fi deelarat 
-că nu se poate realiză (87/100 şi 99/43). 

8 bis. Cele spusenu sunt în contrazicere cu explicaţia dată, 
de Senat în deciziunile din 1876 cu No.203 şi din 1877 cu 
-No. 278 prin cari, deşi a arătat că de dreptul de-a declară 
Primului notar că actul nu sa putut punen aplicare, pot să se 
folosească la tel atât vânzătarul, care na primit preţul con- 
venit, cât și cumpărătorul, dacă n'a primit duplicatul din 
vina vânzătorului de pe actul întărit, dar nu a examinat, î 
ce mod trebue a se face această declaraţie şi în ce condiţii. 
cererea, se poate satisface de către Primul notar (87/109). | 

9. Articolele 825 și 1407 t. X, p.I şi-a păstrat toată 
puterea, şi după punerea în aplicare a Legei Notarilor, do- 
vadă că, în modificările făcute în Corpul de legi, nu sa a- 
dus nici o modificare acestor articole (87/100). Dar aceste 
articole nu se pot interpretă: în înţelesul că, după întărirea 

7



„220 

actului de cumpărare, ar atarnă de arbitrarul unei părți sau alteia de-a cere în curs încă de şapte zile, anularea actului, 
ca nepus în lucrare (87/1009 şi 99/43). . 

9. bis. In ediţia nouă din 1877 î X, p. L, conform cu legile 
eşite după 1857, în cap. 3 din partea III, despre. întărirea 
drepturilor asupra unui imobil sau despre acte în general, 
nu se coprind unele legiuiri și s'au pus în anexa de la art. 708, unde se coprind regulele pentru facerea actelor în lo- calităţile unde nu eră aplicată Legea Notarilor, deși unele 
din punctele din anexa de la art. 708 sunt relative la drepturile 
civile şi nefiind în atârnarea de deosebirea:de procedură în a- plicare cutăror sau cutăror instituţii în” feluritele părți ale Imperiului, se pot deci aplică pretutindene, adică și acolb 
unde s'a introdus Legea Notarilor. (88/56). , 

10. Îndată ce actul de cumpărare a căpătat putere, — el poate fi anulat de judecată, după cererea: vânzătorului, saa- mai şi numai în cazul, dacă vânzătorul wa primit prețul immobilului -vândut; legea nu prevede alt motiv de-a se declară nul actul de vânzare după cererea vânzătorului. 
(69/208 88/70). | 

Nu are a face dacă se află actul în mâinile cumpărăto- 
rului sau în ale vânzătorului, dacă reclamantul nu dove- 
deşte că a primit plata, actul de vânzare nu se poate de- clară anulat, măcar că n'a întrat în mâinile cumpărătorului 

Și, dimpotrivă, dacă se va dovedi că plata nu sa făcut, ac- 
tul de vânzare se poate anulă, chiar dacă sar fi şi aflând 
în mâinele cumpărătorului (78/173, 69/208). Intrebarea de s'a plătit. sau nu prețul cu care immobilul sa vândut, — este 
chestie de fond şi nu este supusă la controlul Casaţiei. Dacă 
în loc de plată, condiția a fost să dea cumpărătorul o 
ipotecă asupra immobilului, nedatul ipotecei se poate ad- - mite ca dovadă de ne plată a preţului vânzărei (78/173). 

10a. Liberarea duplicatului prim din condica de acte (de 
pe un act de vânzare) cumpărătorului nu înlătură putinţa 
„de a i se intentă acţiune pentru anularea, actului întărit din 
motiv de neprimire de către cumpărător a preţului proprietăţei 
vâudute (art. 14244, X. p 1). Faptul neprimirei de către cum- 
părator a sumei'vânzărei trebue dovedit prin acte scrise și 
nu se poate dovedi prin arătări ale marturilor 108/66). - 
„11. Dacă duplicatul de pe actul notarial, care, după în-
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%oiala părţilor, urmă să se dea vânzătorului, a fost înfăţoşat 
de acest din urmă Primului notar spre întărire, ătunci de- 
claraţia făcută după aceea de vânzător că nu voeşte să se în- 
tărească actul, dacă cumpărătorul se împotriveşte, având în 
vedere art. 569 și 1545 4 X p. I, nu dă nici o bază legală 
pentru a se lăsă actul neintărit, fiindcă voinţa vânzătoru- 
lui de-a înstrăină immobilul sa exprimat definitiv în actul 
notarial şi de-aceea nu mai poate suferi schimbare, (99/43). 

12. Este de datoria instanţelor notariale numai încasarea 
iaxelor pentru. întărituri mai înnainte de întărirea, actului, 
dar nu şi hotărârea gradului de răspundere pentru plata lor 
de cutare sau cutare parțe din cele ce fac actul (80/228). 

13. Adnotarea. despre întărirea duplicatului se face după 
un formular speeial. La întărirea duplicatului, Primul notar 
poate îngădui în duplicat numai îndreptări de puţină însem- 
nătate, cari să nu se raporteze la fondul actului. Atari în- 
dreptări trebue să se noteze atât în. textul întărirei, cât şi 
în jurnal. Cu îndreptări mai importante în duplicat, duplica- 
tul nu se întăreşte (art, 89 din Regulele provizorii). Dupli- 
catul întărit se transcrie în Condica de întărituri din cu- 

* vânt în cuvânt după un formular special. (art. 90 din Re- 
gulele provizorii). 

14. La anularea actelor cari nu Sau putut realiză se a- 
plică regulele din art. 825, 826, 909, 1424, 1648, 2057 şi 
2062 p. %, t. X. Notiţă despre anularea actului se face ori 
în condică sau. în registru, după cum actul a fost trecut în 
una s'au în altul, cum și pe actul însuşi sau pe duplicatul 
lui în forma următoare: 1868 lantiarie 3: «actul de faţă sa 
anulat pe baza articolului cutare din p. I, t. X. (iscălitura 
notarului)». Această însemnare se face de-a curmezișul actu- 
lui sau duplicatului, cum şi de-a curmezișul actului trecut 
în condică sau registru. Anularea unui act care nu sa pus 
în lucrare din vre-o- pricină oareși care, după cererea păr- 
ților, se face prin act notarial (art. 37 și 38 din Regulele 
provizorii). 

Vezi expl. la art. 159 Pp- 12 și 13 şi art. 181 p. L.- 
La art. 170. 

Duplicatul, după trecerea lui în Condică, se pune în dosar - 
(art. 91 din Regulele provizorii).
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La art. 171. 
Ca unică bază pentru hotărârea. întrebărei: cărei din părțile contractante trebue să se dea duplicatul prim,—tre- bue să fie coprinsul însuși actului, făcut la notar (75/1085). 2. Liberarea ori cărui duplicat din condica de . întărituri sau” ori ce copie din ea se notează în condica de întărituri art. 92 din Regulele provizorii), 

3 Duplicatele de pe actele întărite păstrate în arhiva 

scripțiile articolului 156 (art. 97 din Regulele provizorii), 4. Opririle,- ce se aduc la cunoștința Primului notar după Ce-a întărit actul de Vânzare, nu: pot fi piedecă la. liberare „actului în primirea Părților în cazul când s'a fost isprăvit cu totul procedura înţărirei acestui act (1901/76). | Vezi expl. la art. 119 și 169, | „La art, 173, 
Vezi capela art. 167 p. 3. 

La art. 175, | 
Vezi expl. la art. 60 p. 2. 

La art. 176. 
Vezi expl. la ărt.*60 p. 2. 

La art. 177, 
Vezi expl. la art. 53, 

La art, 178, - 

- 

mobilului, dobândit de ferăni eu ajutor de la Banca agrară şi al doilea-—după Primirea de la consiliul Băncei a copiei de pe textul propirei (85/77). | 2. In registrul de daravere ale immobilelor, se. fae notițe
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La art. 178. - 
Prin circulara din 26 Dec. 1886 cu No. 34287 a Mini- 

strului Justiţiei sa confirmat că Primii Notari au datorie 
de-a respectă neapărat cerințele articolului 178:, în care se 
cuprinde măsura din p. 3 din 21 Dec. 1832, porunecei prea 
innalte cu privire la plata rămășițelor, ce se vor fi adunat 
asupra unei averi nemişcătoare pe-timpul ce-a precedat tre- 
cerea immobilului de la un stăpân la altul. 

Prin părerea, consiliului de Stat prea înnalt întărită la 31 
Ian. 1889 (Col. leg. 1889 No. 30), s'a prescris: 1) Plata rămă- 
ițelor de dări către Stat, ce se vor fi grămădit asupra a- 
verei nemișcătoare pentru timpul ce-a precedat trecerea 
acestuia de la un stăpân la altul, este obligat so facă stă- 
pânul cel nou al immobilului. Dar această regulă nu se în- 
tinde la immobilele vândute la vânzare publică. 2) La fie 
care întventar, la o vânzare publică, se pun în dosar infor- 
maţii despre rămăşiţele de dări către Stat, către zemstve şi 
oraşe sau din alte dări publice de orice fel. 3) In foile de 
Hoitaţie trebue să fie date informaţii despre. câtimea rămă- 
şiţelor ce sau adunat din dările -arătate asupra immobilului 
ce se vinde prin vânzare publică; 4) Din suma, oferită de 
cumpărător înnainte de toate să plătesc rămășițele numitelor 
dări, păn la ziua vâneărei; şi 5) In caz de-a se dobândi la 
vânzarea publică un immobil al unui nobil, de către o persoană 
de stare nenobilă, stăpânul cel nou este obligat a plăti darea 
rezultând din obligaţiile speciale nobiliare, păn la împlinirea 
periodului de trei ani, pentru care sa calculat această dare 
după repartizarea în vigoare. “ 

Prin Circulara de la 26 Oct. 1903 cu No. 47879 a Min. Just, 
i-a propus a se atrage din nou luarea aminte a Primilor 
Notari asupra îndatorirei neclintite ce au de-a execută ce- 
xinţele articolului 178: Leg. Not., explicate prin -Ciroulara 
din 26 Dec. 86 cu No. 34287, prin care Primii Notari au 
fost obligaţi, pe dată după trecerea actului de strămutare 
a dreptului de proprietate relativ la immobile în registrul 
de datavere ale immobilelor,—să dea de ştire despre această 
strămutare. administrației respective zemstviale sau 'orășe- - 
nești ori Curţei financiare a locului unde se află immobilul, 
arătând preeis atât însuși immobilul, cum și familia şi pro- 
fesia stăpânului celui vechiu şi ale celui nou. 

i)
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La art. 179, PI | "1. Scopul publicaţiilor stă în grija ca să între deplin veni- tul de la actele întărite cuvenit Statului. (pg. 372). Vezi art. 71, 93—96 din '"Regulele provizorii şi expl. .la art. 199 p. 2. - . a 2. Actul restrictiv,—prin care la zălogirea unei case către o persoană pariiculară sau ia o instituție de credit—stăpânul casei „a pus condiţie recunoașterea “tuturor contractelor de închi-. riere a însăporilor din aceâ casă, este neobligatoria pentru stă- pânul cel nou al casei, dacă sar vinde aceă easă prin vânzare publică—nu poate aveă putere obligatorie pentru terţiii cari au încheiat contracte 'de închiriere cu cel ce-a pus casa zălog,—nici chiar în: cazul, dacă numitul act restrictiv, după. întărirea lui de Drimaul Notar, a fost publicat în Buletinul Senatului (08/50). ” 
La art, 180. . - - 

Banii, cuveniţi pentru publicaţiile Senatului și pentru tipă- rirea în ele a declarațiilor, instanţele judecătorești sunt da- toare a-i vărsă „la tasieria locală şi apoi a se îndreptă cu cererile lor la tipografia Senatului, alăturând chitanța casie- riei despre vărsarea banilor (Circulara Mins. Just. No 30710 din 1886), Ă 
Vezi art. 98 din Regulele Provizoriie - La art. 181. 
După proiectul din 1863, Primul Notar întărește între altele documentele (dannâiia) asupra immobilelor, vândute la vân- zări publice. Având în: vedere, că după art. 2172, 2173 şi 2176. t.X p. | Cod. civ. şi după opinia Consiliului de Stat prea în- „nalt întărită la 20 Aprilie 1864 (despre înlocuirea actelor de vânzare prin. documente (dannâimi) la liberarea de către „ oficiale guberniale pentru daraverele țerăneşti, de certificate de răscumpărare a datoriilor proprietarilor, după înțelegerea lor reciprocă cu creditorii), documentele (dannâiia) se dau după hotărârile instanțelor judecătorești cu privire la întă- rirea unui immobil asupra cumpărătorului,— sa găsit ne po- „trivit a supune întărirea acestor acte Primului Notar şi de - aceea articolul:158 nu vorbește despre documentele (dannâii:) privitoare la immobilele cumpărate la vânzare publică. 'Tot ast-fel, și în art. 159 nu vorbeşte despre întărirea de către Primul Notar a actelor pentru transformarea unui immobil
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în fidei-comis (zapovednoe), fiind că aste acte se fac după 
regule speciale, stabilite în art.. 467—484 +. X p. L. Cod. civ. 
şi se întăresc, conform art, 491, de către Autoriţatea supremă. 
In ioc de aceasta sa dat însărcinare Primului Notar a fuce 
despre atari acte -notițe în registrul daraverilor immobilelor, 

- cu scop, de-a da acestui registru deplinătatea cuvenită. şi 
rostul de informaţie. complectă despre stăpânirea proprietăţei 
teritoriale în regiunea Primului Notar (pe. 372). i 
„1. Orice act trebue să fie expresia exactă juridică a convenției, 

ce reprezintă și întărește. Nu 'neape îndoială, că atât actul de 
vânzare, cât şi dogumentul de 3tăpânire (dannaia) arată strămu- 
tarea dreptului de proprietate asupra unui im mobil la persoa= 
nele, cari Pau dobândit prin cumpărare voluntară sau silită, dar 
este totuși o deosebire esenţială dacă dreptul de proprietate 
sa strămutat la dobânditorul immobilului prin unul sau prin 
altul din aceste două mijloace. La vânzarea voluntară a 
unui immobil înțelegerea între vânzător şi cumpărător se 
poate schimbă şi chiar nimici înnainte de întărirea actului de 
cumpărare de către Primul Notar, flindeă nu este vre-o : lege cara să poată sili pe vânzător sau pe -cumpărător să 
ducă pân la capăt învoiala lor „despre . vânzarea şi cum- 
“părarea voluntară a immobilului, dacă vreunul din ei şi-ar 
schimbă hotărârea. In “az de atare schimbare, ceealalţă 
parte poate, dacă vrea, a cere. de la cea carea refuzata 
respectă înțelegerea, desdăunări, dar a o constrânge să is- 
călească actul sau a o sili să-l supue la întărirea Primului 
Notar sau în general a face vre-o lucrare, care atârnă per- 
sonal de ea şi la care ea nu se învoeşte,—nu-i este cu pu- 
tință. Prin urmare, este cu desăvârşire adevărată și încheerea 
să dreptul de proprietate asupra unui immobil, cumpărat prin învoială, trece la dobânditor numai când actul despre această cumpărare a fost întărit de Primul Notar. Atare act - poate fi numai actul de cumpărare, a căruiă săvârșire păn 
ia întărirea lui definitivă atârnă de voia și consimţimântul 
părţilor. Cu totul altfel se petrec lucrurile la cumpărarea unui immobil de la o vânzare publică. In acest caz înţe- legerea între părţi se exprimă: din “Partea vânzătorului— prin acele condiţii, cari se oferă celor ce vor să cumpere immobilul, iar din partea cumpărătorului prin primirea și executarea acelor condiţii. Când, de pildă, instanța sau in- 

18
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_stituţia, care vinde immobilul prin vânzare silită, arată, că 
" immobilul se va vinde aceluia care va da pe el preţul cel 
mai urcat, un cumpărător anumit oferă preț mai urcat de 
cât toţi ceialalți cari iau parte la mezat şi depune în ter. 
menul hotărât toți banii 'ce se cer dela el. Urmarea nestră- 
mutată a, acestor lucrări trebue să fie întărirea immobilului „ 
asupra cumpărătorului, care-a executat toate condiţiile im- 
puse lui. După atare întărire, cumpărătorul chiar prin a= 
ceasta se face proprietarul immobilului dobândit de el şi 
nu se mai poate îngădui nici o schimare a înțelegerei di'ntre 
părţi cu. privire la strămutarea dreptului de proprietate. 

Prin urmare şi actul, prin care se exprimă această stră- 
"mutare, nu poate fi pus în atârnare de voința părţilor, ci 
trebue să i se dea putere de lege (art. 1507 p. 1 t. X. Cor-, 
pul de legi). Evident, că în acest caz trebue să se deao 

_dannaia un act de stăpânire şi nu un act de cumpărare, 
de oarece pentru datul celei dintâiu su se cere nici o 
lucrare care să ălârne de voinţa vânzălorului, iar facerea 
actului de vânzare întărit este cu neputinţă fără de a- 
ceasta. Toate aceste consideraţii generale se aplică în totul 
şi la cazurile de înstrăinare a loturilor de pământ al ora- 
şului de către administraţiile. publice orășenești, Dacă aste 
loturi se vând prin bună ânvoire, atunci se înțelege de 
la sine, că şi facerea actului întărit pe un lot vândut prin 
“acest mijloc, trebue să se supue la aceleaşi regule, ce sunt 
în legi pentru facerea actelor de cumpărare întărite. Dacă 
înse aceste loturi se vând Za mezat, atunci urmările acestuia 
trobue să se exprime într'un act, care -să fie stabilit pentru 
exprimarea strămutărei dreptului de proprietate asupra imo- 

„bilului, întărit asupra cumpărătoruloi dela vânzare publică, 
adică prin o dannae. 

2. Pe baza art. 32 şi 71l din Regulamentele provizorii, 
dannaele se fac de Notar şi se supun Primului Notar nu spre 
întărire, ci numai spre a fi notate în registrul de întărituri. 
Înţelesul exact al acestei regule este că iatari acte sunt ex- 
“ceptate de la întărirea Primului Notar şi de aceea toate 
“cererile ce-ar face acesta pe temeiul regulelor privitoare la 
întărirea actelor de vânzare voluntară, ar fi nelegale şi ne- 
conforme: cu legea. Datoria Primului Notar este de-a face 

“notarea despre actul de stăpânire în registrul de întări-
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turi, care se ține după formularul determinat şi are fiinţă. 
pentru scopuri anuimite urmărite de lege. 'Ținerea regulată 
a acestui registru este datoria Primului Notar, care nu poate 
trece în el ori-ce act, ori cât de nelegal ar fi el alcătuit, 
numai pentru că ar purtă numele de dannae, și de aceea 
acest funcţionar nu poate fi lipsit de dreptul, ca, înnainte de-a 
trece atare act, în registrul de întărituri, să controleze, dacă 
actul ce i se înfăţişează este actul de stăpânire determinat 
prin lege, adică actul ce trebue să se noteze în registru 
(80/139). 

3. Obligaţia impusă Băncilor agrare de $ 27 din Statutele 
lor, de-a vinde în curgere de jumătate de an immobilele 
ce au rămas asupră-le, nu poate fi piedecă la notarea în 
registrul daraverelor immobilelor a actelor de. stăpânire 
(dannae) asupra acestor immobile (78/101). 

4. Înţelesul acestei deciziuni (Vezi p. 3) nu lasă îndoială, 
că pentru strămutarea dreptului de proprietate asupra unui 
immobil trebue făcut un act de stăpânire pe numele Băncei, 
care act se înfăţişează pentru a fi notat în registrul de în- 
tărituri. Strămutarea dreptului de proprietate asupra unui 
immobil de la o persoană la alta, pe temeiul art. 707 şi 728 
t. Xp.[, se face prin act întărit, și, fără întărirea cuvenită a 
actului strămutarea dreptului de proprietate pe immobil - 
nu se poate consideră ca făcută definitiv. Pe baza art. 177 
din Legea Notarilor, notarea în registrul actelor întărite se 
scrie după întărirea actului de strămutare a dreptului de' 
proprietate, iar dispozitivul din jurnalul Băncei nu se poate 
consideră ca ast-fel de notare. Tot ce sa spus mai sus duce 
la concluzia, că Primul notar are dreptul de-a se absține 
de-a face însemnarea despre actul de stăpânire în regi- 
sirul daraverelor imunobilelor, dacă Bancă nu înlărise a- 
supră-şi dreptul de proprietate asupra immobilului, şi dacă 
nu se poate consideră, ca ast-fel, proprietară a acestui immobil, 
încât să aibă dreptul de a-l vinde (art. 13344. X p. 1). Con: 
firmarea acestei încheeri o găsim în opinia Consiliului de 
Stat prea înnalt întărită Ja 15 Aprilie 1880 cu privire la 
modul vânzărei immobilelor întârziate cu plata ratelor şi 
cari cad în proprietatea Băncilor Agrare (Col. de legi 1880 
No. 43, art. 303), prin care s'a stabilit, că, în caz de-a cădeă 
immobilul întârziat, cu plata ratelor, în proprietatea Băncei,
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oprirea pentru asigurarea împrumutului garantat de acel 
immobil se trece pe numele acestei instituţii şi rămâne pe 
acest nume până la vânzarea immobilului. Pe baza art. 99 
din Regulele provizorii, opririle strămutate se notează de 
Primul Notar în registrul dosarelor de întărituri pe foaea 
stăpânului celui nou; în puterea acestei regule, înfăţişarea 
aetului de întărire la Primul Notar ca să înscrie ca stăpân 
nou Banca, în registrul întăriturilor, este absolut necesară, 

„tără de care înscriere nici proprirea însă-şi nu poate să se 
facă pe numele Băncei. (80/139). _ 

5. Existenţa obligaţiei pentru Bancă de-a răspunde cum- 
părătorului pentru lipsa de pământ față de celarătat în actul 
întărit liberat lui, nu se poâte face atârnătoare de împre- 
jurarea: în ce mod “a făcut vânzarea, sau ce fel de act sa 
liberat. Atât la vânzarea prin mezat silnic a unui immobil 
rămas Băncei, cât şi la vânzarea acestuia prin bună înţelegere, 
dând pentru el nu act de vânzare întărit, ci act de adjudecare, 

„Banca, proprietară a immobilului, nu poate -să nu aibă obli- 
aţia de-a răspunde în caz de lipsă de pământ la immobilu! 
vândut, dacă nu sa 'liberat prin condiţiile vânzărei de 
obligaţia de-a comunică instituţiei, care a făcut vânzarea 
silnică sau care a dat actul de adjudecare, observaţii despre 
alcătuirea immobilului vândut, conforme cu realitatea (84/20). 

6. Notarul poate face pe baza unui aot de adjudecare un 
act de vânzare și înnainte "de-a fi trecut însemnarea în re- 
gistrul dosarelor .de întărituri (88/15). 

7, Efectuarea regulamentată prin prea înalta întărire de 
la 26 Martie 1869 a actelor pentru pământurile dobândite. 
de ţerani. în regiunea nord-vestică a ţerei, trebue să aibă 
loc în modul arătat în anexa de la nota 2 de la art, 100 din 

" regulamentul pentru răscumpărare, pentru facerea actelor 
de stăpânire și anume, după întăriea- hotărnioiei, Oficiul gu- 
bernial pentru daraverele țerănești este dator să Înștiinţeze 
pe notar despre modificările admise de el în nadelul ţeră- 

„nesc — ca să facă'un act (dannae) suplimentar care trebue 
trimis Primului Notar să execute cele prescrise în pp. 
11—13 din anexa indicată (86/21 Dec. dep. Cas. unite). Vezi 
expl. la art. 60 p. 6. , 

8. Nealăturarea de copie de pe documentele (dannae) date 
țeranilor pe pământurile dobândite de ei, trimise la Primul 

4
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Notar de Oficiul. gubernial al daraverelor țerănești, nu poate 
fi piedecă la notarea lor în 'xegistrul daraverelor immobile- 
lor 81/20 Dec. dep. Cas. unite). o 

9. Conform notei 3 la art. 86 din Regulamentul instituţiilor 
țerăneşti (după Contin. din 1879), la schimburile de pământ 
între țeranii proprietari și a/te persoane, fiecărei din părțile 
cari au luat parte la schimb se dau acte (dannae) în. modul 
hotărât în regulele -din anexele de la art. 109 din Regulam. 
de răscum. (81/1 Dec. dep. Cas. unite). ?.. 

10 Primul Notar, căruia i s'a înfățişat o dannae nu ca 's'0 
„întărească, ci ca s'o noteze, nu are nici nevoe, nici dreptul 
de a intră cu acest pţilej în cercetarea legalitței dobândirei 
pământului arătat în act de către persoana, -:pe numele că- 
reia s'a dat acesta, ci este dator numai a se . încredinţă de 
legalitatea săvârşirei actului, adică, dacă sa dat din ordinul 
unei autorități conpetente şi sa făcut de-o “persoană com- 
petentă. Autoritate competentă în acest caz trebue. să so- 
coată aceă instituție care a făcut vânzarea (art. 32 din Re- 
gulele provizorii), și dacă această instituție, examinând. vân- 
zarea făcută de ea prin vânzare publică, a dispus liberarea 
actului pe îmmobilul vândut, atunci. această măsură, câtă 
vreme n'a fost desființată în modul stabilit pentru desființarea 
măsurilor luate de aceă instituţie, este obligătoare pentru 
Primul Notar la însemnarea actului în registrul daraverelor 
de întărituri. In cazul de lață vânzarea publică sa făcut din 
ordinul administraţiei unui faliment, pe baza-art, 615 şi 616 
din Codul de procedură, comercială (90/100). a 

11. Actul de întărire pentru o prăvălie în clădirile Statului 
la iarmarocul (bâlciul) de la, Nijegorod, "vizate de cancelaria, 
iarmarocului, trebue, după regula generală, să se noteze de 
Primului Notar în registrul daraverelor immobilelor. La stră- 
mutări următoare a drepturilor de proprietate, privitoare la 
aceste prăvălii, de la o persoană la alta, de-azemenea şi la 
iîpotecarea prăvăliei, se aplică regulele obişnuite ale mo- 
“dului întăriturilor (94/57). aa 

12. Notarii nu sunt în drept în ţerile arinatelor căzăceşti 
ca, pe temelul adeverințelor del& administraţiile publice ale 
stanițelor sau ale slobodeler 1), ce li se înfăţişează, pentru 

  

» 1) Sate mari alcătuite de obiceiu dintr'o singură uliţă, N:- Frad, a
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„faptul că ar fi proprietatea unor persoane particulare 'con- 
strucțiile făcute pe pământul scomun,—a săvârşi pe numele 
acestor persoane, după cererile lor acte asupra acestor con- 
strucții fără de pământul de supt ele. (1900/19 Dec. dep. cas. 
unite), | 

Vezi expl. la art. 66 și Regulele proviz. art. 32, 71 şi 73. 
La art. 182. , 

In cazul arătat În acest articol opririle făcute se notează 
în registrul daraverelor immobilelor pe foaea stăpânului celui 
nou. (art. 99 din regulele provizorii). 

La art. 183. 
Lipsa de arătare în ipotecă sau în gctul de vânzare, pri- 

vitoare la un inmobil, că asupra acestui inmobil are drept 
un terțiu (drept de stăpânire pe viaţă) nu nimiceşte acest 
drept. (73/1132). “ ă 

La art. 184. 
Vezi expl. la art. 178 p. 2. 

La art. 186. 
Vezi expl. la art. 178. p. 2. 

La art. 187. 
1. Datornicul ipotecar, dacă a achitat pe creditorul ipote- 

car, fără să primească dela acesta dovadă de plată, are drapt 
a cere dela creditor să-i dea adeverinţă în. modul arătat în 
lege pentru această împrejurare, iar, dacă îi refuză, are drept 
a-i intentă acţiune înfățişând documentele și dovezile, prin 
cari, după socotința sa, probează primirea de către creditor 
a plăţei întregi asupra ipotecei. În caz dai se admite acțiu- 
nea ca dovedită, hotărârea judecăţei slujeşte ca mijloc 
legal pentru anularea însemnărei despre ipoteca [82/84). 

2. Art 187 și 188 nu fixează forma în care trebue să se ex- 
prime consimțământul persoanei, în folosul căreia s'a făcut 
în registru mărgenirea de drepturi, ca însemnarea acea- 
stă să se anuleze. Deşi după art. 100 din Regulele provizorii, 
consimțământul la anularea însemnărei despre mărgenirea 
dreptului de proprietate, afară de însemnarea privitoare la 
ipotecă, trebue să se exprime într'un act special, făcut la 
notar. Dar această regulă este dată pentru călăuzirea nota 
rilor în îndeplinirea îndatoririlor lor, şi nu are aplicare în in- 
'stanțele judecătoreşti la judecarea contestaţiilor relative la 
valabilitatea însuşi contractului, care atrage după ea anularea.
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Însemnărei mărgenitoare. Atare contract [de pildă renunţarea 
„la stăpânirea, pe viaţă), fiind găsit de judecată că este vala- 
bi], se poate execută și de către instituţia notariatului pe 
baza art. 187 [93/10]. i 

3. Pentru valabilitatea unei chitanţe libere că s'a primit da- 
țpria garantată prin ipotecă, e destul ca iscălitura de pe chitanță 
a creditorului ipotecar să fie atestată în modul fixat (82/84). 
Atare chitanţă se poate face în mod casnic, cu atestarea is- 
căliturei de către notar, fiind indiferent în ce formă şi cu | 
ce expresii sa. dat consimțământ la anularea însemnărei 
despre ipotecă, numai să nu lase îndoială asupra  înțe- 

„lesului adevărat al consimţământului dat pentru liberarea, 
inmobilului ipotecat de oprirea pusă la facerea ipotecei, 
declarând că sa primit datoria deplin (89/71). Vezi expl. la 
art. 66 p. 30, 148 p. 2, 159 p. 13, şi regulele provizorii arţ, 
39—42, 84, 100 şi 101. 

La art. 188. 
Vezi expl. la art, 159 pp. 12 şi 13 şi art. 187, 

La art. 189. 
Vezi expl. la art, 181 p. 4, 

La art. 192. 
1. Primii notari sunt datori a comunică Băncâi de Stat 

agrare nobiliare, pe dată după întărirea unor acte privitoare la 
inmobilele ipotecate la ea, acte arătate la art. 23, 24 și 26 
din legea Băncei,—extrase şi informaţii din registrul de dara- 
vere ale immobilelor, iar în alte cazuri— extrase și informaţii 

"din registrul pomenit se dau Băncei, sau secţiilor ei locale, 
pe baza art. 192 din legea not, numai după cerere specială 
pentru fiecare caz (88/56), 

2. Informaţiile cerute de consistoriile duhouniceşti pe 
baza art. 981 4. X p. 1 depe acţiunile, contestaţiile şi opririle 
ce se află asupra immobilelor dobândite de instituţiile duhov- 

_niceşti, le pot da Primii notari numai dacă sunţ condiţiile 
arătate în art 122 şi 124 din Legea Not. Cârerile autorităţi- 
lor duhovnicești îndreptate către Primii notari şi către Tri- 
bunalele regionale în formă de comunicări sau raporturi, nu 
se pot privi ca făcute conform--legei. Daraverele mânăsti- 
rilor şi ale tuturor instituţiilor creștinești sunt clasificate ca 
daraveri de administraţie de Stat (art, 1282 Coa. proced, civ.), 

„iar administraţiile de Stat nu intentează acţiuni și nu
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“răspund 'în justiție decât prin" persoane «pecial înputernicite 
(Tot acolo art. 1285). Deși această regulă se află pusă între 
dispoziţiile de procedură relative la daraverele civile litigi- 
oase, dar nu poate fi îndoială, că este obligatorie şi în toate 
daraverele de natură civilă, de oarece în Lege în această 
privinţă nu sa făcut excepție nici pentru una din aceste din 
urmă (77/14 Dec. dep. cas. unite). - 

“ CAPITOLUL IL. 

1. In certificatul pentru zălogit, pe de o parte, trebue să se 
arate, afară de popriri, toate acțiunile privitâare la însuşi im- 
mobilul ce urmează a fi dat ca ipotecă şi toate: urmăririle, 
cari apasă pe immobil și cari trebue indestulate din acest 
immobil anume; iar pe de altă parte nu trebue trecute în 

„certificatul. pentru zălogire acţiunile şi urmăririle, cari privese 
personal pe proprietarul inmobilului și cari nu sunt ga- 
rantate în acest îmmobil 78/69), 

2. De aceea renunțările făcute de testalor şi legatele, ce 
trebue să se facă din inmobilul testat, trebue trecute în cer- 
tificatul pentru zălogire (78/69). 

3. Informaţiile despre faptul că imniobilul este al celui ce'! 
stăpâneşte şi despre dreptul de ipotecă al lui trebue să 
se arate pozitiv în certificatul de zălogire fără a se arătă 

_Îndoiala relativ la acest drept, iar în caz contrar trebue 
să se refuze liberarea certifleatului. Primii notari nu trebue 

să refuze a sta în relaţii prin poştă cu instituţiile de credit 
funciar și în certificate trebue să arate, în ce No. din Buletinul 
Senatului sa publicat informaţia, (8 Dec. 1874 Deciziune cir- 
culară generală a Min. Just. 1874 Dec. 9). Vezi expl. la art. 1922, 

4. Primul notar, înnainte de-a liberă certificat de ipotecă 
suplimentar asupra unui îmmobil, care se află ipotecat de 
mai înnainte, este dator, în toate cazurile, a cere să i se în- 
fățişeze copie de pe certificatul ce sa dat mai înnainte de 
pe acest immobil (99/4). - 

5. Certificatele de zălogire nu pot fi date pentru immobi- 
lele orășenești aflătoare întrun oraș al unui stăpân — case şi 
în general ori ce fel de instalaţii, făcută pe-o bucată de pă- 
mânt pe care proprietarul stăpâneşte în calitate de emba- 
ticar construcţiile, — spre a fi puse ipotecă la instituţiile
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de credit îndelungat separat pe aceste construcţii sau cu drept 
de stăpânire vecinică embaticară asupra pământului pe 
care suit construite (00/44). | | 

6. Dreptul de ipotecă asupra unui immobil nu se stabi- 
leşte nurnai prin liberarea de, certificat de zălogire; acest 
drept se poate stabili numai după, ce persoana, căreia i sa 
dat atare certificat, a încheiat contract cu Banca sau că 
altă instituţie. De aceea, immobilul trebue să se considere ca 
ipotecat în aceă întindere, ce este arătată nu numai în cer- 
tificatul de zălogire, dar şi în obligăţia împrumutătorului, 
stabilită după regula din Statutul Societăţei de Credit. (03/116). 

7. Pe baza p. 14 din Ucazul din 15 Noembrie 1906, 
zemschi - nacialnicul (adininistratorul : rural judecător) sau 
persoana care împlineşte slujba lui, nu poate fi lipsit de 
dreptul de-a primi de la ţerani petiţii, să li se libereze cer- . 
tificate de zălogife (certificate de sarcini) şi de-a trimite 
aceste cereri la Primii notari, cu toate informaţiile relative 
la pământurile de nadel ce vor să ipoteceze. Primii notari 

_pot trimite certificate de zălogire, spre. a se da ţeranilor 
în schimbul unei chitanţe, la același zemschii necialnic sau la 
funcţionarul care face aceă slujbă, prin cari a sosit la Primul 
notar cererea pentru certificat de zălogire. (Circulara Minist. 
de Just. 19 Ian. 08 Na. 3517). _ 

La art. 1922, - o. 
Pentru toate informaţiile cu privire la pământurile-nadel, 

" Primii notari trebue să se adreseze nemijlocit la admini- 
stratorul rural: judecător competent sau la funcţionarul care 
face aceestă slujbă (Cir. Min. Just. 19 Ian. 08 No. 3517). 

La art. 1924 
1. Vechimea (prioritatea, rângul) datoriei, garantate într'un 

immobil în baza unui certificat, de zălogire, faţă cu alte da- 
torii, garantate prin același immobil, se fixează după we- 
mea când su făcul propire pentru liberarea de certificat 
de zălogire. Acest mod de-a socoti vechimea nu scuteşte 
instituția de credit de-a aduce la cunoștință, în timpul cel 
mai scurt cu putință, după ce-a dat împrumutul, acele pro- 
priri ce au fost puse după oprirea de-a mai liberă certifi- 
cate de zălogire. Propirile “aflate "trebue să fie avute în ve- 
dere de către. Bancă la primirea immobilului ca zălog. 
Banca e datoare a întrebuințţă împrumutul nu numai pentru 

..
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propirile arătate în certificatul de zălogire, dar și la cele: 
ce-au urmat după aceea. Aceste .regule se aplică la ipotecă 
prin certificate date dtât după, cât și. înnainte de promul-- 
garea legei din 16 Martie 92 despre certificatele de zălogire 
(Col. leg. 1892 No. 41, art. 429). Pentru liberarea de certificat 
pentru un împrumut suplimentar asupra aceluiaşi immobil, deși 
acest împrumut var face la aceeași instituţie de credit, de 
la care sa luat şi împrumutul cel dintâiu, trebue un cer- 
tificat suplimentar de zălogire, iar de pe vremea facerei po- 
prirei în baza acestui nou certificat se determină vechimea 
(rangul) împrumutului suplimentar. Obligaţia arătată mai sus 
de-a aduce la cunoștință cele din urmă “opriri — o are Banca 
şi la împrumutul suplimentar (93/53). 

2. Innainte de-a da împrumut, instanța de credit trebue 
să facă știute opririle, puse de notar sau primite de el în 
aceă zi, din care, după regula în fiinţă la instituţia de credit, 

„ aînceputa fi cu putinţă a liheră din instituţia numită împru- 
mutul. Punerea în cunoștință despre pomenitele popriri se 
face sau prin primire de informaţii dela Primul notar ne- 
mijlocit la instituţia de credit, sau prin. informaţii date de 
Primul notar ceiui care vrea să pună immobilul ipotecă. 

- Opririle, puse sau primite de Primul notar după ziua sus 
pomenită, se iau în consideraţie de instituția de credit la 
liberărea împrumutului sau a unei părți din el, dacă dovezi 
de atare propire sar găsi la această instituţie înnainte de 
liberarea reală a împrumutului întreg sau a vreunui rest 
din el. Regulele sus arătate se aplică şi la “împrumuturile: 
suplimentare (94/4). 

"PARTEA A IV-a 

CAPITOLUL 1 

La art. 194. 
Acest articol, având în vedere repartizarea cheltuelelor la 

facerea unui act, nu prejudecă chestia, în ce cazuri chel- 
tuelele luate de-o parte asupra sa la facerea actului, trebue 
pe_ urmă să fie înnapoiate de ceealaltă parte (69/276). 

Vezi expl. la art, 201.
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CAPITOLUL II 

La art. 195. . a 
1.- Contractele de renunțare de la stăpânirea pe viață 

pe o avere mișcătoare sau nemişdătoare în folosul oricui ar 
fi, coprinzând în ele o învoială relativă la avere, sunt su- 
puse la plata taxei de timbru proporţional, fără a ţineă 
seamă, dacă astă. cedare de drept sa făcut gratuit, sau cu 
o pată convenită. Calcularea cătimei taxei de timbru trebue 
să se facă după regulele din art. 32 şi 24 din legâa tim- 

- brului; dacă înse plata prevăzută în act întrece suma cal- 
-culată "după acest articol, atunci taxa trebue să se ia din 
suma plăței (Col. leg, 1879 No. 139). 
„Vezi art, 35 din Legea timbrului, ed. 1903. 
"2. Actele şi documentele făcute în numele administraţiei 

apanajelor pe . contracte de avere — trebue să plătească 
taxa proporțională de: timbru. (04/98). 

3. Având în vedere art. 170 și 195 Legea not., obligaţia 
de-a adună informaţii pentru preţeluirea legală a averilor 
nemișcătoare, la luarea taxelor de timbru, şi la caz de-a se 
face un act de strămutare a dreptului de proprietate asupra 
a atari immobile, prin acte întărite, irebue încredinţată Pri- 
milor notari, cari au răspunderea deplină în această pri- 
vință. Această răspundere nu exclude pentru Primul notar 
putinţa, având în vedere împrejurările, să adune, de unde 
se cuvine, informaţii despre valoarea averei înstrăinate şi 
1oate autorităţile, nu numai cele fiscale, dar şi cele comunale ; ȘI 
particulare, cum. și persoanele, sunt datoare în acest caz ă 
conlucră cu Primul notar, iar, dacă refuză, pot fi siliți în 
modul stabilit de lege (89/24. Dec. dep. Cas. unite.) . 

Vezi expl. la art. 200 și Regulele provizorii art. 32 P 6. 
La art. 197. 

Aseastă regulă se bazează pe aceea că notarii au numai 
dreptul de-a face pregătitor actele pentru strămutarea sau 
mărgenirea drepturilor de proprietate asupra averilor ne- 
mişcătoare, şi prin urmare se poate ușor întâmplă, ca Primul“ 
notar. să 'ntâmpine greutate la întărirea unui duplicat din 
condica de acte, şi în acest caz "persoana care a făcut actul 
ar îndură pagubă însemnată cu hârtia de timbru (pg. 376). 
Vezi expl. la art. 199 p. 2.
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La art. 198, 
1. Copiile de pe documente, pe cari notarul le-a luat de călăuză la facerea vre unei atestări, dar nu a: unor acte, fă- când parte din hărtiile „de, expediare a afacerilor unui func- 

ţionar, nu sunt supuse la plata de taxa timbruiui (Col. leg. 
1879 :No. 139): - | 

2. Innainte de a face vreo copie după un contract care 
nu va fi plătit taxa timbrului sau nu o va fi plătit deplin 
sau de-a face o atestare chiar pe însuşi contractul, Notărul, 
conform art. 111: din legea timbrului, este dator a observă, 
ca însuşi actul sau contractul să fi plătit deplin tăza de: timbru cuvenită (Col. leg. 1879 No. 139). Vezi expl. la art. 
94 p. 3. Vezi art. 163 şi 164: Legea timbrului Col. ed. 1903. 

3. Actele, scrise nu pe hârtie timbrată sau pe hârtie tim» 
brată, dar nu cu valoarea cuvenită, nu se primesc la ate- 
stare (art. 4 din Regulele provizorii). - 

4. Amenzile (ştrafurile) pentru neplata taxei de timbru la acte trebue să se urmăreasă chiar la prezentarea acestor 
acte, de instanțele administrative şi de funcţionari, indepen- 
dent de chestia dacă se vor declară sau nu acele acte, nule (87/26). Dep. pen. Cas.). - „5. Actul, a cărui facere chiar este oprită de legea pe- 
ndlă, nu trebue supus la plata timbrului, dar această reguiă nu se aplică la actul, care răspunde în totul cerințele legei, 
fiind că ambele aceste acte au fost puse în legătură în- 
tun contract, deși nu în legătura indisolubilă (87/26 Dep. 
pen. Cas.) 7 | 

6. Cedarea a orice procură trebue să se facă prin altă 
procură; iar dacă mandatarul are de la mai: multe persoane, 
fie şi în parte de la fie-care, câte o procură, dar privitoare 
la unul şi același obiect şi cu limite identice ale împuter- 
nicirei, în acest caz, mandatarul, dorind a se folosi de dreptul 
ce i sa dat de a-și substitui pe altul, poate “face a i se 
atesta o procură, singură, comună, plătind taxa timbrului, 
după numărul foilor întrebuințate pentru serisul ei (87/59). 

7. Violarea regulelor despre taxa timbrului se acopere 
prin prescripţie: 1) în privința funcţionarilor — când de la 

  

1) Vezi p. 25 $ 165 din enuiherarea alfabetică a hârtiilor, actelor şi 
documentelor impuse la taxă de timbru și a celor scuţite de ea.
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data violărei au trecut cinci ani și 2) în privinţa persoanelor 
particulare și a instituţiilor — când hârtiile, contractele şi 
obligaţiile făcute cu violarea legei timbrului şiau pierdut 
prin prescripţie puterea lor, iar la contractele fără termen— 
când de la data violărei au trecut zece ani, (art, 179 Legca 
timbrului ed. 1903). Ă 

“La art. 199. 
1. Numirea de taxe de cancelarie (de trei ruble) a fost 

înlocuită prin o numire mai dreaptă şi mai puţin confuză : 
de dare de pe acte, căci numirea veche ar fi putut da loc 
părerei că taxa. asta sar fi luat în folosul cancelariei, când 
ea intra la vistierie (pg. 376), - 
2. La facerea documentelor pentru. pământul înstrăinat 

către Stat din stăpânirea privătă, administraţiile de Stat plă- 
tesc taxe simplă de timbru, 80 de copeice,. pe fiscare foae, 
taxa pe act de 3 ruble la iiecare act și banii pentru pu- 
blicaţii (95/9 Dec. dep. Cas. unite). E 
_3. In guberniile baltice se scutesc de taxa de cancelarie 

pă act : 1) în Curlanda, învoelele de ori-ce fel, la cari iau 
parte ţerani ; 2) în Estonia—toate contractele de cumpârâre, 
încheiate de ţerani pentru cumpărat loturi funciare (de pă- 
mânt); 3) în insula Oesel — toate contractele ţeranilor pentru 
dobândirea sau cedarea dreptului de proprietate şi dreptu- 
rilor de fermaj; 4) în partea rămasă a gub. Livoniei —âce- 
celeaşi contracte, exceptând contractele pentru dobândire de 
immobile în orașe, şi 5) în Estonia și Livonia — obligaţiile 
date 'de ţerani spre a asigură partea neplătită din preţul de 
cumpărare, când cumpără ei în proprietate loturi de pamânt, - 
dat În arendă vecinică (en ammodiation. Nota Trad.). 

Vezi art. 32 p. 96, 363; Regulele provizorii art. 72. 
La art, 200. 

1. Taxele la facerea actelor întărite. se iau la întărirea 
actului de către Primul notar (art. 199 şi 200 Leg..not.), 
exceptând. plata în folosul notarului însuși, care se ia la fa- 
cerea actului (75/794). 

2. In lege nu se spune că taxele la actele de vânzare 
întărite au a se prezentă odată cu proectul actului de cum- 
părătoare, prin urmare, judecata, examinând neînţelegerea 
născută asupra acestui lucru, este-în drept a se conduce 

-
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de aceă regulă, care, după adeverirea unui anumite arhive notariale, se obicinuește în ea (75/267). 
„3. Despre mărimea taxelor de la actele întărite privitoare la immobilele vândute la vânzare publică. Vezi art. 259 din Legaa, dărilor. | 

&. Pe baza p. 4 din art. 28 Legea timbrului (art. 37 din ed. 
din 1893, iar după cea din 1903, art. 28) se priveşte ea sumă din actul pentru o avere vândută la mezat, și depe care sumă urmează a se lua taxa timbrului pe scrisul actelor, în totdeauna pretul, pe care s'a întărit această avere asupra cumpărătorului, fără a ţinea 'ntr'0 vre-o seamă, dacă preţul ăsta; întrece sau nu atinge preţeluirea legală a immo- bilului după art. 38 din aceeaşi lege (art. 47 din ed. din 93) (88/6 Dec. dep. Cas. unite). 

5) Dacă al doilea creditor îpolecar opreşte pentru sine immobilul, ca preț, cu care Pa dobândit trebue să, se pri- vească numai suma cuvenită pentru achitarea întâeei ipeteci cum și pentru acoperirea rămăşiţeler ce sunt -asupra pro= prietăței şi cheltuelele cu vânzarea ei şi la acest preţ, nici întrun caz, nu se poate socoti suma pe care o garantează Sr a doua şi pentru care creditorul a luato asupră-şi 35/8). 
„6. Taxele de la actele de întărire nu se pot luă la ce- darea construcțiilor aflâtoare pe pământ, în folosință cu termen (81/47 Dec. dep. Cas. unite). 
_'î. La împărțeala unei proprietăţi între copărtaşi core- spunzător părţilor succesorale ale fiecăruia din ei nu este strămutare a dreptului de proprietate de la unele persoane la altele, ci numai determinarea părţilor cari de mai înnainte erau ale cutărui sau cutărui din ei (73/1249, 79/2). 8. Strămutarea dreptului de proprietate are loc numai când unul din copărtași cedează partea sa altuia (73/1249), "9. Actele de Îîmpărțeală, făcută de către copărtași străini, în stăpânire comună, nu sunt supuse la taxa pentru actele întărite nici întrun caz, neexceptând şi pe acelea, când uniii din copărtași plătesc altora sume de bani pentru pri- sosuri (părtage avec soute N. Trad.). (Col. leg. 1884 No. 41). „10. Obstiile orăşeneşti nu sunt scutite de plata taxelor de întărire” (80/228). 
1]. La întărirea actelor de cumpărare asupra unei pro-



prietaţi, care ese din slăpânirea individuală prin o măsură 

a Statului, nu se iau taxe (art. 87 Regulele provizorii). 

12. Regula scutirei de plată pentru -actele de întărire 

în caz de schimb de immobile, pentru a desființţă ame- 

stecul de părticele, la hotărniciile prin bună înţelegere, nu 

se poate întinde și la schimbul de loturi spre a rotunzi 

hotarele unui iminobil fidei-comisar. (88/68). 

13. Actele de:strămutare gratuită a unor inmobile, pre- 

văzute de art. 172 din Statul dărilor din 1893 (iar după ed. 

din 1903, art. 225) pot fi întărite în condiţiile prevăzute de 

art. 1388 din codul civ. și prin urmare trebue să plătească 

taxele stabilite pentru strămutarea gratuită, dela valoarea 

întreagă a inmobilelor înstrăinate, exceptând împrumutul dat 

dobânditorilor pe ipotecă pentru aceste immobile de instituţii 

de credit. lar dacă” asupra inmobilelor dăruite apasă o datorie 

a dăruitorului în folosul celui ce-a primit.darul, atunci de pe 

suma acestei datorii trebue să se ia taxa în mărime de 4 la 

sută, conform notei dela art. 154 din Statutul dărilor şi nu- 

mai dela valoarea rămasă a inmobilului dăruit se iau taxele 

conform regulelor din art. 172—176 din 'acest statut 1) (95/6 

Dec. corp. Cas unite). 

14. Ministrul Finanţelor are drept a autoriză, în cazurile, ce 

le găsește vrednice de luat în seamă, amânarea sau împăr- 

ţirea în rate a taxelor de întărire, dar nu pe mai mult de 

5 ani. (t. V. nota la art. 271 Statutul dărilor ed. 1903). 

Pentru rămășițele taxelor de întărituri, vezi expl. la art. 

G4 p..20. 

„ CAPITOLUL II. 

Taxa pentru locul unde se închee actele sa păstrat pe 

bazele determinate în Corpul de legi din 1857, dându-se 

determinări mai precize și actelor simple, dela cari se ia 

taxa, şi mărimei taxei. Sa găsit îndestulător, în loc de-a în- 

şiră tot felul de acte, a pune plata taxei, ca regulă generală, 

dela toate actele făcute de notări şi dela cele înfățișate lor 

1) Art, 184 şi 172-—176 au fost înlocuite în Legea dărilor din 1903 

prin art. 203 şr 220—229,
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spre atestare sau pentru protest, exceptând numai actele, su- puse întărirei, şi procurele necomereiale. Ca să nu se dea prilej notarilor de-a cere taxă: dela sb- Hgaţii şi contracte, nesupuse la aceasta după lege, ca, ds pildă, de la contractele pentru vânzarea, certificatelor de răscumpărare, sau pentru cari taxa sa plătit la facerea lor la început sau. la atestare, — sa lămurit că taxa nu pri- vește acele obligaţii şi contracte, cari sunt scutite de această taxă prin lege sau cari au plătit această taxă (pg, 377). I. Mărimea taxei în folosul oraşului dela actele făcute de 

gupuse la taxa către oraș (89/21) . 2: Taxa orașului se fixează în art. 887— 892 4, X. p. i, cari dispoziţii nu sau desființat nici până acuma, ci numai Bau concentrat în art. 201 din Legea Notarilor, la interpre- tarea căreia acele articole trebue ţinute în seamă (83/1 Dec. dep, cas. unite), 
Za. La taxa” către Oraș se supun toate acele acte, de cari se vorbeşte în art. 201, char și în cazul, când acestea dintro 

acele de la cari această taxă se ia la atestarea lor de notari, dacă ele în baza unor condiții speciale trebue făcute în modul actelor întărite. In particular la această dare sunt su- puse contractele şi învoelele pentru datul în arendă al ave- rilor nemişcătoare, cu privire la primirea sau fixarea ca banii să se primească înnainte mai mult decât pe un an, dacă după dorința părților se vor face în modul întărit (08/40). , 
3. Procurele comerciale nu sunt supuse la taxă (88/1 Dee. dep. Cas. unite şi 76/558). - - 4. La facerea înscrisurilor de făgăduire de vânzare se ia taxa în folosul venitului orașului în toată mărimea ei (74/ 668, 80/21), | 

„5. La cedarea certificatelor de răscumpărare nu se ia taxa raşului de pe adnotările de pe ele fâcute pentru cedare (art. 50 Regulele provizorii). 
| 6. Dela adnotările pe contractele de strămutare a drep-
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urilor şi. obligaţiilor din ele. către terţii: nu trebue să se ia 
taxa în folosul orașului (02/19 Dec. Dep. Cas. unite). 

1. Lia fixarea localităței în' care documentul «trebue să 
se considere făcut sau adus la atestare şi în venitul căreia 
se varsă taxa orașului, —trebue să se ia în seamă locul 
unde se află biuroul notarului, care face actul—deşi actul 
va fi fost făcut «a casa la cinâ-vă» (art. 114), nu în acel loc, 
unde se află biuroul (79/227, 82/16 Dec. Dep. Cas. unite). 

8. Judecătorii de pace în îndeplinirea îndatoririlor de no- - 
tari sunt datori a încasă taxa în folosul oraşului (82/16 Dec. 
Dep. cas, uite, o 

9. Sumele adunate de judecătorii de pace în puterea art. 
201 și 207, trebue să se verse la administraţiile zemstviale 
locale, în cazurile când atestările, de la cari se iau, s'au - 
făcut în sate (Circulara Min. Just. 1871. 28 lan. No. 242 şi 
23 Maia 1871 No, 259]. - 

10. Taxele, de cari se vorbeşte în acest articol, întră “a 
venitul oraşului prin mijlocirea notarilor, şi nu se iau 

„de-a drepiul de administraţiile comunale orăşeneşti, cum 
eră înnainte de punereă în lucrare a Legei orăşeneşti din 
1870 (81/58). 

11. Pe baza art. 194 din Legea Not., cheltuelele notariale. 
în numărul cărora întră şi taxa dela actele notariale pentru 
locul unde se fac (p. 2 art 193 Leg. Not), prin urmare! și 
taxa în folosul orașului (art. 201),—cad pe părţile eontractante 
potrivit răspunderei stabilite prin art. 194. De aci; întâii ne- 
mijlociţi plățitori ai taxei orașului sunt persoanele cari fac 
contractul. Dacă notarul a scăpat din vedere luarea taxei, 
sau dacă a luato în câtime mai mică decât trebueă, după 
lege, apoi atare scăpare din vedere sau greşeală nu face pe 
contractanți să scape de-plata taxei, fiind că de folosul ne- - 
plăţei sau plăţei nedepline se folosesc acei cari urmau să 
plătească iaxa, adică contractanții, iar nu notarul. Cu toate 
acestea, notarii..nu pot fi scutiţi, în cazurile de acest (el, de 
orice răspundere, fiindcă, înnainte de facerea actelor nota= 
riale (art. 65, 79) şi liberarea de duplicate (art. 115, 120), 
-notarul e dator a luă toate măsurile spre a încasă dările 
stabilite dela persoanele cari iai parte la facerea actului | 
(art. 95, 96 şi 206), şi dacă el nu a luat atari măsuri, atunci 
trebue să răspunză pentru urmările faptelor sale, și este cu 

= 18
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puţință să i se ceară lui despăgubire (art. 64). Inse, în ori 
ce caz, răspunderea bănească a notarului pentru neplată sau plată nedeplină este suplimentară, adică dacă datornicii direcţi—contractanţii—se dovedesc insolvabili sau dacă ar-- mărirea lor este cu neputinţă din vreo pricină. Din exa- minarea şi compararea sus citatelor legi ese încheerea, tă pentru taxele în folosul orașului vor răspunde înnainte de alții, persoanele cari au fost părţi la act. Această înckeere se confirmă și prin legile privitoare . la cazurile analoage de neîncasări de taxe dela averile succesorale (88/21). . 

12. Taxa de 10/, stabilită în folosul oraşului: Novocereasc- sunt datori a o plăti toţi cei din alte orașe, atât persoanele fizice, cât şi celg juridice, neexceptând nici administrațiile fiscale. (05/88). i 
Vezi expl. la art. 64 p. 17 (deficite), 203 (clauză penală) şi Regulele provizorii arţ. 48—50. ” ! 
“La art, 202, 
Pentru concordătia acestui articol cu art, 887 t. X,p.I, Cod, civ. (art. 123 din anexa la art. 708 dupăed. din 1887), după care, de Ia ipotecele pe immobile se ia un sfert pro- cent taxă numai când se face cerere de urmăsire pe baza lor, în acest articol sa spus: exceptând acele acte din acestea de la cari această taxă ete. (p. 387). . 
1. De la actul de stăpânire (dannaia) pentru un immobil dobândit la vânzare publică pu se ia taxa pentru locul unde: 

se tace (81/58). 
2. Taxa de la potecele pe immobile trebue să se ia la locul unde aceste acte se prezintă spre executare, de oare ce pro- priu zis pe lucrarea notarială la facerea acestor acte sau la anularea însemrărilor despre ipotecă, nu sa pus taxa pentru; Ioel unde se fac lucrările notariale (82/16 Dec. dep. Cas. 

unite), 
3, Taxa stabilită prin art. 201 pe actele întărite de Primul nota?, se ia pe baza exactă a ari. 169 (Regulele provizorii 

art. 88). 
4. Taxa orașului nu se ia de la actele de împărțeală su- 

puse la întărirea Primului notar, relative la averi nemişcă- 
toare şi mişcătoare (04/55). 

La art. 203. 
Despre mărimea și modul calculărei taxei, Corpul de legi.
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“din 1857 coprinde regule izolate, foarte: nedepline (Cod, civ. 
- art. 887, 890), de altfel cu totul asemenea prin bazele lor 
cu regulele mai complecte pentru calcularea taxelor de tim- 
bru. De aceea sa găsit mai nimerit, în loc de a repetă a- 
tari regule, să se determine câţimea taxei proporțional cu 
prețul hârtiei timbrate, cerută pentru .acte. Preţul acestei 
hârtii până la anul 1861 eră în mijlociu 1/5 (sau 8/40) pro- 
cent de la suma, pentru care eră scris actul. Dacă înse din 
taxa de 1/, procent, luată de notari de pe acte (Cod, civ. art. 
887), se scade 25 la sută pentru notar, ce se dau în folosul lor, 

(art. 894 Cod, civ.), rămân 3/8 (sau 15/40), care, cu o deosebire 
mică, este egală cu îndoitul preţului hârtiei de timbru. Iar 
1/40%/, ce lipsește se acopere din sporirea taxei de timbru, pe - 
baza Prea înaltului ucaz de la 30 Dec. 1871 (pag. 378). 

Pe baza art. 203 Legea not., în redacţia ei nouă (10 Iu- 
nie 1900), taxa, în folosul locului unde se fac actele nota- 
riale, trebue să se ia în câtime egală cu taxa de timbru 
sporită prin legea” de la 30 Mai 1905 (Dec. adunărei gene- 
rale dela 22 Sept. 1908 după propunerea Ober:procurorului). 
„La art. 205, o | 
1. Taxa stabilită prin art. 201—2035 se ia, la datul hotă- 

rârei, asupra obligaţiilor înfăţişate la urmărire și cari au fosta 
făcute în modul declarativ, dacă n'a fost-luată deplin, și de 
la ipotecile pe immobile, în mărimea stabilită prin lege; pe 
pe această bază de la actele casnice simple şi dela cambiile 
nedeclarate și protestate, cari au pierdut puterea de cambii 
şi cari se egalează cu actele casnice, nu trebue să se ia a- 

- ceastă taxă (82/16 Dec. dep. cas. unite, 88/19 Dec. dep. 
Cas. unite), 
"2. Judecătorii orăşeneşti, zemschii nacialnicii şi judecă: 

torii de voloste sunt datori a încasă faxele arătate în art. 
204 și 205- dela obligaţiile de împrumut prezentate la ur- 

„mărire (05/18 Dec. Dep. Cas. unite). 
3. Taxa arătată întră la veniturile locului unde se face 

iucrarea declarărei protestului sau urmărirea. (82/16 Dec. 
dep. Cas. unite. 

La art, 208. Da 
" Lua facerea contractelor de ţerani spre a dobândi sau înstrăină - 

Joturi de pământ, ei nu trebue să fie împovăraţi cu obligația, 
de-a plăti notarilor sume însemnate bănești pentru facerea
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actelor. In particular, notarii în. atari cazuri nu trebue să ia de la ţerani plată mai mare de cât cea hotărâtă prin ta- riful în ființă. (Cireulara Min, Justiţiei 26. Maiu.08 No. 28629). - 1. Pentru snformaţiile ce dă unei bănci despre cambiile protestate—notarul este în drept a luă plată în folosul său; dreptul notarului de a luă plată se întinde la ori ce acti- vitate funcțională a acestuia; de această plată nu se excep-. tează nime, în folosul căruia asemenea lucrare se. face, iar drept condiţii esenţiale spre a dobândi plata slujeşte ori înțelegerea cu el ori tariful. Dacă înse „procurarea de către notar de informaţii neplătite unei bănei se deduce din obligaţia. lui: de-a face acest lucru, atunci nu putem să nu observăm „că legea nu face nici 0 deosebire între acele lucrări, cari sunt obligatorii, şi acele, cari sunt neobligatorii pentru no- tar, înțelegând. că pentru el ori ce, lucrare, ca a funcţiei sale, este obligatorie, şi că facere de lucrări fără plată, fie ele în folosul unei persoane fizice sau juridice. nici art. 208, "nici în genere Legea not, ni impune (80/179). | 2. Notarii sunt datori-a procură Băncei de Stat şi su- cursalelor ei informaţii despre cambiile protestate şi au drept a primi pentru această plată, după. înțelegere ori după tarif, iar neînțelegerile asupra acestei chestii se judecă definitiv de Tribunalul regional (85/19. Dec. dep,. Cas. unite), 3. Deşi opinia consiliului de. Stat prea înnalt întarită la 8 Maiu 90 (Tariful provizoriu al notarilor sau al celor ce îm- plinesc slujba de- notari) pentru complectarea taxei notarilor fixată lor pentru comunicarea de către ei Băncei de Stat şi sucurșalelor ei, a informaţiilor privitoare la protestele de „cambii, dându-le 10 capeice de fie care informaţie despre pro- test, nu privesc de-a dreptul pe Băncile Comunale. Dar drep- tul notarului de-a luă plată se întinde asupra oricărei lu- crări. relative la funcţia sa, și plata pentru o lucrare ne- prevăzută de tarif, se fixează de Tribunal, pe baza art. 216. De aceea Tribunalul are drept a pune 10 capeice plată şi pentru informaţiile comunicate: de notar unei Bănci parli=. culare (98/75). - 
4. În Legea notariatului Sa stabilit un moda special pen- tru plângerile ce au a face persoanele particulare în po- triva faptelor nelegale ale notarilor (art. 6U şi 62). Acest mod se aplică și la plângerile contra faptelor nelegale ale nota-
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rilor prin luare de plată de la persoanele particulare pen- 
tru slujbele ce le-a făcut ca notar (art. 208), dar cu restric- 
ţia, că contestaţia relativ la câtimea plăţei cuvenită notaru- 
lui-se judecâ definitiv de. Tribunalul rggional (art. 215). 
lar. acest mod sa stabilit excluziv pentru persoanele cari 
se adresează la notar, dar nu pentru însuși notarul, care, 
pe baza art. 1 din Proc. civ., este: în drept a cere! de la 
persoanele particulare plata ce i se cuvine de la -lucră- 
rile făcute de el în slujbă, după procedura ordinară. De 
aceea Curtea de. Apel nu este în drept a lăsă neexami- 
nată reclamaţia notarului cu privire la plată ce trebue să 

ia de la Banca de Stat pentru slujba ce i-a făcut comuni- 
cându-i informaţii privitoare la cambiile protestate (94/33), 

5. Din art. 208—210 şi 212, relativ -la tariful plăței No- 
tarilor, art. 16 și art. 1305 Cod. ped. nu este cu putință a 
trage încheerea că Notarul nu poate dovedi că el a fost 
înţeles să i se facă plată sau recompensare mai urcată de 
cât tarifăl, altfel de cât prin: adeverinţă. scrisă de la per- 
soana care i-a, făcut plata, .că i-a fost făcută pe temeiul unei 
înțelegeri de bună voe. (78/65). 

6. După înțelesul art. 161, Notarul nueste obligat în baza 
fumeliei sale a priini însărcinarea de-a înfățişă un act la Pri- 
nul Notar spre întărire. In tariful pentru plata Notarilor acea- 
stă lucrare nu se pomenește între lucrările notariale. De-aceea 

„nu este motiv de-a cere să treacă plata pentru atare lucrare 
în Condica în are trece taxele ce întră la Notar. Inţelegerea 
Notarului cu clientul în privirea întărirei unui act este 
supusă legei despre închirierea de. servicii şi trebue făcută 
în e şi nu poate fi dovedită prin arătări de marturi 
(78/65) 

1. Coprinsul tarifului notarilor nu lasă îndoială că lucrarea - 
funcţională a Notarului, determinată în p. 2 art. 128 şi în 
art. 133—135 din Leg. Not. că facerea „atestărei identităţei 
unei iscălituri“, e prevăzută anume la art. 6 din tarif, şi că 
nu poate cădeă supt determinarea celoralalte articole ale a- 
eestuia. Practica, clasificând atestarea identilăței iscălitu- 
rilor pe contractele făcute în mod casnic, cu atestarea con- 
tractelor, de care se vorbește larart. 3 din tarif, este lipsită 
de ori ce bază. Supt numele de „atestarea contractelor“! se 
poate înţelege numai atestarea înfățişerei contractelor sau
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atestarea actelor înfăţişate, prevăzută la p. :6 din art. 128 şi în art. 146 şi 147, care şe deosebește cu totul de atestarea 
idențităței iscăliturilor, la care fel de atestare se. rapoartă p. 2 din art. 128 ş art. 133—135 din Leg. Not. Deosebirea 
esențială între aceste două feluri de atestare stă în aceea 
că la atestarea înfățișărei actelor, Notarul este dator a se încredinţă nu numai de identitatei. persoanelor, dar şi de ca- 
pacitatea juridică a celor ce sunt părţi la săvârşirea acestei atestări (art. 147), pe când la atestarea identităței iscăliturilor, 
Notarul este obligat numai a se încredință de identitatea per- soanelOr ce iscălese, neatingându-se de capacitatea lor juridică; 
Din pricina» acestei deosebiri în modul atestărei, acele acte 
nefăcute la Notar, la cari Notarul a atestat număi iscăliturile 
persoanelor ce au fost părți în ele, sunt lipsite de unele 
privilegii acordate de lege actelor, înfăţişate spre atestare, 
atât întru cât e vorba de puterea dovezilor scrise în justiţie, 
cât şi la procedura concursurilor (falimentelor). A face una, sau alta din aceste atestări, după regulele din Lâg. Not, 
atârnă de socotința părţilor, cari aleargă la atestare, luându-și 
asuprăşi toate urmările neprielnice ale atestărei actelor după 
o procedură sau după alta. De-aceea Notarii când li se adre- 
sează cu cererea de-a face atestarea identităței iscăliturilor 
pe-un contract, făcut nu la Notar, deși acest act ar puteă, 
dacă părțile ar dori, să fie supus la înfăţişare după procedura 
atestărei actelor înfăţişate, nu este de loc în drept a le refuză 
atestarea numai în ce privește ideatitatea iscăliturilor de pe acel act supt cuvânt că actul ar trebui să fie neapărat a- testat în calitate de act declarat. Atare refuz este cu atâta 
mai nelegal cu cât, după art. 3 din tarif pentru atestarea 
declarărei unui act, plata este, potrivit valorei actului, nu 
mai puțin de 1 rublă, pe când pentru atestarea numai a 
identităței iscăliturilor pe contractele casnice, plata este după art. 6 din tarif, fixată la 10 copeice de fie-care _iscălitură. 
Pentru aceste motive Senatul a arătat, că plata Notarilor 
pentru atestarea identităţei iscăliturilor. pe contractele făcute 
în mod casnic, se fixează în art. 6 din tarif (96/55). 

Vezi art. 5 şi 6 din Regulele provizorii cu privire la Ju- 
decătorii de pace. 

Notarii sunt opriţi a-și întrulocă biurourile şi 4 se înțelege
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să conducă afacerile încredințate lor pe bază de societate. 
(Col. leg. 1869 No..:58). A „ 

La art. 209. - 
După Corpul de legi din 1857 Notarilor și mijlocitorilor 

de la bursă li s'a dat ca salar şi ca cheltueli de canceiarie 
250/, din taxa luată de ei în folosul orașelor. Dându-le No- 
varilor un cere de activitate mai larg, munca Notarilor tre- 
bue, urmându-se pilda altor ţeri, să se prețeluească, pentru 
feluritele lor lucrări, printrun tarif, dându-le de altfel fie- 
căruia, în fie-care caz aparte, şi dreptul de-a se înţelege cu 
părţile ce se adresează la ei pentru plată fixată de bună 
voe. Tarilul fixat pentru fiecare lucrare în funcţia lui de 
Notar este în fond un impozit pe actele ce se fac, şi de 
oare ce după art. 54 și 50 t. 1 din legile fondamentale ale 
Statului, înfiinţarea și desființarea impozitelor se poate face 
numai cu propria iscălitură prea înnaltă, acest tarif nu se 
poate hotărâ alt-fel de cât pe cale legislativă și după ce se 
supune la prea înnalta aprobare de către Consiliul de Stat 
(pag. 378). 

La art. 210. 
- La discuţia asupra acestui articol, sa găsit de nevoe a 
împuternici pe Ministrul Justiţiei, după înțelegerea cu Minis- 
trul de Finanţe şi cu Controlorul de Stat, a stabili regule spe- 
ciale pentru supravegherea ca .regulele arătate în acest 
articol să se respecte ca dând o garantare însemnată că Notarii 
îşi vor împlini obligaţiile lor (pg. 380). — $ 
„Vezi expl. la art. 14, 

La art. 214. 
Vezi expl. la art. 64. 

La art. 215. A 
1. Contestaţiile ce se pot naşte cu privire la câtimea - 

plăţei cuvenite Notarului, se judecă definitiv de acel Tribunal 
regional, căruia Primul Notar este supus şi această hotărâre 
nu este supusă la vre-o cale de atac (70/1726), 

2. Contestaţia cu privire la câtimea plăței datorite unui 
Notar, pentru plata fixată prin contract în schimbul lucră- 

"_zilor lui, necoprinse în tarif, (de pildă pentru. Ga stăruit la 
Primul Notar pentru întărirea unor acte de îitărituri, nu 
se poate dovedi prin depoziții de marluri (78/65). 

Vezi expl. la art. 208 şi 216.- 

7
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La art. 216. o ia Contestaţiile despre câtimea plăţei ce se cuvine Notarului, se judecă de Tribunalul regional, în toate cazurile fără excepție, iar câtimea plăţei pentru lucrări neprevăzute în tarii, se determină conform articolului 216 (89/36 Dec. dep. Cas. Unite). | 
Vezi expl. la art. 208 şi tariful plăței Notarilor în anexă. 

ua art. 217. 
= Prin circulara de la 24 Dech. 1886 cu No. 34286 a Min. Just. s'a întărit datoria de-a respectă riguros acest articol şi art. 854 din Cod. proc. civ. cu privire la neabaterea de la regula stabilită că 25 de rânduti pe hârtia de timbru trebue să se socoată ca o față (pagină). Neobservarea acestei regule aduce după ea nu numai micşorarea taxei de can- celarie, dar și a taxei timbrului, când se liberează particula- rilor duplicate, informaţii sau alte hârtii. Vezi expl. la art. 199 p. 2. 

  

PARTEA A CINCEA. 
— 

La art. 218. | | 1. Prin modificările, arătate în art. 219—270, nu se des- fiinţează în regiunea. judeciară a Varşoviei aplicarea art. 88 şi 89 din Legea "not, cari statornicesc obligaţia no- tarilor în ce privește. observarea de către ei asupra coprinsului actelor ce fac, iar aplicarea art, 99 este condiționată de: re- gula coprinsă în art, 247 (97/41). Vezi expl. la art. 37 şi 89 p.2. 2. În regiunea judeciară a Varşoviei notarul nu este obligat, la facerea unui act de ipotecă, a atrage părţilor luarea aminte, asupra împrejurărei că dreptul cedat prin contract, după co- prinsul documentelor înfățișate, nu 'este în realitate al celui ce-l cedează (97/41), . . A La art. 219. 
Schimbarea în lista notarilor, aflători pe lângă Tribunalele regionale şi a judecătorilor de pace din regiunea Curţei de apel a Varşoviei, este publicată în Col. de leg. din 1889 No. 59 pg. 832. 

| 1. : Hotărârile pregătitoare ale Tribunalelor regionale, date de
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ele în calitate de autoritate ipotecară asupra plângerilor în 
potriva secţiilor ipotecare de pe lângă judecătorii de pace, 
trebue, ca şi celealalte hotărări “parţiale, să fie supusă la apel 
către Curtea de Apel, după procedura fixată în Proc. 'civ. 
(82/31 şi 84/139). 

2. Toţi notarii din guberniile Regatului Polon, aflători pe 
lângă cancelariile ipotecare ținutale, pot să-și împlinească 

. ebligaţiile funcţiei lor nu numai în hotarele acelui ţinut, asupra 
căruia se întinde competenţa „cancelariei, ci în toată re- 
giunea Tribunalului regional, în. care notarii au locuinţa. 

| (84/37). 
.3. Toţi notarii din guberniile regiunei judeciare-a  Varşoviei,: 

aflători pe lângă cancelariile ipotecare atât ale 'Tribunalelor 
regionale, cât şi pe lângă Judecătorii de pace, sunt supuse 
'Tribunalelor regionale (84/37 şi 139). 
Vezi expl. la art. 256. p. 6. 

La art. 220. 
1. Judecătoriile comunale au drept a atestă actele și în 

acele localităţi unde sunt notari (85/15 Dec. dep. cas. unite). 
2. Judecăloriile comundle au -drept, conform art. 220 şi 

221 din Leg. not. aatestă actele casnice ale analfabeţilor (99/105), 
La art, 221. 

1. In: regiunea judeciară a Varșoviei atestarea duplicatelor 
din condicele mitricale, păstrate Ja bisericele catolice, face 
parte din atribuţiile judecătorilor de pace; dacă atari du- 
plicate au a se prezentă la departamentul heraldic al Sen, 
ecărm. (93/16 Dec. dep. Cas. unite). 

2. Pornirea proceselor privitoare la răspunderea disciplinară 
a funcţionarilor cari ţin condicele de stare civilă, este în 
căderea, congreselor de judecători de pace, iar aceste, procăse , 

- se judecă de 'Tribunalele regionale. Funcţionarii numiţi mai 
sus se supun, pe calea disciplinară, la, pedepsele arătate în 
art. 916—920 Cod. ped. ed. 1847 (94/25 Dec. dep. Cas, 
unite). . 

La art. 225. 
Vezi expl. la art. 15. | __ 

La art. 231. ' - p. 
Vezi expl. la art. 34. 

La art. 233, 
Vezi expl, la art. 41. 

*
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La art. 240. 
In regiunea judeciară a Varșoviei judecătorul de pace 

nu poate respinge cererea moștenitorilor de-a da autorizare 
notarului să facă inventar, când această cerere se face de 
toți moștenitorii și dacă notarul ales de ei consimte să ia 
asupră-şi facerea inventarului (85/23). 

Vezi expl. la art. 241, 243 şi 256 p. 6. 
La art. 241. | 

1. Având în vedere că procedura fixată prin Legea Not. 
pentru atestarea înfățișărei acelor în general (art. 65 p. 4). 
şi a procurelor în special (art. 128 p. 6) nu se întinde şi la 
regiunea judeciară a Varșoviei, şi că, de aceea, pentru pro- 
curele formale (adică necasnice) în această regiune rămâne 
numai 0 singură formă — cea nofarială,— împuternicirea 
dată unei persoane, care nu este advocat, pentru a purtă 
procese înnaintea instanței judecătorești, conform art. 247 Proc. 
civ. se poate adeveri numai prin procură notarială, iar nu 
cu atestarea numai a îscăliturei. Regula din art. 1985 Cod. 
civ. al Regatului Polon pentru dațul de procuri supt 
formă, de act particular, trebue să se considere ca desființată 
relativ la conducerea afacerilor înnaintea instanțelor jude- 
cătorești și ca, păstrându-și puterea numai pentru daraverele 
exirajudeciare (83/58|. | | 

2. Art; 1 şi 2 din Statutul ipotecar din 1818, cerând pentru 
contractele. ipotecare făcute prin mandatari, împuternicire 
în formă oficială, de bună seamă au de scop a nu îngădui 
procuri curat casnice. lar o procură, făcută după modul 
declarației în Imperiu, în forma stabilită de art, 128, 146 
și 147 Legea Not. își păstrează puterea în Regatul Polon, 
iâr art, 1 şi 2 din Statutul ipotecar nu obligă să se îmbrace 
atare procură în formă de act notarial (93/27). 

Vezi expl. la art. 243 şi 256 p. 6. 
La art, 243. 

In regiunea judiciară a Varșoviei soția nu poate să fie mandatara soțului său prin proeiră nenotarială, ci numai 
cu iscălitura lui atestată de notar, fiindcă potrivit. dec. 83/58 
la Regatyl polon. nu se întinde modul stabilit de Legea not. 
pentru atestarea declarărei actelor în general (art. 65) şi a „ Procurelor în special (art. 128 p. 6) şi de aceea pentru pro- 
curele formale, adică necasnice, rămâne numai o formă—
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cea notarială (art. 79 şi -urm.). Dar asta nu se rapoartă la, 
adeverirea din partea bărbatului că dă consimţimântul cerut, 
de art. 182 Cod. civ. din 1825. Aceasta învoire nu este îm- 
puternicire deplină, ci are înțelesul de autorizare, de con- 
simţimânt al.soțului, ca soţia sa să stea în judecată spre 
a-şi apără drepturile ei, de-aceea nu se cere ca atare învoire 
să se îmbrace în formă de act notarial şi este de-ajuns să 
se fi atestat iscălitura soţului pe petiție sau pe un act casnice 
din care înse să se vază neîndoios consimţimântul soțului, 
ca femeea să-și. conducă procesul ei în justiție (93/45). 

Vezi expl. la art. 77. | a 
La art. 249. 

O cerere unilaterală în limba rusă, care, conform art. 18 
din statutul ipotecar din 1818, trebue trecută in condica ipo- 
tecară, de asemenea și proectul de articol ce trebue trecut 
în indicele ipotecar, nu se poate traduce de secretar din 
limba rusă în limba locală (77/12 Dec. dep.-Cas, unite). 

La art. 253. | 
Chiar în momentul când persoanele interesate înfăţişează 

un document, secretarul secţiei ipotecare trebue să-i lămu- 
zească de în dată, că documentul alăturat; în condică nu se 
poate înnapoiă şi că de-aceea, dacă se prevede necesitatea 
de-a înfăţişă acest document mai apoi la altă instanță jude- 
cătorească ori administrativă, ar fi mai potrivit să anexeze 
în condica ipotecară nu originalul, ci numai o copie atestată 
de pe el (1900/22). 

La art, 254. | 
Privegherea asupra activităței în slujbă a secretarului 

secției ipotecare este datoria judecătorului de pace respectiv, 
care şi răspunde de neîmplinirea acestei obligaţii, după re- 
gulele ordinare stabilite de lege [95/17 Dec. dep. Cas. unite). 

La art. 256. - 
1. Plângerea în potriva judecățorului de pace că a refuzat 

întărirea unui act de strămutare a dreptului de proprietate 
asupra unui immobil neipotecat, din guberniile în regiunea 
judeciară a Varșoviei, se dă Tribunalului regional, şi nu con- 
gresului judecătorilor de pace, (84/37 şi 139). 
2, In regiunea” judeciară a Varșoviei, preşedintele Tribu- - 
nalului regional şi judecătorul de pace pot refuză, pe baza 
arţ. 256, întărirea unui act numai în cazul când este o ho-
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tărâre a judecăţei care opreşte înstyăinarea immobilului în chestie. Ei nu pot întări un act, din însuși conţinutul căruia se vădeșşte nelegalitatea lui şi care în general nu corespunde cu cerinţele art.. 90 din Legea Not. (87/60). 
3. Astiel de copii de pe aviz se comunică instituței ju decă- torești în cercul căreia se află imnobilul: şi prin care se poate face înstrăinarea, adică ținând seama de natura, immobilului, sau Tribunalului regional, al cărui Președinte trebue să în- tărească actele relative la immobile, conf. p 1 din art. 256, sau judecătorului de pace local, care întăreşte actele privi- toare la immobilele, arătate în p. Ii art. 256 (93/46). i 4. Un act neîntărit, pe baza art. 256 Leg. not., privitor la strămutarea unui drept real, nu are nici o putere și, în caz de a se înfățişă atare act la întărire, după trecerea terme- nului de un an fixat în -art. 257 Leg. not., nu se mai poate întări. Plângerile, în daravera întărirei actelor de acest fel, se dau În contra preşedintelui Tribunalului regional—la Curtea de apel—dar contra j udecătorului de pace—la tribunaluY regional în termen de două septămâni, prin persoanele, împotriva ac- tivităței cărora se face plângerea. Actele de strămutare sau ştirbire a dreptului de proprietate asupra unui immobil ne- ipotecat, în posade și târguşoare, când mărimea lor nu trece de o uvolocă!) trebue să se prezinte spre întărire la judecătorul de pace, indepedent .de “valoarea construcţiilor aflătoare pe el (87/60). | 

După art. Il din statutul ipotecar din 1818 titlurile juri- dice, cari dau numai un drept personal, —după trecerea lor în condica de ipotece, constitue un: drept real și chestia aparținerei, în atare caz, a immobilului litigtos persoanei pe numele căreia este trecută ipoteca,?) trebue să se hotărască pe baza legilor ipotecare. Neînvestirea actului, care e baza dreptului, în forma cerută de art. 256 și 297 Leg. not., prin ea însași, nu poate fi piedecă la recunoașterea că immobilul ca pricină este proprietatea acestei persoane (92/20). 6. Din legiuirile în vigoare în regiunea Varşoviei (Statutul ipotecar art. 52, 146 și altele) nu se poate deduce, că sar cere la înstrăinarea pământurilor şi averilor către viştierie, 

  

1) uvoloca este de 19 desiaţine, 
*; adică immobilul ipotecat,
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înfiinţarea de ipotecă pe-o proprietate neipotecată, în acelaşi 
timp cu plată din visteria a despăgubirei către stăpăni sau - 
înnainte de plată, sau că s'ar cere să se înfiinţeze în acest caz 
o ipoteeă. asupra proprietăţei, pentru care plata sa făcut 
stăpânilor. | 

După articolele 219, 239, 240 și 241 Leg. not. după în- 
străinarea unor proprietăţi neipotecate făcută pentru trebuința 
Statului sau publică, e de nevoe a se face acte notariale cari 
să slujească drept documente întăritoare :a atare proprietate 
ps numele Statului, iar atestarea acestor acte se cere numai de 
art, 256 şi 251 Leg. not. De aceea actele pentru întărirea 
la Stat a immobilelor neipotecate, înstrăinate de stăpănii lor 
privaţi, trebue să fie făcute în mod notarial (94/19 Dec. 
dep. Cas. unite). _ 
„0. După înţelesul exact alacestei legi cu privire la averile 
nemișcătoare cari cad supt aplicarea, art. 256 :din ucazul, 

"prea înalt întărit, pomenit mai sus, trebue să&se considere notar 
allător la cancelaria ipotecară a locului unde este proprietatea, 
ipotecată, notarul de pe lângă cancelaria ipotecară a judeci- 
torudui de pace local, iar nu cel de pe lângă a Tribunalului 
regional, fiind că daraverele numitelor proprietăţi immobiliare 
sunt de competența judecătorilor de pace. (1900/90). 

8. Actul pentru strămutarea dreptului-ce are cineva asupra 
unui «immobil neipotecat, aflător în ţinutul Varșoviei, act 
făcut la notarul de pe lângă cancelaria ipotecară a vre unui 
din Jud. de pace din orașul Varșovia şi care act cade supt 
aplicarea prea înaltului ucaz de la 19 Februarie 1864, sau 
în general! cars nu trece peste întinderea de o uvolocă (egală 
cu 19 desiatine. Nota Trad.), are puterea cuvenită în înțele- 
sul art. 256 Leg. not. și fără a fi întărit de judecătorii 
de pace din regiunea Varșoviei (Dec. 14 Ian. 09 în procesul 
lui Obluschi). | 

La art. 257, 
Vezi expl. la art. 256 p..4. 

La art. 258: | 
Copiile, cerute de acest articol, de pe acte nu plătesc nici 

un impozit (87/60). - as Ă 
La art. 265. Ă 

Actele notariale, făcute în străinătate şi înfățișate în gu-- 
berniile Regatului polon spre a se înscrie în condica de ipotece
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"sunt supuse la plata taxei în folosul caselor orășenești şi comunale în câtime de 50*/, din taxa de timbru, ce se cu- vine Vistieriei (84/33 Dec, dep. cas. unite), 
La art. 266. sa - Notarii și secretarii secțiilor ipotecare, descoperind neplată la vreme a, taxelor succesorale, țrebue să supue pe vinovaţi la plata nu numai a dărilor ordinare de timbru, dar și la - amendă îndoită cât taxa din Statut (84/2 Dec. dep. cas. unite). La art. 267. d 

Vezi expl. la art. 209 şi la tariful din 1876 pentru cir- cumseripția regiunei Varșoviei, 
La art, 268. 

Notarii din guberniile Regatului polon, afară de Notarii din orașul Varşovia, sunt obligaţi a plăti taxe: 1) pentru întreţinerea instituţiilor de pace judeciare; 2) pentru între- ţinerea stabilimentelor de binefacere ale consiliului de pre- vedere comunal al orașului Varşovia; 3) pentru întreţinerea şcoalelor primare, şi 4) pentru sporirea mijloacelor caselor orăşeneşti, exceptând depozitele pentru instrumentele de pompierie (05/29 Dec. dep. Cas. unite). 
La art. 269. 

Vezi expl. art. 249 şi 265, A 
La art, 270. 

Aplicarea în Tribunalele regiunei Varșoviei a stilului nou la calcularea termenelor judecătoreşti trebue să aibă loc în fiecare caz, când acesta este mai prielnic părţilor (88/11). La art. 279. - De oare-ce în guberniile baltice, pe baza art. 279 din Legea Not, actele asupra averilor nemișcătoare se pot face nu numai în mod notarial, dar și casnic, trebue să ajungem la încheerea, că, în baza art. 278 din Statutul judecăților de 
voloste, Judecătoriile de voloste pot atestă ori ce fel de con- tracte pe sume nu peste 300 de ruble, între acestea şi contracte pentru strămutarea proprietăţei unui 1mno0bil (1900/31 Dec. dep. Cas. unite). Vezi expl. la art, 352 p. 2. 

La art. 281. . 
Vezi expl. la art. 2. p. 6. 

La art. 285. , 
Vezi expl. la art. 199 p. 3 (contractele țeranilor sunt scutite de taxa actelor) și art. 352 p. 2 (taxele de întărire), -.
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La art. 288. 
Vezi expl. la art. 295. i 
„La art. 296. 

In acele secţii de întărituri, unde nu sunt secretari spe- 
xiali (art. 288), şeful secţiei întruneşte în persoana sa şi funcţia 
de secretar al secţiei de întărituri. Şefii acestor secţii trebue 
să aibă dreptul, ce, după art. 295, au secretarii, de-a face 
lucrări notariale, privitoare la actele, ce trebue“ întărite în 
acele secţii de întărituri. Regula din art, 295 s'a făcut pentru 
uşurinţa persoanelor cari se adresează la secţiile de întărituri 
şi nu este nici un motiv să fie lipsiţi de atari îndemănări în 
daraverele ce au în acele secţii unde nu sunt secretari. (95/16 
Dec. dep. cas. unite). 

La art. 302. | 
Rezervele din nota de la art. 302 relative la păstrarea puterei 

Statutelor instituţiilor de credit au numai înţelesul; că rămân 
în vigoare âcele măsuri speciale, cari, neraportându-se la 
partea solemnă a înţărirei drepturilor, coprind în ele indicaţii 
'speciale cu privire la mijloacele și particularităţile constituirei 
drepturilor ipotecare în folosul Societăților de credit, 

Înse+ după promulgarea legei. din 9 lulie 89 (art. 271 şi 
urm,) pentru uniformizarea modului de procedure în daraverele 
de întărituri în toate cele trei gubernii baltice, în general, 
toate regulele în această materie, câte erau coprinse în le- 
giuirile de mai înnainte și în statutele speciale, între acestea 
și $ 116 din Statutul Soc. de Credit estonian din 1802 eu 
privire la modul constituirei ipotecelor ce se dau Societăţei, 
și-au pierdut puterea (96/12 Dec. dep. cas. unite). 

La art. 309. ' 
Șefii secţiilor de întărituri în guberniile baltice nu sunt 

în drept să refuze trecerea în condica de întărituri a unei 
servituţi care apasă un immobil, punând înnainte că immo- 
bilul, în folosul căruia sa înfiinţat servitutea, nu este trecut 
în acele condici, fiindcă dreptul real împreunat cu servitutea 
se consideră stabilit și întrat în vigoare pentru amândouă 
părțile, adică pentru stăpânitorii imobilului dominant şi ai 
celui obligat, nu înnainte de trecerea servituţii în condica 
de întărituri; iar în lege nu spune, că partea nu poate a 
cere acest lucru, dacă immobilul său (cel dominant) nu este 
trecut în condici (04/110).
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La art, 311. | - "Senatul (1901 No. 94) a lămurit, că șeful unei, secţii de întărituri și congresul judecătorilor de pace au refuzat pe- tiționarului facerea unei împărţeli a lotului de pământ Oră- . şenesc cu redevență, pe care el îl țineă ca plăţitor de re- devenţă, în două unităţi funciare, — fiindcă atare îm părțeală poate aveă loc numai cu consimțământul. administraţiei orășenești, ca reprezentanta proprietarului direct al lotului. Această hotărâre a congresului este cu desăvârşire conformă cu legile, fiindcă, precum a recunoscut Senatul în dec. No. 54 din 1900, cel ce ţine cu redeventă un lot în guberniile ș baltice. nu are drept a înstrăină din lotul său supus redevenţei, „o parte, fără învoirea proprietarului direct al pământului — de 'oare:ce împărțire reală a drepturilor şi: obligaţiilor, ce izvorăse din ținerea fără termen a unui lot, plătitor de re- vedență, între mai multe. persoane, nu o îngădue legea, dacă nu va da consimțimânt proprietarul, 
La art. 316. , _ Imprumutul menit a fi date stăpânului “unui fidei-comis nobiliar al neamului, pe baza opiniei consiliului de Stat prea înnalt întărită la 15 Martie 1906 (Col. leg. 1906'No. 70) și conform art. 17 din acest din urmă, se garantează ipo- tecar, prin trecerea proprietăței în condica de. întărituri, - Pentru trecerea acestei însemnări nu se cere consimțimântul special exprimat al „persoanei, în potriva căreia se'ndreaptă întărirea, de oarece însemnarea se face din ordinul preşe- dintelui comisiei și este după lege '0 cerere nelitigioasă (07/2). | 

La art. 317. . ! 
Insemnarea trecută în registrul de întărituri pentru asi- gurarea reclamaţii dreptului de proprietate asupra unui immobil oprește vânzarea lui publică, dacă vânzarea fusese fixată după cererea creditorilor personali ai proprietarului, și nu 0 opreşte, dacă este fixată după cererea creditorilor ipotecari, ale căror drepturi au fost asigurate prin ipotecă mai timpuriu decât această însemnare (06/89). 

La art. 323, - Măsurile luate de comitetele conservatoare ale pădurilor, Înnainte de vânzarea unui inmobil, măsuri prin cari, pe baza prescripţiilor pentru cruţarea pădurilor, stăpânii de mai înna-
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inte au fost mărgeniţi în dreptul lor de a se folosi de pădure, 
și, în particular, măsurile de constrângere contra foştilor 
stăpâni să împădurească artificial întinderea nelegal despă- 
durită nu trebue să se treacă, după cererea comitetelor de 
conservare a pădurilor, în indicele ipot&care şi nici însemnă- 
rile respective, în registrele daraverelor immobilelor, :exeep- 
tând numai măsurile comitetelor conservatoare 'de păduri 
pentru împădurire pe socoteala stăpânilor după devize întă- 
rite de comitete şi cu garantarea unei sume precize (06/45); 

La art. 325. 
„Art. 325 este o regulă numai formală relativă la ţinerea 

condicelor de întărituri și slujește de călăuz ce anume trebue 
să se treacă din cuprinsul ipotecei înseși în însemnare, în 
partida din registru, prescriindu-se că notița trebue să qo- 
prinză indicaţii asupra mărimei procentelor convenite, în 
cazul, fireşte, când această mărime se arată în ipâtecă. In acelaşi art. 325 se vorbeşte şi despre clauza penală, dacă În act este clauza aceasta și mărimea ei. Dar din art. 325 nu 
urmează de loc, că, dacă mărimea procentului nu se spune, apoi ipoteca să nu se treacă în condica de întărituri (98/82). La art. 333. : 

Funcţionarii Ministerului de Finanţe, însărcinaţi de Curțile 
financiare să .scoaţă informaţii despre capitalurile învestite . 
în Imperiul rusesc în ipotece, după ce înfăţişează pentru 
aceasta -imputernicire scrisă, trebue să fie de îndată primiţi 
în arhiva notarială sau ipotecară și în cancelaria ipotecară 
sau în secţia de întărituri, ca să-şi facă alegere din condicele de întărituri sau ipotecare şi din registrele de informaţii sta- tistice pe timpul dela 1897 — 1906 cu privire la sumele şi 
termenele ipotecelor făcute în această perioadă de zece ani și despre cele ce sau stins înnainte de termen. Acestor per- soane trebue să lise dea cea mai mare conlucrare cu putință 
spre a-și duce la buh sfârșit cât mai răpede însărcinarea, 
lor (Cireulara Min. Just. de la 11 Oct. 1907 cu No. 48637). 

La art. 336. 
1. Inlocuirea prin altele a foilor ipotecare ale Băncei mobi- 

liare agrare livoniene întărite la început pe aceeași sumă, nu 
are rostul unei întăriri a dreptului de ipotecă și la această 
schimbare nu se cere consimțământul stăpânului proprie- tăței ipotecate ca înlocuirea foilor să se facă, Atare înlocuire 

17
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este numai urmarea învoelelor făcute, în afară din secția „de întărituri, pentru a da stăpânului proprietăţei un fond pentru stângerea datoriilor. Prin urmare, încheind atare în- voială, stăpânul immobilului a consimţit chiar prin aceasta la facerea schimbului (92/98). 
2. În guberniile baltice, o fermă, neîntărită pe numele datornicului în condicele de întărituri, nu se poate scoate la vânzare publică pentru a plăti urmăririle purnite de persoane particulare (94/81), | 

La art. 339. ÎN Ințelesul precis al art. 339 nu îngădue îndoială, că în el nu se înțelege altă ceva decâţ capacitatea obişnuită juridică a unei persoane anumite de-a face ante juridice, în afară de chestia dacă poate face actul înfățișat spre întărire. Acest lucru se vede din aceea chiar că, în caz de ase face cereri din viu grau, capacitatea juridică a petiţionarului se con- stată de secretarul secţiei de întărituri, adică chiar în mo- mentul lucrărei de întăritură, când nu poate fi încă vorba de este conform cu legea ori nu actul pe care se razimă cererea, și însăși dezlegarea cererei în fond atârnă nu de secretar, ci de șeful secţiei de întărituri, în modul arătat 
în art. 350 și urm. (92/94). | 

La art..840. 
1. Cerinţa legei (art. 343) în privința depunerei de traduceri 

în ruseşte atestate nu se în'inde la actele ce au fost întă- rite') înnainte de reforma judecătorească în guberniile bal- 
tice., — în cazurile când aseste acte, pe baza p. £ din art. 340, se înfăţişează la secţia de întărituri numai cu prilejul 
întărirei, al cărei fond se învederează din adnotarea. sau dec- 
laraţia specială făcută pe act în limba rusească (93/1|. Vezi 
expl. la art. 336 şi 351. ” . 
"2. Constaturea consimțimântului persoanei, în potriva 
căreia se îndreaptă privirea (p. 2. arţ. 340), se poate înlo- cui prin hotărâre judecătorească, dacă dreptul asupra pro- prietăţei nemişcătoare se bazează pe un act sau contract, și 
persoana sau autoritatea, căreia i sa acordat dreptul, vrea 

4 

  

1) Textul are „tereplennâie“ intăriteși in parantez „ingrossirovanâih“ dela germ „ingrossieren“. Tot „ingrossirovannâih“ este în p. 1. la art 336 la Jurisprud. EN. . .
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să întărească dreptul ăsta, iar partea protivnică nu dă con- simțământ la întărire, şi din această pricină i se intentează acțiune, spre a ajunge la întărirea dreptului fără consimță=- „ mântul celeialalte părţi. Dacă se admite acţiunea, întărirea judecătorească, potrivit p. 2 din art. 340 Leg. Not. ţinen totul loc de consimţimânt la întărirea dreptului acelei per- soane, în potriva căreia, acţiunea a lost intentată și însăşi în- tărirea, se admite (94/7 Dec. Dep. Cas. unite). 
3. Secţiile de întărituri din regiunea baltică pot primi la . întărire declaraţiile societăţilor locale de credit rural cu pri- vire la stingerea unei datorii fără a comunică originalele ipotecelor (obligaţiilor) [96/12 Dec. dep. Cas. unite). Vezi expl. la art 302 şi 352 p. 2. 

La art. 341. 
Vezi expl. la art. 336, 340, 351. 

La art. 343. 
Vezi expl. la art. 340 

La art. 344. . 
Vezi expl. la art. 336 şi 340 p. 2. 

La art. 350, 
Vechimea, (rangul) examinărei şi apoi a întărirei, se deter- mină prin data întrărei suplicei sau cererei în secţia de în- tărituri. De la această regulă nu se exceptează suplicele cari cer însemnări pentru garantarea reclamaţiilor; de aceea şeful secţiei are drept, examinând o suplică intrată mai de timpuriu dela o persoană pentru întărirea asupra ei a unui anumit immobil, să nu ţie în seamă o suplică de la altă persoană, întrată mai târziu, cerând să se tacă însemnare pentru garantarea unei reclamaţie asupra aceluiași immobil. (03/37). 
Vezi expl. la art. 339. 

La art. 351. : După legile locale din spfberniile baltice, întărirea în drep- turile unei succesiuni și cu colaborare a judecăţei se face numai în cazuri determinate, prevăzute în partea a VI-a; Cartea 3 și în alte articole din partea a III-a din Corpul de legi locale, sau în cazul când moștenitorii socot acest jucru de neapărată nevoe pentru ei (art. 2019 Cod. proe. civ.), iar dacă aste condiţii lipsesc, cum se vede din art. 1698, 1703 și 2055 partea a III din Corpul de legi locale, suece= 

LŞ
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siunea se consideră'ca „tregută la moştenitor din ziua morţei 
lui de cujus și a primirei ei tacite de către moştenitor 
care-a întrat în stăpânirea averei succesorale. De aceea, la 
întărirea averei succesorale asupra moștenitorilor sau a ce- 
lor ce-au dobândit drepturile lor de la aceștia, petiţionarii 
pot înfăţişă toate documentele, cari dovedesc luarea ei în 
stăpânire prin fapte, şi arătarea făcută de ei cu privire la, 
informaţiile ce se află în dosarele secţiei de întărituri tre- 

„bue examinată conform art. 341 şi 351 Leg. Not. de către 
şeful secţiei de întărituri, cari e dator a constată dacă în: 
iormaţiile indicate sunt dovadă îndestulătoare pentru întra- 
rea petiţionarilor în stăpânirea averei succesorale (95/22). 
„Vezi expl. la art. 163.p. 11. - 

La art. 852. 
1. Dacă în coprinsul unni act nu se află nimică „vărtit pro- 

tiunic legei“ (p. 4. art. 352) şi cererea bazată pe act pentru 
facerea întărirei satisface toate celealaite prescripții (art, 352), 
şeful secției de întărire nu e în drep! a refuză întărirea 
drepturilor bazate pe acest act, supt cuvânt că actul nu 
ar îi corespunzând, după părerea sa, a șelului secţiei de în- 
tărituri, adică, cutărei sau cutărei legi, cutărui sau cutărui 
regulament, care totuși nu au în ele exprimată categurie 
oprirea de-a face actele în chestie. Întărirea drepturilor, 
bazate pe-un anumit act, se poate refuză pe motiv că actul 
este contra legei, numai când învoiala exprimată prin act, 
fiind categoric oprită de prescripţiile pozitive ale legei, este 
vădit nelezală, în toate celealalte cazuri, când nu se poate 
constată atare nelegalitate evidentă a învoelei, iar necure- 
spunderea ei cu legile se deduce numai din sensul ei, șeful 
secției de întărituri nu este în drept a refuză facerea întă- 
riturei şi nelegalitatea acestui act se poate dovedi de cei 
interesaţi, pe calea ordinară judeciară (92/94, 04/8). 
„2. Aplicarea p 4 din art. 352 49 procedura întăriturilor se 
podte face numai când nelegalitațea actului este evidentă, 
când atare nelegalitate se poate susținea prin trimiterea la 
0 dispoziţie preciz exprimată în lege, care să nu ceară spre 
a fi stăbilită interpretarea înţelesului legei (04/8). 

3. Regulele din p. 4 din art. 352 are în vedere înnainte 
de toate coprinsul năuntric al actelor în privința relaţiilor 

“
x
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ce statornicese ele între contractanți, dar nu. partea lor ex- 
ternă, forma în. care sunt îmbrăcate actele (04/8). 

4. Numai arătarea în contractul care. înființează o stăpâ- 
mire pe viaţă, câ se acordă stăpânului pe viaţă toate drep- 
turile publice legate. cu atare stăpânire nu poate sluji de 
motiv spre a declară acest contract nul: pentru a refuză tre- 
cerea lui în condica de întărituri (5/41): 

- 5, Setul secţiei de întărituri nu este. în drept a refuză 
întărirea unei obligaţii, prin care o persoană particulară ia 
asuprași datoria fiiului său la, societatea de credit, supt. cu- 
vânt că, «societatea nu a avut drept să primească la ipotecă 

“atari proprietăţi, pe cari nu a dat împrumuturi pe foi ipo- 
tecare», dacă în Statul societăţei nu se coprinde oprirea ca- 
“tegorică de-a face atari contracte (92/94). 

6. Tot astfel nu e în drept a refuză întărirea unui immobil 
"orăşenesc asupra petiţionarulțiiă la care acesta a ajuns: prin 
testament, întărit de judecătoria de voloste, supt cuvânt: că 
„autoritatea judecătoriei de voloste este mărgenită în hota- 
rele regiunei judeciare ale volostei şi de aceea ori ce hotă- 
răre a judecăţei de voloste, protivnică acestei regule, este 
nelegală», fiindcă în lege nu se coprinde oprirea categorică 
pentru judecătoriile de voloste de-a primi facerea testaen- 
tului unui țeran, în care se coprind dispoziţii ale acestuia, 
privitoare la un immobil atlător afară de hotarele judâciare 
„ale volostei .(01/8). 

1. Legea de la 8 Iunie 1893 (vezi art 218 şi 923 din Sta- 
tutul dărilori (aceste articole corespund cu art. 268 şi 271 
din Statutul dărilor ed. din 1903) şi art. 285: și nota la 
art. 340 din Statul dărilor), schimbând termenul urmărirei 
texelor de întirituri, tot o dată a modificat esenţial obliga- 
ţiile'secţiei de întărituri și ale șefului asesteia. Odată cu des-. 
ființarea termenului pentru plata taxei actelor întărite la vpe- 
mea săvârșirei lor, taxele de întăritură nu mai au a fi plă- 
tite la secţiile de întărituri la facerea, cereri pentru întărire 
şi chiar prin această secţia e scutită de obligaţie ce-i impuneă, 
p- 3 din art. 340 de-a încasă taxele, 
Acuma p. 3 din art, 34) trebue să-l înţelegem în sensul 

că 9 dată cu declaraţia pentru întărire trebue să se prezinte 
și dovadă, că taxele s'au plătit. In privința actelor notariale 
calcularea şi încasarea taxelor pentru întărituri s'a dat în
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seama notarilor, chiar la facerea acestor aete (art. 2851). Prin urmare, notarilor, iar nu secţiilor de întărituri, trebue să se. înfățișeze în privința acestor acte informaţiile și dovezile cerute pentru preţeluirea legală a proprietăţilor. (art. 207 şi urm. din Statutul dărilor). Şeful secţiei întăriturilor, pa băza art. 218 din Statutul dărilor, este obligat numai a se: încredință de sa plătit de cel ce înfățișează un act la întărit, aceă taxă ce-a fost fixată la facerea actului de notar, ca atârnând de autoritatea şi de răspunderea lui, după legea. contabilităței. Această dispoziţie se aplică în totul şi la actele casnice ce se înfăţişează la întărire, în privinţa căror, potrivit articolului 218 din Statutul dărilor, calculul taxelor cuvenite are a-l face Curtea financiară, Obligaţia de a se încredință de sa făcut plata taxelor pentru întărirea actelor în câtimea: cuvenită, o ars şeful secţiei de întărituri numai în privinţa celoralalte acte casnice, penţătă cari părţile nu s'an adresat pentru facerea socotelelor la tea financiară și pentru cari, prin urmare, nu sa dat hotărărea autorităței competente. - Pentru toate celealalte acte, şeful secţiei de întărituri, dacă descopere o nelegalitate în: calcularea taxelor pe act, este dator a procedă în modul stabilit pentru cazul când se des- copăr călcări ale datoriilor slujbei, dar el nu este în drept a refuză pe acest motiv lucrarea întărirei actelor (94/7 Dec. dep. cas. unite), 
Vezi expl. la art. 336 p 2.. 
8. Secţia ipotecară la examinarea actelor, trebue să se ţie în marginele articolului 20 din Statutul ipotecar şi nu este. În drept a stărni chestii cari es din aceste limite (07/87). La art. 361. 9 
Pe baza art. 938, 939 şi 941, Cod. proc. civ., o hotărăre judecătorească se pune în executare prin înfăţişarea originalu- - lui foei de ezecuţie, afară de cazul, când originalul s?a pierdut, furdt sau distrus, iar copiile de pe foaea executivă, dată de secția de întărituri, chiar dacă ar aveă' înscriere întărită, nu. pot sluji ca bază pentru executarea sentinței prin portărei. În acest caz cererea art. 361 Legea not. ca să se pună în condica de întărituri originalele actelor şi documentelor—nu se poate întinde și l4 foile executive, cari, în atari cazari, după întărirea ipotecei pe numele următorilor, trebue în=- 

1
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napoiate, iar la condica de acte trebue să se alăture copii atestate de pe foile de execuţie (92/108). 
Vezi expl. la art. 363. 

La art. 363. 
Act întărit în gubernile baltice, conform art. 360—363, se numește actul dat de secţia întăriturilor despre facerea în- tăriturei, prin care se constitue un drept nou, nearătat în -condicele de întărituri. Taxa pe act se pune numai pe ac- tele întărite, iar pentru încasarea acestei taxe în cealelalte cazuri, de pildă: la facerea „Întărirei, care schimbă sau anulează în totul sau în parte uin drept, întărit mai înainte vreme (în cazul de faţă — sa înfățișat o însemnare scrisă şi iscălită pe obligaţie că, creditorul consimte, după primirea plăței depline, să se stângă obligația din condicele întări- turilor— nu poate fi vorba, afară de cazurile prevăzute în art. 325 din Statutul dărilor, adică la amănarea ipotecelor şi Ja cedarea unui drepi zastavnie (97/46 Dec. dep. cas. unite). , 

La art. 370. 
1. După înțelesul p. c. din art. 8 din Regulele provizorii din legea pentru reformarea oficiilor darațerelor țerănești în guberniile baltice (Iulie 9, 1889), cumisarul pentru daraverele 

țerănești este competent a se încredinţă de legalitatea nu- mai a acelor contracte de cumpărare prin cari un boer vinde la membri din obştia volostei loturi de Pământ ţerănese în arendă vecinică, De aseea şetul secţiei de întărituri nu este în drept a refuză întărirea actului de vânzare de către un țeran altuia a unei ferme ţerăneşti numai findeă numitul act de vânzare nu este atestat de comisarul daraverelor 
țerănești (96,94), 

2. Observarea regulei, . arătate în p. c. din art. 8 din re- gulele provizorii din 8 Iulie 1889, este obligatorie numai la întâia înstrăinare de către boierii din gubernia Curlandei, pe baza legii din 6 Sept. 1863, a pământuri țerănești cu arendă, vecinică atât țăranilor cât şi la persoane din alte ca- tegorii sociale (96/21 Dec. dep. Cas. unite). << 
La art. 371. A 

Punctul 1 din art. 371 nu coprinde de loc în el cerința, ca declaraţiile persoanelor. cari au drepturi înscrise în con- dicele de întărituri asupra proprietăţei principale, cu privire
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Ia consimţimântul lor de-a se despărţi lotul ţerănesc ce se 
vinde de la răspunderea ipotecară a moșiei, să fie neapărat 
exprimată. Atare cerere nu se coprinde în celealalte legi 
privitoare la întărirea drepturilor asupra unui immobil 
(92/121).. : 

La art. 373. LT 
- Vezi expl. la art. 379,



JURISPRUDENȚĂ LA ANEXE 

La 1 din anexa de la art. 154 (p. 5)(după Contin. din 1906). 
Prin punere de propire se asigură nu obligații separate, 

ci reclamaţiile potrivit cu capitalul lor, confirmat prin dovezi. 
Conform cu această regula fondamentală, art. 618 din Cod. 
proc. civ, stabileşte obligaţia de-a pune în fiecare articol: 
propritor, între altele, suma pretenţiei, adică suma recla- 
maţiei, înlăturând regula veche care puneă poprire pentru 
fiecare obligaţie, în parte, De-aceea propirea pentru asi- 
gurarea unei reclamaţii, bazată pe mai multe obligaţii bă- 
neşti, se poate face printrun singur articol (04/105). 
„La 6 de la anexa de la art. 192: notă. | | 

Din coprinsul art. 5 și 6 a regulelor privitoare ]a certifi- 
catele pentru zălogire, că liberarea lor de către Notar (sau de 
autoritatea ce-i ţine locul) a unui certificat suplimentar re- 
lativ la, un immobil ipotecat, se poate da în toate cazurile: 
numai după ce mai întâiu se înfăţişează copia de pe certi-: 
ficatul de zălogire, în baza căruia proprietate stă ca zălog, 
adeverită şi învestită cu iscălitura acelei instituţii, ce-a primit. 
proprietatea ca zălog pe baza certificatului primitiv. De la: 
această regulă generală, legea nu face nici o excepție. Deşi. 
în nota de la art. 4 din aceste regule s'a stabilit următoa- 
rele: „Liberarea de copie de pe certificatele de zălogire 
spre a se puteă zălogi pentru suma ce-a rămas liberă din 
“valoarea proprietăței la prețeluire,=— sa desfiinţat, înse, cum 
se vede din citatele de supt această notă (Col. leg. din 1892, 429 
TI), această notă priveşte acele copii de pe certificate de 
zălogire, cari s'au dat înnainte de punerea ?n aplicare, la 1
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lulie 1892, a regulelor despre certificatele . de zălogire, de către autorităţile administraţiei financiare, după cererea an- treprenorilor şi furnisorilor, spre a pune partea slobodă din valoarea, fixată pentru clădireă la prețeluire, ca garanţie la alte antreprize și furnituri la Stat. (Vezi nota la art. G4 din. - Regulamentul de antreprize şi furnituri din 1893). Aceste copii de pe certificatele de zălogire, pe baza cărora clădirile, în partea slobodă din valoarea lor după prețeluire, puteau. fi puse zălog,—nu trebue confundate cu alte copii ale cer-. tificatelor de zălogire, cari, în temeiul art. 5 din Regulele- de la 16 Martie 1892, se dau de instituția, la care proprie=. „tatea este pusă zălog și care, urmează să fie înfăţişate la Primul Notar spre a căpătă de la acesta un certificat su» plimentar. Pentru acest scop legea cere absolut în toate cazurile să se întățişeze aceste din urmă copii. De-aceea Primul Notar, înnainte de-a liberă certificat suplimentar pentru o Proprietate, care. se allă pusă zălog, este dator, în 

prietăţi (99/4). 

După anexa dela art. 192: vine următoarea circu- lară explicătoare: 

Circulară Min. Jusi., de la 12 Noem. 1898 cu No. 30317 despre certificatele de zălogire. 
Consiliul de Stat, examinând propunerea Ministrului de Finanţe cu privire la acordarea, de către instituţiile pentru creait îndelungat, de împrumuturi, primind ea zălog loturi de pă- mânt cu construcţii pe ele, aflătoare în stăpânirea împru= mutaţilor cu dreptul de folosință fără termen, ereditară, şi cu dreptul de-a dispune de ele, şi, dându-și părerea sa asupra acestui” lucru, prea înnalt întărită la 26 Maiu 97 (Col. leg. 1897, art. 997), a mai găsit de dorit, spre a înlătură nedume- ririle relative la liberarea certilicatelor de zălogire de către Primii Notarii asupra numitelor proprietăţi și relativ la face- rea de popriri și celealalte, ca Ministrul Justiţiei, în înţelegere. cu Min. de Finanţe, să dea instituţiilor respective instrucţii privitoare la aplicarea în aceste cazuri a legiuirilor comune „despre punerea la zălog a immobilelor. Pentru executarea
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acestei. însărcinări a Consiliului de Stat eu, în înțelegere cu “ Min, de Finanţe, găsesc de nevoe a lămuri cele ce urmează: 
l. Certificatele de zălogire pentru bucăţi de pământ în orașe, cu construcții pe ele, cum şi pentru cele din lo- “calitățile din apropierea orașelor, pentru .cari, localităţi a autorizat Min. de Finanţe să se dea împrumuttări, pe baza preciză a părerei Consiliului de Stat prea înnalt întărită la 16 Dec. 1896 (Col. leg. 97, art. 87), cari loţuri se află în stăpânirea împrumutaţilor cu drept de tolosinţă fără termen, ereditară, și cu “drept de-a dispune în' schimbul unei plăţi - fixate şi neschimbătoare -sau „cens țcanon—la bezmăn. Nota Trad.)—se dau stăpănilor de construcţii, 

2. In certificatele numite trebue să se: dea următoarele 
lămuriri: a) arătarea, proprietarului lotului de pământ, ce se: propune spre zălogire la o instituţie de credit, împreună cu construcţiile depe el, cari construcții sunt cu drept deplin de proprietate ale celui ce ia împrumutul; b) arătarea suprafeţei lotului, hotarele, şi construcţiile de pe el; c) arătarea actului, pe baza căruia împrumutatul stăpâneşte cu dreptul de folo- sință fără, termen şi ereditară lotul ce vrea, să ipoteceze sau să arate 0 adeverire specială dată de administraţia comunală orășenească sau de altă instituție, în a' căror administraţie, 

cu drept de proprietate, se află acel pământ; d) consimţi- mântul proprietarului în privinţa zălogirei lotului numit cu clădirile de pe el la una din Instituţiile de credit, când atare consimțimânt este de nevoe pentru cedarea către altă per- soană a dreptului de folosință fâră termen şi ereditară; e) mărimea plăţei anuale sau censului pentru folosirea, de lotul ce se pune zălog, termenul plătei şi câtimea rămăşiţilor din aceste plăţi, şi fjarătarea, că lotul propus să fie zălog, cum şi construcţiile făcute pe el, nu se pot înstrăină fără act întărit, 3. La certificaţul de zălogire se alătură planul lotului ce se pune ipotecă; împreună cu adeverinţa upravei orăşeneşti . sau a instituţiei ce-i ține locul, că nu este supusă clădirea . de pe planul arătat la dărâmare pentru lărgit ulițele sau pentru alte nevoi ale oraşului şi că această clădire este, după Condicele de impozite, scrisă asupra celui ce ia îm- prumutul, Ă 
4. Despre liberarea în mâna stăpânului construcțiilor fă- cute pe pământul aflător în folosință fără termen, a certifi- 

e



268 

catului pentru zălogire, Primul notar face însemnare în nu- 
mele proprietarului construgţilor în. Condica de întărituri și 
în Condica de opriri, lucru despre care se arată în certificat. 

„Ca, adaos la aceasta, cred de folos să arăt, că la exami- 
narea acestui lucru în Consiliul de Stat s'au exprimat în 

- chestia, când anume dreptul de folosință fără termen asupra 
loturilor nu poaţe fi înstrăinat fără a se face act întărit, — 
următoarele consideraţii : «In Codul civil nu sunt indicaţii 
generale cu privire la modul strămutărei dreptului de fo- 
losință ereditară fără termen. Numai practica judiciară a 
dezlegat această întrebare în sensul că este obligatorie în- 
trebuințarea modului întărirei la strămutarea acestui drept 
(Dec. Dep. Cas. 92/116 și adunarea generală 81/47). Dar pe 
de altă parie sunt în lege regule particulare pozitive, cari. 
autorizează aplicarea altei proceduri la înstrăinare. Astfel), 
conform notei de la art. 193 din Statutul taxelor din anul 1893. 
în guberniile apusene, în oraşele cu stăpân şi În orășelele 
cu stăpân, nu se cere de la stăpânii câselor şi altor con- 
strucţii, dacă nu este împreunat cu. această stăpânire sau 
dacă nu li sa cedat și dreptul de proprietate asupra pă- 
mântului, pe care se află construcţia, nu se cere, afară de 
contracte iscălite de proprietarul pământului, nici nn fel 
altul de acte întărite. De-asemenea nu se iau taxe, când aceste 
construcții şi case se vând sau trec altfel la altă .persoană. 
Intocmai așă locuitorii din orașele boereşti şi din orăşe- 
lele boereşti din gubernia Basarabiei, cari nu au încheiat 
cu stăpânii pământului contracte pentru relaţiile reciproce, 
au voe să vânză casele şi pometele lor înfățişind numai 
stăpânului învoiala cu cumpărătorul şi atunoi foaea de vânzare 
capătă putere legală, ca și cum s'ar fi făcută la actele întă- 
rite (art. 11 din anexa II la art. 322 notă t. IX, din 1876).5 
Primirea asestor proprietăţi ca zălog ar fi mare rise pentru 

„ Bănci, de oarece aceste din urmă n'ar fi garantate că pro- 
prietatea ipotecată este în adevăr a acelui ce se împrumută 
şi fiind că ea ar putea apoi trece la altă persoană fără ştirea 
și consimțimântul Băncei». 

Despre cele de mai sus aduc la cunoștință, spre ase luă 
măsurile cuvenite. 

1) In î. IX din ed. mai nouă este art. 9 şi art. 80, Vezi şi art. 713: 
Cod, civ. (din 1312) care desfiinţează acest mod de vânzare.
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Anexe cari nu sunt în ediţia oficială (din 1892) 
  

Regulele și modul punerei în aplicare a legei 
notariatului 

2 
(Prea înnalt întărite la 27 lunie 1867, col. leg. 1867 No. 59) 

1. Legea notarilor prea înnalt întărifă la 14 Aprilie 1866 
se pune în aplicare în toate localităţile, unde sau deschis 
instituţii judecătoreşti organizate pe baza întoemirilor jude- 
cătoreșşti din 2y Noembrie 1864. 

2. Fixarea datei de la care notarii şi Primii notari intră 
în fiecare localitate în exerciţiul slujbei lor, se lasă la chib- 
zirea Ministerului de Justiţie. Despre ziua când aceste slujbe 
încep activitatea, se publică în. gazetele locale guberniale şi 
în Buletinul Senatului. 

3.. Asupra Primilor notari se întinde aplicarea articolelor 
8—10 din Legea prea înnalt întărită la 19 Oct. 1865 pentru 
punerea în aplicare a Intocmirei instanţelor judiciare. 

4. In toate oraşele, târgurile, posadele şi satele, unde nu 
se vor numi notari, păn la numirea lor întră în slujba de 
notari (art, 2 din Levea notariatului), de la termenul arătat 
în art. 2, judecătorii de pace locali. | 

5. Regulele, privitoare .la întocmirea năuntrică şi la con- 
ducerea treburilor în arhivele şi biurourile notariale, se- 
fixează, prin instrucţii, făcute de Tribunalele regionale apli- 
când articolele 167—171 şi 173 din Întocmirea instanţelor 
judecătoreşti. Pân la aproharea acestor instrueţii Ministrul 
Justiţiei are drept a da regule provizorii asupra materiilor 
pome..iite, 

Ori cât de amănunţit ar fi arătate în Legea notariatului obli- 
gaţiile notarilor, tot nu s'ar puteă da în ea toate amănuntele proce- 
dârei și, în general felul de lucrărei, cari trebue neapărat date de 
călăuză notarilor, celor cari ar face lujba de notari şi Primilor no- 
tari. Atare amănunțţiri se pot arâtă numai în instrucţii speciale cari 
trebue făcute în modul cum se fa instrucţiile date instanţelor ju- 
decâtoreşti, Dar, de oarece alcătuirea lor ar puteă să se tărăgăneze 
şi totuși păn' atunci e nevoe pentru cei ce fac slujba de notari să 
aibă regulo călăuzitoare, de-aceea s'a'dat drept Ministr. Justiţiei să dea 
aceste regule, pe aceleași baze, pe cari i s'a dat să facă regulele pro-
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vizorii, privitoare la întocmirea năuntrică și la “modul de procedare la instituţiile judeciare, păn se vor alcătui de acestea înstrucții spe- ciale pentru ele, Însfârşit, de oare ce înșiși notarii nu-și pot face lor atari instrucţii, de-aceea s'a crezut de 'nevoe a da această însărcinare Tribunalelor regionale (pg. 496). 

6. Din, ziua punerei în aplicare într'o localitate determi-. minată a Legei Notariatului, toți notarii mai Yechi și mijlo- citorii, afară de mijlocitorii de la burse, de mijlocitorii curţei, de notarii de la burse, de mijlocitori pentru vânzări de co- tăbii şi de mijlocitorii peniru asigurări în potriva primej- diilor mărei, încetează exercitarea funcţiilor lui. ” “d. După trecere de trei luni de la timpul publicărei apli- cărei efective într'o localitate anumită, a Legei notariatului, actele întărite asupra immobilelor aflătoare în acele locali- tăți, se pot face nunmiai pe baza Legei notariatului. 8. Pentru immobilele, din cari o parte se află în localităţi, unde încă nu sa introdus Legea . notarilor, iâr alta întro regiune, unde aceasta sa întrodus, actele se fac şi se întă- resc numai în această din urmă regiune după regulele po- menitei Legi, dar în registrul dosarelor de întărituri se trec numai acele părţi din immobil, cari se află în regiunea acelui Tribunal, pe lângă care se află arhivă notarială. 
În Legea de la 1866 nu s'a determinat cazul facerei de acte asupra immobilelor aflătoare în Subernii deosebite. In atari cazuri e mult mai legal să se lase la socotinţa părţilor înseși cari închee actul, să'l în- fâţişeze spre întărire la unul din Primii notari; dar, fără nici o în- - doială, pentru a aplică regulele Legea notariatului sunt de neajărată nevoe mărgenirile arătate în art. 8 (pg. 499, | | 

«La alcătuirea proiectului stau făcut următoarele Propuneri, dacă immobilul se află în regiunile a atari Tribunale regio- nale, pe lângă cari sunt deschise arhive notariale, atunci, admiţind regula că în atari cazuri actul se întăreşte de ori care dintre Primii notari respectivi, trebue să se stabilească neapărat un mijlec. care, pe de-o parte, să dea putință no- tarului a se încredinţă, în modul arătat în Legea notarilor: în articolele 167 şi 168, că nu sunt piedeci la întărirea ac- tului, iar pe de alta, să nu înlăture putinţa de-a îndeplini cerinţele Legei, ca pentru orieari strămutări sau ştirbiri ale dreptului de proprietate asupra immobilelor, să se facă în- semnări în registrele respective de întărituri. Pentru acest mo- 
.
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tiv sa propus să se doa voe, ca, după înfăţişarea duplicatului 
din Condica de acte, Primul notarasă dea celui ce înfăţi- 
șează duplicatul certificate speciale pentru a- primi de la 
celealalte arhive notariale, supt a căror autoritate se află acel 
immobil, încredințări că, din partea lor, nu sunt piedeci la 
întărirea actului și apoi, după primirea acestor încredințări, 
să întărească el actuil. lar, după întărirea actului, căpii depe 
duplicatul lui sar fi supus celoralalți Primi notari, ca să le 
treacă în condicele lor de acte întărite. Tot odată, spre a 
împiedecă facerea de contracte asupra acelor immobile, privitor 
la cari sunt acte întăţişate la întărire, sa propus a se stabili, 

s 

ca Primul notar. dând adeverinţă că nu sunt piedeci la în- - 
tărirea actului, de îndată să noteze acest lucru în registrul 
său de dosare întărite. Această însemnare ar fi slujit în 
atare caz ca piedecă la facerea de acte, pân nu se va în- 
fățişă copie de pe duplicatul acelui act, prin care sa dat 
încredințare că nu sunt: piedeci la întărire, sau păn ce se 
va întăţișă un certificat special că arătatul act nu s'ă întărit, 
Pe urmă, înse, s'a găsit cu cale că nu trebue pus în legea 
despre modul de aplicare a Legei notariatului regule speciale 
cum să se urmeze când se face vânzarea unui immobil 
sau se fac alte acte privitoare la immobile, aflătoare în di- 
ferite regiuni, când în toate Legea notariatului sa pus. îng: 
lucrare şi că în lege trebue să se arate numai cum să se. 
procedeze când immobilul se află parte într'o regiune upde 
sa introdus această lege şi parte în alta în care legea nu 
s'a introdus (pg. 499 și 500). 

«Pentru cazul de împărțeală a atari immobile, din cari unu? 
se află în întregime așezat întro localitate, unde legea sa 
îmtrodus, iar altele în regiuni unde Legea nu sa întrodus, 
nu-l desleagă categoric regulele notariale, dar din con- 
sideraţiile din art. 24 și '78 din Regulele provizorii, Senatul 
a ajuns la încheere, că nici în art. 8 din Regulele pentru 
aplicarea Legei not. nici în alte regule privitoare la ramul 
notarial, nu se coprinde oprire de a se face acte de îm- 
părțeală cu privire la atari immobile la secţiile de întărituri 
după regulele din partea a I-a cartea a 2 t. X p. 1 (74/694).» 

9. Actele privitoare la immobile, făcute după modul de 
mai înnainte, la secţiile întăriturilor, dar încă neînfăţișate 
spre a se face punerea în posesie, se înfăţişează, după in- 

y 
3
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troducerea Legei notariatului, la Primul notar al locului unde e immobilul, ca să fia trecută în Condica locală de întă- rituri şi pentru a sc face despre ele însemnări în: registrul daraverelor de întărituri după regula generală, dar fără să se ia taxele pentru întărituri și pe, lângă asta duplicatul asupră immobilului se dă pe hârtie simplă, 

  

Tariful provizoriu pentru plata notarilor și a celor 
cari împlinesc funcţia da notari. 

  

(Intărit prea înalt decret. la 27 Iunie 1987) 
" (Art, 208 și 209 din Legea Notariatului) 

- Tariful plăţii nofarilor sa numit provizoriu în înțelesul că s'a întemeiat intâiaşi dată şi mai apoi, după ce se va face experienţă cu el, poate şi trebue să fie îndreptat și complectat (pg. 501), 

1. Pentru facerea de acte notariale (art. '79 din lege) se iau: dela actele în valoare nu peste 590 de ruble. .2 ruble dela actele în valoare dela 501—1009 de ruble .3 » dela actele în valoare peste 1090 de ruble . . . 4 a afară de aceasta şi !/,, procent (10 capeici dela 109 de ruble) „din. valoarea actului, 
„ Suma răsplătirei pentru actele notariale va fi de mare ajutor no- tarilor, cari acuma se mulţumesc și au putinţa de a trăi numai din plată pentru atestarea așa numitelor acte declarate, De aceea a fost neapărat de nevoe să se fixeze câtse poate mai mică plata, lor pentru actele notariale ce vor face, Ne convinge de acest lucru împreju- rarea foarte însemnată, că, dacă câtimea plăţei notarilor ar fi mare, asta, ar îmboldi pe persoanele particulare să se ferească de a face ac- tele la notari și astfel ar secă unul din izvoarele nu neinsemnate de ve- nit pentru visteria Statului, care venit constă din taxa timbrului-(pg, 501). . 7 Li "2. Pentru atestarea obligaţiilor de împrumut, a cambiilor şi' a protestelor acestora (art. 128 p. 6 şi art. 146 din Lee. Notariatului): . 

când suma obligaţiei sau cambiei, 
nu trece de 500 de ruble . „a a we + 50de capeici când suma obligaţiei sau a cambiei trece peste 
500 deruble, .......0. . .. l rub. și pe lângă aceasta :/. procent (10 capeici la 100 e ruble) de. la suma obligaţiei sau cambiei. ”
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După Codul din 1857 notarii şi-mijlocitorii primeau ca plată a muncei 
for, cum s'a spus în art. 894 Cod. civ., ca salar şi ca despăgubire pentri 
<heltuele, de cancelarie 25 la sută din suma adunată de ei în folosul 
orașului de la actele declarate la ei. Afară de aceasta după certificarea 
notarilor din Petersburg, ei primese o răsplată specială de la per- 
soanele cari le cer conlucrarea. Mărimea acestei răsplăţi se întinde 
de la 1 rublă cincizeci de copeici până la trei ruble pe fiecare act. 
DDe-aceea, la fixarea tarifului plăţei viitorilor. notari pentru acele lu- 
crări ale lar, cari corespund cu ale notarilor de azi și cu ale mijlo- 
<itorilor, s'a părut cu putinţă a şe primi norma sus arătată pentru 
plată, pe de-oparte spre a nu împovără cu cheltueli exagerate pe 
membrii obştiei, cari aleargă la ajutorul notarilor, iar pe de alta, cu 
scop ca prin o plată prea mică, faţă de muncă, să nu se mai simţă 
nime atras a îmbrăţişă slujba de notar (pg. 502). , 

1. Asupra chestiilor: 1) ce plată este în drept notarul a luâ de Ja o 
cambie adusă la protest, dar neprotestată? 2) de la cine să se ia . 

„această plată: de la instituţia de bancă prin care se prezintă cambia la | 
notar sau de la plătitori? și 3) au notarii drept a cere la protestarea 
unei cambii sau la primirea plăţei pe ea fără protest, afară de taxa 
stabilită în art. 2 pentru profest, încă şi plata după art. 16 din acelaşi 
tarif pentru lucrări făcute afară de biurou? Senatula găsit, că primirea 
plăţei pe cambia prezentată la notar pentru protest, ca şi protestul 
însuşi, cum şi somaţia 'verbală care il precede, este, neindoios, 
lucrare funcţională a notarului. Inse, pe baza art: 208 din Legea not., : 
pentru orice lucrare în exerciţiul funcţiei se dă drept notarului a 
luă plată, De-aceea trebue.să recunoaştem că notarul este în drept 
a primi plată și pentru primirea plăţei pe'o cambie prezentată spre 
protestare. : 

După legea—citată mai sus, art. 208 — lucrarea funcțională a no- 
tarului se plăteșţe sau pe baza înţelegerei lui cu persoanele ce: s'au 
adresat la el, sau, în lipsă de atare înţelegere, după tariful stabilit 

„în modul arătat în' art. 209 din Leg. not. sau în sfârşit, pentru o lu- 
crare necoprinsă în tarif — după hotărârea Tribunalului, având în 
vedere lucrările. prevăzute în tarif și munca făcută de notar în cazul 
acela (Tot acolă, art.216.. o : 

Dar în tariful provizoriu pentru plata notarilor şi a celor ce fac 
slujba de notari, prea îunalt întărit la 27 Iunie 1867, nu s'a prevăzut 
plată pentru cambiile prezentate la protest, De-aceea şi călăuzindu-se 
de hotărârea Senatului daţă în Adunarea generală a dep. cas. din 1885 
cu No. 19, Senatul a declarat că fixarea plăţei notarilor pentru pri- 
mirea de cambii spre promstare nu atârnă de Senat. Trecând apoi 
la deslegarea întrebărei a doua, Senatul găsește, pe baza art. 208 și 
211 din Legea not., căplata notarului se face de acele persoane sau 
instituţii, cari i se adresează să le facă cutare sau cutare lucrare func- 
fională. Această regulă se confirmă și prin art, 212 din Leg. năt., 

„de-asemenea şi prin $ 19 din sus "citatul tarif. Astfel, obligaţia de-a 
plăti pe notar o au acele persoane, în folosul cărora se face 5 anumită 
lucrare funcţională de notar. Şi de oarece protestul unei cambii se face 
în interesul deţinătorului acesteia, urmează că primirea de către notar: 

18
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a banilor spre a-i da, celui ce-a prezentat cambia s6 face în folosuf acestui din urmă, prin urmare acesta este dator a plăti pe notar: pentru slujba făcută. Trecând, în sfârşit, la a treia ch: stie, Senatul găseşte, că protestul unei cambii făcut de notar, după însăși natura lui intimă (t. XI p. Il, ed. 1893 din Legea cambiilor art. 56 şi anexa la nota de la art, 1 formularul 17 și 18,) este o lucrare, care se face afară din biuroul notarului, De-aceea, având în ve lere, că pentru protestul unei cambii s'a fixat plata notarului în $ 2 din tariful e la :7lunie 1867, este neapărat să recunoaștem, că prin această răsplată se isprăveşte toată câtimea plăţei pentru facerea protestului. De-aceea notarul pentru facerea de protest al unei cambii nu este în drept a pretinde, afară de plata stabilită în $ 2, şi plată pe baza $ 16 din tarif, ca pentru o lucrare făcută în afară de biurou. Nu încape, totuși, îndoială, că 8 2, citat din tarif se aplică la acest caz, dacă protestul se face afară din oraşul sau localitatea în care se află biuroul notarului, fiind că $ 17 din tarif prevede plată pe verstă şi pe zi de 24 de ceasuri, dacă notarul ese- afară din întinderea orașului, atunci, şi in acest caz, pe lângă plata pentru însuși protestul Propriu zis trebue să se adaogă potrivit $ 1?)plata pentru câlătoria notarului la locul unde locueşte persoana inpotriva cărei se face protestul. Că este drept a impreună în plata notarului pentru lucrarea prevăzută în tărif ha $ 11),cu cea prevăzută de $ 17. a recunoscut Senatul în adunare generală a departamentelor de Ca-. saţie în 1887 prin deciz. No. 5, în privința executărei de către notar a unei somaţii din partea unei persoane către alta (art. 141 --145 Legea not.), locuind afară din oras, Hotărând, astfel, în modul arătat chestiile supuse lui, Senatul, tot odată nu se poate opri de-a + xamină şi chestia“ ce se pune în practică în privinţa plăţei de făcut notărulvi pentru c'a procurat banii primiţi pe cambie, instituţiei care i-a in-. credinţat'o spre a o protestă. "În această privinţă Senatul găsește că procurarea banilor de către. notar, la locul unde domiciliază cel ce-a prezintat cambia la protest, nu este neapărat legată cu Însuşi protestul, care este obligaţia nota- rului, şi deci că trebue plătit deosebită, De-aceea, și având în- vedere, că procurarea banilor, ca, impunând părăsirea biuroului, este lucrare din cele prevăzute în art, 16 al tarifului, și deci trebue recunoscut că plata după acest punct din tarif, notarul este în drept a o primi pentru că a glat banii încasaţi pe cambie la cel în drept a-i primi. Pe baza. acestor consideraţii, Senatul a hotărât: 1) Se recunoaște că notarii au drept a primi plata, arătată, la întâia chestie; 2) se recunoaște că la pro-- testul unor cambii notarii nu sunt în drept, a luă afară de plata stabilită prin art. 2 din tarif, încă ŞI plata după art. 16 din acelaşi tarif, şi 4) 

în baza unei cambei încredinţată lor spre a o protestă. (19)1/107). 2. Notarii şi cei cari împlinesc slujba de notari la atestări şi proteste "a inscrisărilor de imprumut și a cambiilor, âu drept ca, independent de. taxa stabilită, permanentă, de 1 rubiă, să mai ia încă Și 1/1 procent de la suma efectivă a obligaţiei numai când această sumă trece peste 500; de ruble. In această caz taxa de :/. procent se ia dela suma reală a.
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obligaţiei sau cambiei, iar nu dela cea urmărită sau micşorată pentru rotunjirea socotelei (05/115)). ! - 

3. Pentru atestarea contractelor arătate în, punctele 1, 2 și 
4 ari. 1534 t. X. p. 1 Cod, civ. (art. 128 p. 6 Leg. Not.): 

pentru acte în valoarea nu peste 500 ruble .... 1 r. 
pentru acte în valoare pela 501—1000 de r,. 1 r. 50 cap. 
pentru acte în valoare peste 1000 ruble ... „.2r, 
și peste aceasta 1/,, procent (10 cop. dela 100 de ruble) 

de la valoarea actului: : 

Actele cari trebue să fie clasificate, după munca întrebuințată 
"Aa ele de notari, între actele notariale şi între obligaţiile de împru- 
mut, declarate la, atestare, şi anume contractele, arătate în art, 1534 
cod. civ. (p. 6. art. 128 Legea Not.) deşi puse în Legea Not, într'o 
<ategorie cu obligaţiile de imprumut (p. 6 art. 128 şi art, 140 Leg. 
Not,sdar munca, trebuitoare pentru atestarea lor, este neasemă-- 
nat mai mare decât ceea ce se cere pentru atestarea obligaţiilor de 
împrumut. Chiar prin valoarea lor, contractele. de împrumut pe im- 
mobile, cele de antreprize sau de locaţiune de opere, in cea mai 
mare parte, întrec biletele la ordin şi cambiile. Dar, independent 
de aceasta la contracte în deosebi, conform art. 130 din Legea Not., 
trebuie să se aplice regula din art, 90 din Legea Not., care cere ca 
notarul să refuze facerea unui act, în coprinsul căruia se află ce-vă 
protivnic legilor cari apără forma de guvernământ, morala publică 
sau cinstea, prsoanelor particulare și în general cari fac ce-vă oprit 
de lege. De aceea, pentru atestarea a atari contracte se ia pe jumă- 
tate mai puţin decât plata fixată pentru facerea actelor notariale. Tot 
odată s'a propus a se face regulă că plata notarilor nu trebue să 
freacă nici intr'un caz peste 200 de ruble, ori cât de mare să fie 
suma, din contract. Această regulă s'a găsit de nevoe neapărată, 
fiindcă altfel cheltuelile cu facerea, actelor pe sume însemnate ar fi îost prea mari, deşi munca la facerea acestora nu numai că nu în- 
trece munca, însoţită cu facerea” a. atari acte pe sume heinsem- 
na'e, dar uneori e şi incomparabil mai puţină decât a celor din urmă. 
Dar apoi! sa recunoscut, că nu este echițabil a scuti contactâle de 
valoare mai mare de plata taxei proporţionale, deoarece pentru acte 
necomplicate, dar 'de mare valoare, contractanţii se pot lesne invoi 
cu notarul să-i plătească mai puţin decât tariful (pg. 503). Vezi expl. 
la art. 208 p. 6 (atestarea iscăliturilor pe contracte), : 

„4. Pentru facerea și atestarea actelor şi contractelor 
fart. 1 şi 3), la care valoarea obiectului nu se poate deter- 
mină, plata se ia, atât pentru acte cât și pentru contracte, ca 
pentru valoarea 1000 de ruble. Când înse 'nu se ajunge la 
înțelegere între contractanți și notari în privința plăței pentru 
munca lui la învoeli în deosebi complicate, dar preţul cărora.
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nu este determinat, atunci e] : poate, cu aprobarea tribuna- lului, a primi și plată mai mare decât cea datorită după tarif, 
În. privinţa actelor şi contractelor, al căror obiect nu este supus preţuirei, ca să se calculeze plata notarilor di'ntru'ntâiu s'a părat cu putinţă a luă norma admisă pentru acte și contracte de 500 de ruble, ca plata cea mai mică, după cum art. 891 Cod. civ. calculează taxa în folosul oraşului, dela contractele, cari după lege se pot închuiă fâră a fixă suma, contractuală. Dar mai apoi s'a găsit de folosa aveă plată de la actele, a căror valoare nu se poate determină, asemănân- du-le cu cele a căror valoare nu este mai mică de 1100 de ruble, dar, cu condiţie ca notarul, în cazul când nu ajunge la înţelegere de bună voe cu contractanţii în privinţa plăţei dela contracte cu deose- bire de grele, dar a căror valoare nu este determinată, poate, cu apro- barea Tribunalului, să ia plată mai mare decât după tarif (pg. 504), 

5. Pentru atestarea conformităței unei căpii (art. 132 din Legea Not.) se iau 25 de capeice pentru foaea întâia şi câte 10 capeici dela foile următoare, socotind 25 de rânduri drept o faţă de foae [o pagină. Nota trad.) 
2 Lă 

Pe baza art. 132 din Leg. Nat., la atestarea conformităţei câpiilor documentelor infâţișate notarului, acesta este obligat a compară cu originalul și a notă în atestare de cina i “a înfățișat documentul co- piaf, dacă s'a luat copiă după original sau de pe altă copie şi dacă în original sau în copia primă nu erau ştersături, adause peste rânduri cuvinte tăiate și orice alte particularităţi. 
Astfel, munca notarului Ja atestarea conformităţei unei copii, în deosebi la cele mai lungi, nu va fi de puţină însemnătate, și prin urmare mărimea, plăței prntru aceasta nu poate fi mică. De aceea sa părut cu putinţă a pune plata 50 de caţeice foaea intâia şi câte 10 capeice fiecare din foile următoare; iar pentru a împiedecă scri sul prea îndesată, cu Scop de-a scăpă de această taxă, sa hotărât ca 25 de rânduri au a se privi ca o pagină, cum sa, hotărât, în art. 854 din Cod. proc. civ, 
Pe urmă s'a găsit folositor a mărgeni plata pentru atestarea con- formităţei copiei la 95 decopeici pentru foaea întâia pe lângă aceasta să se (lea de fiecare din foile următoare câte 10 copeici, de oarece Pentru copiatul hârtiilor la instanţele judecătoreşti, conform art. 854 din Cod. proc. civ., se plătește câte 20 de copeici de foae (pg. 504). 

6. Pentru atestarea identităței. iscăliturilor (art. 134 Leg. Not.) câte 10 copeice de fiecare iscălitură. 
Plata pentru atestarea iscăliturei s'a, mărgenit la 10 copeice, de oarece acuma se plăteşte poliţiei pentru această lucrare dela 3 pân la 10 copeice (pg. 504). Vezi expl. la art, 203 p. 6 (plata pentru ate- starea iscătiturile pe contracte),
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7. Pentru facerea sau atestarea procurelor, a scriselor de 
împăcare şi a: petiţiilor pentru Împăcare, de asemenea și 
pentru hotărârile de arbitraj (art. 128 p. 7 Legea Not). 

ofoae . , cc... cc... .. lr. 
mai multe foi: pentru întâia foae . .. .. » l r. 

şi pentru foile următoare câte. . . . „ . . + .50 cap. 
Pentru alte atestări: i 
pe foaia întâia . . . . . . . . . . . . . , , BO cap, 
pentru foile următoare . . . . . . .. . : e „20 cap, 

Deşi după art. 2308 Cod. Civ. la atestarea unei scrisori de împu- 
ternicire trebue să se ia seama să nu fie falşă şisă o atcsteze numai 
în privinţa că este iscălită în adevăr cu mâna mandantului, sau dacă 
ăsta, nu știe carte, că, după voinţa şi porunca lui, a fost iscălită de altă 
persoană. Dar notarul este dator, de ase m: nra, a se încredinţă, dacă în 
procură nu se cuprinde ceva protivnic legilor cari apără ordinea de 
Stat, moralitatea publică sau cinstea persoanelor particulare. De aceea 
atestarea procurelor nu poate fi pusă -pe aceeași linie cu atestarea 
identit: ţei iscăliturilor, şi prin urmare este de neapărată nevoe a 
spori întru câtvă, plata pentru această lucrare. Pentru atestarea pro- 
curelor se plăteşte de obiceiu în cancelariilă instanţelor judecăto- . 

"rești dela 1 rublă până la 3 ruble. Se înţelege dela sine, că dacă o 
procură e scrisă pe mai multe foi, odată cu sporirea prin aceasta a 
muncei de controiare, trebue să se sporească și însăși plata notarului, 
Acelaşi lucru se poate spune şi în priviaţa atestărei înscricurilor de 
împăcare şi a petiţiilor de împăcare, de asemenea şi despre înscrisu- 
rile de arbitraj (art. 128 p. 7 Leg. Not.) şi de aceea plata pentru ele 
trebue să fie de o potrivă cu cea pentru atestarea procurelor. 

De. aceea s'a găsit de folos ca pentru facerea atestărilor de împă- 
care şi pentru înscrisurile de arbitraj, să se hotărască plata nu peste 

- 4 rublă de foae, şi 50 de copeice pentru fiecare din foile următoare 
afară de întâia; pentru alte atestări să se fixeze 50 de copeice pentru 
joae întâia și câte 29 pentru cele următoare (pg. 505). 

» 

8. Pentru atestarea” datei înfăţişărei unui document (art. 136 
Legea Not.) — 25 de copeici. 

Atestarea timpului înfăţişărei documentului (art. 136 Legea Not.), 
ne cerând o muncă deosebită din partea notarului, nu face la nevoe 
să se mărească plita (pg. 505). 

9. Pentru trecerea în Condica de acte a felurite hârtii 
(art. 137 Leg. Not) — câte 2” copeice de fiecare rând din 
“Condica de acte, 

Articolul 187 din Legea Not. învoeşte pe Notari a trece în condica de 
acte orice hârtii după dorinţa celui ce le înfăţişează ei la fixarea unei
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“plăţi notarilor pentru ăceastă lucrare nu se vede altă scăpare, de câţ a hotărâ, o plaţă pe fiecare rând, adică după rândurile din condica de acte, căci hârtiile aduse ca să fie trecute în condică nu pot f de 

nici numărul paginelor nici numărul rândurilor din aceste hârtii, de oarece şi una și alta atârnă în totul de gradul îndesărei scrisului. Mai apoi s'a propus a se mărgeni la fixarea, plăţei pe fiecare rând, nehotărând câte silabe să coprinză fiecare rând (pg. 596). 
10. Pentru atestarea că anumite persoane se află în viață fart. 139 Leg. Not.), cari primese pensia dela Visteria Sta- tului: 
pân la 30 de ruble pe an . emma 8 cap, peste 30 pân 1a 300 de ruble pe an. .,.. ,10 > peste. 300 de ruble pe an . . [ee ne 20 în toate celealalte cazuri, afară de pensie . . . .50 » 

La fixarea, tarifalui Plăţei pentru atestarea că se află în viaţă anu- mite persoane (art. 139 Leg. Not.) s'a avut în vedere, pe de oparte, ca această formă a agtivităţei notariale se va manifestă, de preferinţă, dacă nu exluziv, la atestări „de aflarea “în viaţă a persoanelor car. primesc pensii, iar, pe de altă parte, de oarece pentru cea mai marei parte din *acești oameni, pensiile neînsemnate ce primesc, le slujesc nu arar ca unicul mijloc de traiu. şi că despărţirea din pensie chiar și unei părţi nu mare în folosul notarului, şi, pe lângă aceasta, ni odată pe an, ci de mai multe ori, Sar puteă simţi foarte dureros în bugetul acestor persoane. Prin urmare, echitatea cere a se luă de la cei ce'primese pensii neinsemnate, o Plată nu mare potrivit can: tumului pensiei. 
lar cât privește atestarea aflărei în Viaţă a altor persoane, în celealalte cazuri, apoi, faţă de acestea, nu mai este pricină asemenea celor arătate mai sus, de-a le impune plată cât mai mică (pg. 506). 
11. Pentru facerea unei somații dim partea unei persoane către alta şi pentru datul de adeverinţă pentru această lucrare (art. 141, 144 și 145 Leg. not.)—50 de cop. 12. Pentru a coprinde în adeverinţă întâmpinarea făcută de partea ceealaltă, aşa cum se arată în art. 142 din Leg. Not.—50 de copeice, | 

La facerea somaţiei din partea unei persoane, alteia, independent de aceea dacă Notarul va da : adeverinţa osebită, stabilită prin art. 142—145 Leg. Not,, va trebui să piarză timp spre a vizită pe aceă parte, căreia trebue să i se facă somația. (pag. 507). Pentru o somaţie în luntrul orașului sau în alte localităţi, unde se află biuroul, Notarul trebue să fie plătit după art, 11—12 din tarif,
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fără să se aplice art. 16 din tarif, iar pentru facerea unei somaţii 
afară din oraş—i se va da afară de plata pentru lucrarea notarială și 
plata pe verstă şi pe zi de 241 de ceasuri (87/5 Dec. dep. cas. unite). 

13. Pentru primirea spre păstrare a unor documente, a- 
fară de hârtii-monede, și alt-fel de hârtii (art. 148 Leg: Not.)— 
în parte pentru fie-care document câte 25 de copeice, iar 
«pentru un pachet pecetluit—câte 50 de copeice pe.lună. 
Această plată se ia înnainte pe șase luni. 

Regulele plăţei pentru păstrarea de documente se bazează pe re- 
gulele Bâncei-de Stat relativ la primirea spre păstrare a, depozitelor, 
cu singura deosebire, că 'nu s'a prevăzut nici o plată pentru păstrarea 
de documente bănești, de oarece Notarii -nu sunt obligaţi a primi 
spre păstrare sume de bani (pag. 507). * 

14. Pentru facerea de cercetări cu privire la data facerei 
sau atestărei unui act și cu datul de adeverinţă pentru acest. 
lucru—50 de copeice. : 

-In acest articol s'au prevăzut cazuri de cercetare şi de liberare de 
adeverinţă despre vremea când s'a făcut un act sau când s'a atestat, 
De oarece, fără nici o îndojală, facerea a atare cercetare după re- 
gistru nu va, însemnă pentru Notar muncă deosebită, de-acea sa pre- 
văzut plata nu mare. Potrivit acestei consideraţii, pentru ori ce cer- 
cetare s'a pus 50 de copeice, nefăcând deosebire între o cercetare 
simplă și o adeverinţă scrisă despre vremea când s'a făcut sau atestat 
un act (pag. 507). 

142. Pentru comunicare la Banca Statului, biurourilor şi 
sucursalelor ei, conform notei de la art, 124 din Leg. Not. 
(după Contin. din 1889) pe fiecare lună, listă despre cambiile 
şi obligaţiile înregistrate și protestate, notarii primesc plata 
câte 1U copeice pentru fiecare cambie sau obligaţie înre- 
giStrată sau protestată la ei (Părerea Consiliului de stat prea 
înnalt întărită la 8 Maiu 1890. Col. de lege 1890 No. 70, 
art. 671). - - 

15. Pentru liberarea de ale doilea și următoarele duplicate 
(art. 118 Leg. Not.j—câte 1 copeică de fiecare țând. 

” 

Pentru liberarea, duplicatelor ale doilea şi următoare sau a aşă nu= 
mitelor dupli -ate, de asemenea și- pentru copii de pe acte, se fixează 
câte 1 copeică pe rând (șir). Intru aceasta s'a ţinut socoteală, că, în 
afară de munca însuşi Notarului cu verificarea duplicatului sau copiei 
date şi cu atestarea or, el este dator a purtă cheltuelele pentru pre- 
scriere (pag, 507). 

*
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* Pentru liberarea diplicatului Primii Notari sunt datori a se mulţumi numai cu plata fixătă în art, 4 din tarif (87/3 Dse. dep. Cas. unite). 
1 

16. Pentru o lucrare, făcută de Notar în afară de biuroul său (art. 144 Leg. Not.), afară de plata arătată în articolele precedente: | | în capitalele țerei. . a. Sr, "în capitalele guberniei. : . 7 Ari? în capitalele de ținuturi şi în ţinuturi... 1 Tr. 
„Pe baza art. 144 din Legea Not., Notarul are drept a face acte şi acasă la acsle persoane, cari se vor rugă pentru atare lâcru. Deşi tot odată se stabilește, că atare cerere se îngădue numai din partea persoanelor, cari nu au putinţa de-a se prezentă, la biuroul Notarului - din pricină de boală sau din alte pricine vrednice de luat în seamă, dar nu încape. îndoială, că, urmând obișnuinţa de-a. chemă „pe notari la sine acasă, "persoanele, particulare se vor folosi nu arare ori de dreptul dat lor de arţ, 144 şi, cum se 'nţelege de Ia sine, vor găsi totdeauna motive în aparenţă bine înteneiate. Având în vedere atare lucru, şi de-asemenea că Notarul nu poate rămâneă, fără plată pentru 0 lucrare, făcută de el în afară de ceasurile menite pentru ocupațiile sale, este necesar a fixa o plată osebită pentru această lucrare. Sta- bilind mărimea, acestei plăţi nu se poate, să nu se ia în consideraţie putinţa ca Notarul să piarză vreme cu așteptatul,—cum se întâmplă astăzi nu rar—păşind la facerea, cutărei sau cutărei lucrări, iar în devsebi neapărata nevoe ca Notarul să facă în aceste cazuri cheltuele . cu trăsură, căci a merge fără aceasta, ar fi obositor, cum și pentru 

în capitalele țerei şi în alte localităţi ale Imperiului, s'a făcut deose- bir şi între mărimea, plăţei notarilor din Capitale, și a celor din alte orașe (pag. 508). 
! 

17. Pentru călătorie în afară de margenile orașului se ia câte: 10 -copeice pe vârstă, iar cu drumul de fier plata pentru loc în clasa a Il-a pentru ambele drumuri și afară de aceasta pentru vremea întrebuințată cu eălătoria în afară de orașe, în regiunea acestuia: 

“din capitalele erei... e. 5 din capitalele guberniei . . ,,. 8 din celealalte localități, |.2
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dacă înse se va întrebuință pentru călătorie nu mai mult 
de douăzeci şi patru de ceasuri; în caz contrar, pentru fie 
cari zi de douăzeci şi patru de ceasuri, deși necomplectă, 
plata zilei se socotește ca şi pentru ziua întâia, 

Având în vedere putinţa ca pe notar să-l cheme şin afară de 
orașul, în care i se află biuroul,. aplicându-se art. 862 din Cod. proc. 
civ., sa fixat plata pentru călătoria afară din oraș. Sa hotărât a se 
plăti pentru călătoria afară din 'oraş, în afară de întregimea taxelor 
prevăzute în acest articol, pentru câlătorii afară din Capitalele erei 
5 ruble, afară di'ntr'o capitală de gubernie, 3 ruble, și din celealalte lo- 
calităţi a 2 ruble, dacă pentru călătorie nu s'a întrebuințat mai mult 
de 0 zi de 24 ceasuri—la di'mpotrivă pentru fiecare zi necomplectă 
se ia ca pentru una deplină, Atari deosebiri între plata pentru 
călătorii în oraș şi afară din oraș dă putinţa de a micșoră plata 
pentru lucrările de făcut în oraș, neexpunându-l nici pe notar la pa- 
gubă pentru călătoriile afară din oraș (pg. 509). .. 

18. Banii pentru cheltuelele de drum nu se trec în so- 
coteala generală a plăţilor primite de notar, dirt cări pentru 
complectarea garanţiei, dacă ajung în cursul unui an la 
suma determinată de Legea Notarilor, se opreşte 1/,. 

Acest articol s'a alcătuit aplicând regula arătată în nota de la art. 
14 din tariful portăreilor (pag. 509). . 

19. Notarul poate cere înnainte plata arătată în art. 16 şi 
17, chiar la chemarea lui să facă un act sau să'l atesteze 
în afară de biuroul său. - 

Acest articol stabilește, pentru mai mare garantare a Notarilor că 
nu vor fi luaţi în zădar de la ocupațiile lor, afară din biurou. La fi- 
xarea, tarifului pentru plăţile Notarilor n'a fost cu neputinţă a lămuri 
mărimea plăţei pentru conducerea mersului procedurei la facerea pro- 
iectului 'de împărţeală a unei moşteniri, care, conform art, 1413 din 
Proc. civ., poate ti încredinţat Notarilor. 

Nu sa putut, fiind că nu este cu putinţă a prevedea toată munca 
împreunată cu această lucrare, In aceste cazuri plata trebue să se 
determine, după art. 216 din Leg. Not., de către Tribunal, ţinând 
seamă de munca depusă de Notar (pag. 509). 

Vezi expl. la art. 208 şi 216. i
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(Col. leg. 10 Ag. 1867 No. 33 art, 329)” 
1) Păstrarea zălogurilor (garanţiilor) depuse de notari ; II); Compteetarea zălogurilor; III) Presătirea şi ţinerea Condicelor de trecut, taxrle. luate de notari, de eri cari fac slujva de notari și de Primii notari; 1V) Revizairea şi atestarea Condicilor pentru trecerea taxelor: V) Comp- tabilitatea notarilor, a celo: ce le ţin locul şi a Primilor „notari; YI) Predarea taxelor. ! 

I. Păstrarea zălogurilor (garanţiilor). 
1. Zălogul, depus pe baza art, 8 din Legea Notarilor, prea înnalt întărită la 1] Aprilie 1866, după ce mai întâiu se 

logului și de cine este depusă, | 2. Pe pachetul cu zălogul se pune pecetea Tribunalului regional. 
. 3. Pentrn primirea zălogului se-dă, cu iscălitura . preşi- dintelui şi a secretarului Tribunalului; Chitanţă cu arătarea În ea a datei şi arătând ce valoare sa primit ca zălog. 4. Pachetul cu zălogul se poate păstră la Tribunalul re- gional în casa lui de bani, pân la întărirea în funcţia de nofar a celui ce-a depus zălogul. - 5. După întărirea notarului În funcţie şi după ce-a depus jurământul, 6onform. art. 26 din Legea Not, zălogul se tri- mite la Casieria locală, după localitatea unde este Tribunalul, regională și ţinutală sau gubernială ca şi celealalte depozite,
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4 ; ” 
6. Aceeași procedare se urmează (art. 1—5) şi în privința 

zălogurilor, puse de notar pe baza art. 11 din legea Not. 
Prezenţa Notarului la Tribunalul regional la pecetluirea în 
pachete osebite a acestor zăloguri nu este obligatorie. 

IL. Privigherea ca zălogarile să se complecteze. 

1. Oprirea din plata primită de notari pentru a mări zălo- 
gurile puse de ei, potrivit art. 210 din Leg. Not., se face chiar 
de înşiși notarii, făcând despre această însemnare în condica 
pentru trecerea taxelor, la încheerea lunară a acestor condici. 

8. Sumele scăzute” astfel se varsă de notari la casieriile 
ținutale sau guberniale ca depuneri ale Tribunalului regional 
nu mai puţin de o dată pe lună. | , 

9. Taloanele chitanțelor pentru suma primită de la notar 
se trimit de casierie la Tribunalul regional local. 

10. Chitanţele casieriilor pentru primrea sumelor arătate 
se înfăţişează de Notari la examinările condicilor lor, iar. 
după încheerea anului -se înfățișează împreună cu condica, 
în care se trec taxele; la Curtea respectivă de control, 

Vezi compl. la art. 12. 
11. Privigherea ca opririle arătate în art. 7, să fie bine 

făcute, se face atât la-examinarea condicilor notariale, cât şi 
de către Curțile de control, cari înştiițează despre neregulele 
ce-ar descoperi Tribunalul regional competent. 

NI. Facerea și ţinerea condicelor peatra taxe, 

12. Condicele pentru trecerea taxelor luate de Primii 
notari şi de cei cari fac slujbă de Prim notar pe baza Leg. 
Not, se fac de înseși aceste persoane și înnainte de începutul 
fiecărui an se supun în fiecare an pentru atestare la Curtea 
“locală de control, ca să le examineze şi să-şi pună pe ele 
pecetea. 

După înţelegere între Miniștrii de Finanţe, de Justiţie și Controlorul de Stat, Curțile de control sunt scutite de-a face revizuirea soco- telelor notarilor în orașele unde s'a introdus regulamentul orășănese 
din 1870 (Ucaz circular al Senatului ocărmuitor 14 Qet. 1874 şi Dec, dep. Cas, unite 91/21). Vezi expl. la art. 20 | 

Notarii şi cei cari le ţin locul, având biurouri în sate, sau în orașe în cari sa introdus regulamentul orăşenesc din 16 lunie 1870, infă-
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4 “işează condicele menite la înregiștrarea taxelor luate de ei, înnainte de începutul fiecărui an, spre atestare și punerea pecetei, cei di'ntâiu, la administraţia, ținutală zemstvială, iar cei din urmă — la admini- sirația orăşănească locală (Col. leg. 1876, No. 67). 
13. Condicele trebue să fie numerotate pe feţe şi șnuruite; - Formularul condicelor se dă la No. 1—3, 14. Dacă se va umplea condica înnainte de împlinirea anului, atunei, fără a aşteptă acest termen, se dă altă con- dică, în modul arătat la art, 12, 
15. Condicele se ţin după regulele generale ale contabilităţei. 16. Cel ce vars: „taxa scrie în condică chiar cu mâna lui şi anume în litere, arătând suma banilor vărsaţi şi iscălind cu numele, și familia, . | . 17. Dacăt nu știe carte cel ce plătește taxa, atunci după cererea lui scrie altul pentru el. a 18. Notarul, ce! ce face slujba de notar și Primul notar, cum .și cei cari face slujbă supt autoritatea lor sau în slujba biuroului, nu au drept a scrie în condică pentru neșştiuțorii de carte. a 

1V. Revizuirea și atestaraa condicelor pentru trecerea taxelor. | DE 1 
19. Condicele pentru trecerea taxelor se examinează în fie care lună, 
20. Examinarea condicelor notarilor se face, a) în oraşe — de un delegat al dumei orâşăneşii sau al primăriei; d) în târguri și slobozii — de un delegat ales de locuitorii lo- cului şi de stăpânul târgului sau sloboziei, sau de man- datarul acestuia sau de un slujbaş al administraţiei finan- ciare, supt a căror administraţie stă localitatea, c) în sate— de statostele local și de perceptor, împreună cu capul volostei. 
21. Condicele primilor notari. se examinează de ședința Teibubalului regional respectiv. 
22. Afară de examinarea la timp hotărât, condicele în cari se 'trec taxele se examinează în tocmai pe baza art. 58 Leg. Not. şi a art. 70 din Regulamentul pentra intrarea ve- niturilor, facerea cheltuelelor, contabilitatea şi darea şoco- telelor de către casele încasatorilor speciali de taxe. 23. La examinare trebue întățişate: 1] condicele în original,
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atât cele pentru trecerea taxelor, cât şi cele pentru acte simple 
şi cele pentru actele întărite, de-asemenea și registrele (art. 26 
şi 24 Leg. not.). La examinare, la termene fixe, condicele 
pentru trecerea taxelor trebue încheiate cont. art. 50 şi urm. 
din Statutul general al contabilităței. (î. VIII p. II) şi 2) chi- 
tanţele de vărsărea banilor la locurile în drept. 

24. La examinare trebue să fie de față persoana ale cărei 
condici se examinează. ” 

25. La examinare se controlează: 
a) dacă toate  condicele și documentele (art. 23) sau în- 

făţișai la examinare; D) dăcă şnururile sunt neatinse, de ase» 
menea pecetea şi foile condicelor, dacă sunt. toate şi tefere, 
dacă nu se află în condică și în documente răsături, scris 
peste rânduri, și în deobşte dacă sau ţinut condicele şi do- 
cumentele cu regula cuvenită și în chipul cerut c) dacă 
totalurile parţiale și generale pe fețe sunt adevărate, de-a- 
semenea și pentru transporturi. Acest control se face veri- 
ficând sumele; d) dacă la toate articolele de venituri este 
declaraţia scrisă cuvenită din partea plătitorilor. 

e) Dacă toate articolele veniturilor sunt scrise la fel din con- 
dicele de acte simple sau din condicele de acte întărite şi din 
registre, la, vremea lor, şi dacă 'se arată rămășițele de capi- 
taluri din perioada precedentă, așă cum sau aflat la exami- 
narea făcută Atunci, şi dacă sa arătat exact la examinarea 
de faţă rămăşita în numărătoare din capitalul. 

f) Vărsarea la timp a taxelor la casierie, la dumă sau la 
primărie şi altele şi dacă sunt chitanţe de vărsarea lor, g) 
dacă cassa este întreagă de față; h) dacă fâcutu-sa bine 
oprirea. pentru împlinirea garanţei notarului, și de-asemenea, 
dacă taxele se iau bine şi conform cu legea. 

26. După isprăvirea examinărei se face în condica de tre: 
cere a taxelor, supt încheerea lunară sau anuală, urmă- 

. toarea înscriere ; | | | 
În cutare zi, luna şi an, această condică s'a examinat şi 

nu sau descoperit nici un fel de omisiuni sau abateri dela 
regulele stabilite (ori că s'au găsit cutare... 
„27. Supt această notă iscălese toate persoanele, cari au 
lua! parte la examinare. NE | 

28. In caz de greșeli şt îndreptări în condică, se adauge 
la sfărșitul feţei, arătarea lor amănunţită, de pildă: în această
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condică la articolul de la cuture număr, în rândul al treilea după cutare cuvânt, cutare vorbe au fost tăiate şi în locul lor s'a scris mai sus culari cuvinte; în al doilea rând s'au pus. În paranteze și tăiat Cutari cuvinte ; la examinare sta, aflaţ că vorbele tăiate în locu] întâiu au fost scrise din: greşeală, iar ceea ce e scris în locul lor dste conform cu documentele, iar cuvintele tăiate în al doilea loc,. sau aflat în adevăr de, Prisos și aşa mai departe, 

29. Dacă se află răsâturi cari însuflă bănueală; de pildă, când se va afla că suma sa scris peste o răsătură, în atare 

- Vezi compl. la art. 12, 
30: In același chip (art. 29) se urmează şi în cazurile, când se descopăr neregularități în ţinerea socoteleler, lipsă la bani şi alte infracţii însemnate asemenea acestora, 31. Despre ce se descopere la o examinare pe neașteptate făcută de un funcţionar al controlului, se închee un acţ „osebit, după regulsle stabilite pentru exuminarea pe inea- Şteptate a caselor perceptorilor speciali, 

V. Darea de seamă 

32. După trecerea fie cărei luni, nu mai târziu de câţ păn în ziua a 20 a lunei următoare după cea când sa făcut exa- minarea, primii notari supun la Curţiile de control, listă de veniturile statului adunate de ei, după formularul dat mai jos (No.4). Tot după acel formular și la aceleași termene se supun liste și ia Curţiile de control. 33. Pe lângă liste se alătură chitanțele casieriilor pentru - sumele vărsate la casierie şi O informaţie scurtă despre acte după formularul anexat (No. 5). ” 34. Notarii și cei cari le țin locul, de-asemenea Primii notari la l-iu al fie cărei luni depun la dumele respective sau la alte instituţii economice, după formularul anexat (No. 6), listă de câtimea taxei întrate la ei, în puterea art. 201 și 202 din Leg. Not. 
35. După trecerea anului, condicele pentru trecerea taxelor,
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p 

de asemenea condicele de acte întărite, se supun spre re- 
vizuire la înstituţiile locale de control. 

„ Notă. Revizuirea condicelor de acte întărite trebue ispră- 
vită de instanţa de control şi condicele înnapoiate la Arhiva 
"Notarială nu mai târziu de cât păn în trei luni dela data când 
au fost aduse la revizuire. Certificatele și liberarea de du- 
plicate din condicele de acte întărite, în timpul când acestea 
se află la instanțele de control, se fac la aceste din urmă 

„de către Primul notar al Tribunalului regional, aflător în 
acelaşi oraș cu instituţia de control. 

Vezi compl. de la art. 12 și expl. la art. 20. 

VI. Predarea taxelor 

4) Predarea dărilor de la acte înlărite +). 

36. Primii notari, aflători în prașele capitale de gu- 
bernie, predau dările adunate de ei de la actele. întărite (art. 
199 şi 200 Leg. Not.) în întregime, nu mai puţin de cât de 
două ori pe septămănă, la casieriile locale guberniale. 

37. Primii noțari aflători în capitale de ţinut, predau dă- 
zile adunate de & de la actele întărite, în întregimea lr, nu 
mai puţin de două ori pe septămână, la casieriile locale ţi- 

-nutale, sau, la caz de vre-o măsură specială a Curţilor fiscale, 
le trimit de a dreptul prin poştă la casieriile guberniale. 

38. Dacă suma dărilor adunate în cursul lunei este mai 
mică de 30 de ruble, atunci se predă casieriei la sfârşitul lunei, 

"39. Sumele adunate se predau sau se trimit la casierie îm- 
preună cu o listă pe scurt, după formularul aci alăturat (No. 7), 

40. Pentru sumele predate, casieriile dau sau trimit Pri- 
milor notari chitanţe tăiate din jurnalul veniturilor, 

41. La trimiterea prin poștă, contorm ari. 37' din acest 're- 
gulament, a sumelor adunate, Primii notari primesc de la 
poștă shitanţe pe timbru fără a plăti pentru ele darea statornicită, 

42. Plata către autoritatea poștală a taxelor 'de asigurare 
pentru veniturile Statului trimise, arătate în articolul pre- 

» cedent, se face de Primii notari din numerarul sumelor nu- 
mite, însemnând despre această în lista pomenită în art, 39, 

  

1) Vezi regulele primirei şi cheltuirei sumelor, intrate la instanţele ordinare judecătoreşti, de asemenea și darea socotelelor despre aceste -suuie (Coi. leg. 1886.No. 41). A 

*
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3) Predarea taxelor de la acie, după, locul faceyei lor. 

art. 34, la duma locală sau la primărie sau la administraţia economică, ținând seama la cari venituri au a întră aceste venituri, conform art. 207 Leg. Not, Vezi mai sus art. 20, 44. Pentru primirea banilor se dau chitanțe, vari se în- fățişează la examinarea condicelor de trecut taxelor şi după trecerea de un an se prezintă împreună cu condicele, la revizuire la Curtea de control, 
Vezi art. 12 complectare și explic. la art,: 90, 

c) Predarea. sumelor adunale pentru liberarea din Arhiva notarială de duplicate, copii şi alte hărtii 
şi pentru pusul pecetei. 

45. Sumele adunate pe temeiul art, 217 Leg. Not. se predau de Primii notari la Casieria locală conform art. 36—42 din regulamentul de faţă. 
46. Taloanele chitanţelor de prirhirea, după art. precedent, a sumei arătate în articolul precedent, le trimite casieriile la Tribunalul regional competent, 

Condica No. 1 Pentru trecut taxele, ce intră la notarul cutare (numele şi familia) în cutare loc (numele orașului sau ținutului). 

            

  

    

  

    

pe anul........... | 

da 8 câtimea Î Ezg 
sz33 primită e â'%] Coprinsul pe scurt al actu- e | gel = «a |==s=|lui sau atestăreicu arătarea 9 jezs 5 za 3 i | 3 235 numelor persoanelor cari s 2358 1 88 3 ] SI" la-zajau luat parte la facerea lor, S 5235 5 d i 2|._ “21 sau cari au aat documente | :3 ED Bi Za 3 32| £ | Sispre păstrare, şi declaraţiile PEasl 85 8 o| a [za | scrise ale celor ce au & ss] Sa 2 ! s| 5 gs2 plătit taxele. 5 [s55a| sa = 

Z|= z 39 % >3 ag ă ca îi 
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| Condică. No, 2 
pentru trecerea taxelor, intrate la jud. de pace al catărui ocol, din cutare ţinut, din cutare gubernie, pentru: atestarea actelor 

          

  

  

  

  

                

pe anul 19....... i 

Câtimea 3 Cuprinsul pe scurt al PN “primită „|| 8 actului, declarat la ate- Ş 3 a [27| | stare,arătând de cine şi a [ES |&, , Ell a cui s'a dat actul, și 3 |s*3| 55 3[g a | declaraţia scrisă a celor a jeg Sg . . ăti soti a 
s|s| 5 ce au plătit taxele 5 33| ss Z |z — - ? 55 = 

Condică No. 3. 
pentru trecut taxele, întrate la primul notar al Tribunalului regional 

din cutare loc 

  

        
  

  
  

  

  
      

    

pe. anul 19... 

IŢ ] | ist |  catimea primită Ss8 5 
58 | see - arti 3252 le le Iszz] 13 lea 

s | e82 |Coprinsul pe scartie =5s|e [8 lezg 3 [gala l 2 | Sg? lal actului, arătând]% ss să [3 |sss 2 Sela 5] * | SS lcine Pa dat şi cui,[£ ra salea 22 25uleglza sa 3] 2% | Sâ“ Îşi declaraţiile celor a 555 Saga [se Es lesă o| 8 | 2s2]| ce plătesc taxe SES lea Ele steeleala. | = 39 &joăe 9 [Belsgsls ae z| a [355 [28 |3 [5 [Eaz lselsa = 
E ja IA A2'5 S ja   
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Raportul sumei lunare No. 4. 

al Primului Notar al Tribunalului regional din cutare loc pentru cutare lună 

pe anul 19..——— _ 

5 Snma taxei intrate - 
3 Ra 3 '35 0 
3 , BE Ss _'3 Insemnare despre = Numirea 258 3 2 predarea sau trimi ) EZa 3 Total  |terea sumelor la Ca. & veniturilor . a 3 & ST e - sierie şi despre nu- 

"7 4 merarul ramas 
2 AZa 
2 

se R. |Cop] R. [Cop R. |Cop 

  

    
După bugetul 
Min. Just, 

a
 Pentru tipăritul a- 

nunţului în Bule- 
tinul Senatului. , 00| 00 00| 00 00! 09 ! 

După bugetul de- 
partamentului dă- 

rilor îndirecta 

m
e
.
 

  Darea dela actele     
  

Su iutărite. . . „ .|  ooloo] vol 00] 00] 00 
Darea dela actele 

ylsimple. . . s. 00 00 

Suma. . 

- Afară de aceasta 
în depozitul 'Tribu- 
nalului regional 
se află din ta: | L 
xele de cancelarie 
(pentru liberare de 
duplicateg căpii.] şi „| 
pentru Pusul pe: oo] oo! 00 „ă ă t 21. unei 
ceței, ... 00| 00 00 șiță, sau este de 

Total. , 00| oo] oo! oo] oo! oo[| 00 rub. 00 cop. 

Din acestea s'a 
dat la casierie la 
cutare zi, lună şi 
an. 00 r. 00 cop. 
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Fixarea mărimei zălogurilor depuse de notari) 
(art. 8 Legea not) 

În capitalele ţerei .. . , . . . . 10.000 ruble de arg. 
» capitalele de gubernii . . . . . 6.000 » » » 
» oraşele din ţinut în cari sunt trib. 

regionale, ..., . ... 4000 » » 
-» celealalte orașe din ţinuturi .. 2.000 » » » 
Nota 1. Zălog (Garanţie) se primesc numai bani .numârătoare, sau hârtii de Stat aducătoare de procente, | „Nota 2. Hârtiile de Stat aducătoare de procent se primesc pe cursul 

stabilit pentru primirea. lor ca garanţie la Banca Statului, 
Nota 3. La termenele fixate pentru hârtiile de credit se dau No- 

tarului cupoariele ca să-şi incaseze procentele 2), după ce va arăta 
la casieria ţinutuală sau gubernială chitanţa Tribunalului regional: 
de primirea zălogului ($ 3 din Regulamentul păstrărei zăloagelor), pe 
care casieria notează timpul când i s'au dat cupoauele, iar” de pri- 
mirea lor Notarul dă chitanță pe comunicarea 'Tribunalui regional, cu care s'a innaintat însuşi zălogul (Ş 5 din Regal. p. păstrarea ză- 
logurilor). Pentru hârtiile aducătoare de procent cari nu au cupoane 
şi dobânzile se plătesc de casieriile inseşi, aceste procente, după ce Notarul întăţişează chitanţa sus pomenită a Tribunalului regionai, i se 
dau în modul stabilit în $3 1—31 din anexa 3 la art, 120 din in- strucţia dată Casierilor; iar dacă procentele de la hârtiile aducătoare 
de dobândă, dar neinzestrate cu cupoane, nu se dau de însăși casieria, 
atunci casieria, după ce Notarul face declaraţie, alăturând chitanța 
„pomenită a Tribunalului regional, procedează conform art. 110 din 
regulele in vigoare ale comptabilităţei pentru administrațiile dispu- 

- nătoare, punând în socoteală Notarului cheltuelele cu trimiterea pro- 
centelor prin poștă. : 

Nota 4. Dacă dorește Notarul, arătată dee) Tribunalului regional și comunicată de acest din urmă Casieriei unde se păstrează zălogul, procentele cuvenite dela hârtiile de Stat puse zălog se pot socati la complectarea zălogului notarului. In acest caz comunicarea Tribuna- 
lului regional slujeşte ca ordin pentru casierie de-a primi de !a in- stituția respectivă de credit procentele, după primirea cărora acestea 
se adaog l4 zălog, iar Notarului i se dă chitanţă de câtimea procen- telor ce s'au adaogit la zălog, zar talonul chitanţei se trimiie la Tri- 
bunalul regional. . 

  

1) Pentru unele regiuni s'au stabilit alte câtimi pentru zăloage, în 
deosebi pentru regiunile din Rusia asiatică, garanţiile sunt mai mici. 
Nota Trad. 

2) Casieria e datoare a liberă Notarului numai acele cupoane, cari 
nu au fost socotite în zăl6g inpreună cu capitalul (Circulara Min. Just. 
23 lul, 1869).
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Nota, 6. Când se întrebuinţează garanţia Notarulur alcătuită din hâr- - fii de Stat aducătoare de procente, pentru acoperirea unei condamnări rostită contra lui, se aplică regulele din art. 1072—1076 din Proc. civ. şi părerea prea înnalt intârită“la 23 lan. 1867 a Consihului de Stat, -despre certificatele de răscumpărare și despre certificatele aducătoare de venit permanent de 5'/.%/,, când acestea sunt puse zălog. Nota 6. Pentru banii numarătoare puși ve Notar ca zălog, de-ase- menea pentru bani puși de el, potrivit art. 210 Leg. Not. din 14 Aprilie 1866, ca zălog complinitor, nu sunt procente; dar Notarul, poate, în locul banilor vărsaţi de el, sau în locul procentelor adăogite la zălog (nota 4), depune pentru suma lor întreagă saw pentru orice parte din ei, hârtii de Stat aducă'oare de procente, cari ' “pe baza notei 2. Aceste hârtii se prezintă Tribunalului regional, care le predă casierivi, la 'care se păstrează zâlogul, cu cererea să le pri- mească zălog și cu invitaţia să libereze, în locul acestora, Nota zului din banii în numerar depuși o sumă egală cu cea drept care „ hârtiile trebue să fie primite. - 

  

Regale provizorii și formulare pentru călăuzirea judecătorilor de pace, notarilor şi primilor notari „a apliacarea Legei notariatului. 
(Col. leg. 1867 No. 91 art. 802).) 

I. Regulele pentru judecătoria de pace, 

1 In localitaţile, unde -nu sunt notari, judecătorii de pace au drept să facă numai atestări: : a) ale declărărei obligațiilor de împrumuturi pentru scriere şi termen (t. X, p.1 art, 1673, 1677, 2036 şi 2056); b) ale contractelor, arătate în art. 34 t.Xpl; 0) ale protestelor de felurite feluri ; | d) ale înserisurilor şi petiţiilor de împăcare; de-asemenea a învoelelor de-a se supune la arbitraj, pomenite în art, 1359 1361 şi 1374 Cod. proc. civ. şi 
-“€) atestarea procurelor, arătate la p. 2, art. 248 Proc, civ. (Vezi art. 2, 128, pp. 6 şi 7 şi art. 146 Legea Not). * 

4 

  

1) Art. 1, 3 și 21 din Regule au fust complectate și medificate (Col. leg. 1869 No. 3); art. 32 a fost complectat cu note (Col. leg. 1874, No. 28), iar art. 98 modificat (Cor, leg. 1877 No. 40. Ediţia din urmă a, P. I din t. X a eșit în 1900, unde eate şi un indice comparativ al ar- ticolelor, |
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Notă Pentru apărarea părţilor în potriva urmărilor neprielnice, îm- preunate cu pierderea unui act, judecătorul de pace este dator a pro- pune celui ce infățișează un act la, atestare, să lase la dosarele jude- cătorului de pace, copie de pe act. Această copie se scrie pe hărtie simplă și se vizează pe foi atât de cel care-a înfățișat (declarat) acul cât şi de judecătorul de pace. 

2. Judecătorii de pace, spre a însemnă atestările făcute de 
el, trebue să ţie nuinai un registru şi un indice alfabetic 
art. 26 pp. 1 și 4 şi art. 28 Leg. Not.), după formularul sta- 

„tornicit pentru notari, şi afară de aceasta o condică pentru 
trecerea în ea a taxelor (Vezi. Ucazul Senatului, 10 Aprilie 
1867, formularul No. 2). | 

3. La facerea atestărei, judecătorii de pace observă regulele 
stabilite în articolele 129—131, 146, 147, 201, 206 212—214 
din legea Not. şi 803 din p. [. t.X, Cod. civ. şi cu art, 23 
din regulele de faţă. 

4. Actele scrise nu pe hârtia timbrată sau pe timbru, dar 
nu de valoarea cuvenită, exceptând pe cele scutite de taxa 
timbrului, nu se primesc la atestare (art; 141 t. V. Statutul 
dărilor). | 

5. Pentru atestarea actelor. arătate în art, | din regulele 
de față, judecătorii de pace primesc plată pe baza art. 2—4 
şi 7 din tariful provizoriu al plăţei notarilor şi ale celor ce 
împlinesc slujba de notari. 

6. Judecătorii de pace au de asemenea drept a luă plata 
arătată în art. 14, 16 şi 17 din tariful provizoriu al notarilor. 

7. In caz pe moarte a unui notar, de liberare din slujbă, 
sau de depărtare din funcţie (art. 11, 12 şi 41 Leg. Not), 
dacă la locul unde se află biroul lui nu este alt notar, ju- 
decătorul de pace local întră pe dată în exerciţiul obliga- 
ţiilor ce-i dă art. 2 din Legea Not. 

- 

Notă. In toate orașele unde se va numi un notar, judecătorul de pace local are gata registrul eu alfabetul şi condica de taxe. 
Vezi expl. la art. 2. 

8. Când pe baza art. 41 din Leg. Not. se iau condicele şi 
registrele notarului, judecătorul de pace este dator a face 
în fiece condică şi în fiece registru, de îndată după arti- 
colele cele din urmă scrise în ele, o înscriere despre șnur 
şi pecete, dacă sunt întregi, şi despre numărul feţelor scrise,
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Inscripţia se iscăleşte de judecătorul de pace arătând şi data când s'a făcut inscripţia. , 9. În caz de moarte sau de liberare. din slujbă a jude- cătorului de pace, registrele şi condicele de taxe după Lege. Not. se iau și se trimit la Arhiva notarială de către jude- cătorul de pace al ocolului vecin după regulele statornicite pentru condicele și registrele notarilor (Vezi art. 41 din Leg. Not. şi art. 8 din Regulamentul de făță), 
Registrele notariale ale jud. de pace se atestă de congresul de pace iCirculara Min. Just. din Martie 1885 No. 7429), 

II. Regulele pentru Notari. 

10. In caz de-a se deschide vacanţie în funcţia de notar, "Tribunalul regional face publicaţie, chemând pe cei ce do- ese a luă această funcţie, și, dacă în locul unde este 'Tri- bunalul nu se găseşte alt notar, înştiințează Ministerul Ju- stiţiei despre ocuparea provizorie a slujbei, conform art. 7 diu Legea notarială. , 
11. După ce se întăreşte un notar în slujbă, acesta este dator a trimite de în dată la Arhiva notarială, puse pe o singură foae, întipăritura pecetei sale Şi un exemplar din“ iscălitura sa, arătând unde i se află biuroul (Vezi art. 25 din Legea Not. a 
12. În caz de concediu sau boală a r.otarului, persoana care trebue să-l înlocuească (art. 3 și 40 Leg. Not.) trebue să fie indicată de notar într'o petiție osebită la adresa Pre- şedintelui Tribunalului regional, alăturându-i declaraţia scrisă a acelei persoane că se 'nvoește a îndeplini funcţie de notar: 13. O dată cu măsurile pentru înlăturarea unui notar din funcție sau cu depătarea lui din slujbă, se dă de ştire despre acest lucru judecătorul de pace local, al locului unde este biuroul, ca să împlinească obligaţiile ce-i dă art, 41, din Leg. Not. 
14. In cazul arătat în art. 34 din Leg, Not., condicele și regi- strele cu toate anexele lor cuvenite (Conf. art. 94, 148 şi p.2 art. 154, Leg. Not.) se trimit la arhiva notarială cu un raport special şi cu inventar în două exemplare, din cari „unul se înnapoează notarului, cu chitanța pe el a Primului
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notar că a primit condicele arătate în inventar și registrele 'cu anexele cuvenite ale lor, 
15. Actele scrise nu pe hârtie timbrată, sau pe hârtie timbrată, dar, nu de valoarea cuvenită, exceptând pe cele scutite de taxa timbrului, nu se primesc la atestare (art. 141 t. V. Statutul taxelor şi art, 873 î, X p. L după Contin.). 16. Notarii trebue să privegheze să nu se coprinză întw- un act dispoziţii despre materii felurite, ci ca pentru fiecare din aceasta să se facă act osebit (art. 162 t. V Statutul dă rilor și 803 p. 1, t. X) 
17. Când întrun act înfățișat la atestare (art. 146 Leg. Not.) atestarea nu are loc unde să înceapă, atunci se lipește la act o. foae de timbru de 20 de copeici şi se face inscripţia așă ca vorbele de la început ale ei să se înscrie pe însuși „actul, iar celealalte pe foaea adăogită. In ori ce caz, pe această din urmă nu trebue să fie numai iscălitura Notarului. 18. De la martorii, pentru identitatea persoanelor necu- noscute notarului (art, 73 Leg. Not., notarul poate luă de- clarație scrisă că mărturia lor este ddevărată. . 
Vezi expl. la art. 73 şi 134. 
19. Dacă notarul nu se poate încredință de personalitate: cuivă prin martori (art. 73 Leg. Not.) notarul poate cere săi se aducă certificat” de la poliţie sau de la altă autoritate, pas- port, atestat de slujbă şi altele (art. 74 Leg. Not.). 
Vezi expl. la art. 134. 

"20. La încredințarea despre capacitatea juridică a părților art. 83 și 147 din Leg. Not.), notarul poate luă de la ele declaraţii scrise pentru acest fucru și afară de aceasta să se con- ducă de regulele din art, 73 şi 74 Leg, Not. şi de art.183, 181—186, 189, 191-193, 214—221, 223,376, 381, 770—1773, 119—1786, 788, 1394, 1402, 1405, 1436, 1440, și 2048t.Xp.], art. 546 şi 570 t. XI (Legea Cambiilor, după Contin. art. 240 t. XIV, Codul pentru preântimpinarea delictelor şi Părerea Con- siliului de Stat preaînnalt întărită la 19 Pevr. 1861 relativă la înstrăinarea, strămutarea prin moştenire şi punerea zălog ori în arenda a pământurilor și moșiilor. boereşti (t. IX Anexă specială). 
Vezi expl, la art. 73 şi 83 (capacitatea juridică). 
21. Actele de orice fel, afară de cele pentru strămutarea „Sau mărgenirea dreptului de proprietaşe pe immobile. (Comp.
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art. 158—160 Legea not!) sau se declară la atestare, con- 
form art. 133—135, 146 și 147 din Leg. not, şi pe lângă 
aceasta cu trecerea sau fără trecerea lor în Condica de acte 
(art. 137 Leg. not) sau se fac în mod notarial (art. 79 şi 
urm. Leg. not,), după cum doresc părțile. 

Aolă, Pentru apărarea părţilor de. urmările neprielnice, unite cu. 
pierderea unui act şi în deosebi a unei procuri, notarul este dator a 
propune ori cărui declarator a vre unui act la atestare, să] treacă 

- în Condica de acte potrivit art. 137 din Legea not. 

22. La facerea de către notari, pe baza art. 66 din Leg. 
not., a actelor de strămutare sau de* micşorare a dreptului 
de proprietate pe avere nemișcătoare, acte cari trebue apoi 
întărite de Primul notar, de asemenea şi la facerea de ate- 
stări asupra. altor acte, cari nu au să fie întărite de Primul 
notar, afară de regulele date în Legea not. se aplică art. 46, 
76, 103, 111, 114—118, 183—186, 277, 231, 294, 309 —311, 

„notele de la art, 377, art. 412, 436, 485, 488, 493, 503, 5W6, 
509, 514—516, 518, 519, 521, 522, 541, 542, 546, 548, 549, 

„555, 556, 580, 698—702, 709, not. la art. 728, 129, nota 2 la, 
art. 733, (p. 2), 741, 742, 771—774, 176, 118, 186, 188—193, 
795—'98, 802—804, 806, 808, 881, 989, 1314, 1374—1377, 
1528—1530 și 1562 p. k t. X, după Cont, art, 282-—285, 
281, 288, 308—312, 321 —332, 343, 347 și 348 î. XIV. Legea 
cenzurei, după Contin. ! 

23. In afară de sus arătatele regule, notarii se mai călău- 
zesc la facerea actelor şi a atestărilor: - 

a) la a actelor de cumpărare-vânzare, de art. 1381—1396, 
1402, 1425—1433, 1434, 1436, 1449, 1447, 1448, 1450— - 
1454, 1460—1458 t. X p. 1 după Contin- 

d) laa actelor de ipolecă, de art. 1627—1635, 1638—1641, - 
1643, 1644, 1646 şi 1653 t. X p. I, după Contin. 

6) la a actelor d6 promisiune de vânsare, de art, 1679— 
1684 t. X. p. 1, după Contin. 

Notă. Dacă în zapisele de fâgăduinţă de vânzare se va pune” con- 
diţie că făgăduitorul vânzărei se lipsește de dreptul de-a trece immo- 
bilul asupra asupra altei persoane innainte de expirarea termenului 
zapisului de făgăduinţă de vânzare, sau dacă va fi învoială de-a pune 
-propire, atunci acest zapis trebue să se facă în mod notarial şi să se. 
„supue la întărire la Primul notar,
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d) la a aclelor de danie, de art. 485, 967—970, 975, 977, 978, 980, v84, 986, 988 şi 993 î. X p. 1 (după Contin.) şi t. IĂ. (Anexă specială, după Contin. la Regulamentul răscum- părărilor art. 5, nota); ! €) la a actelor de zesire, de art. 1001 şi 1005—1008 +, X p. I, după Contin.; 
_ Plaaadlelor de împărțeată, de art. 997—999, 1315, 1320— 1325, 1328—1331, 1336—1339 şi 1344 +, X-p.1 (după von- tin.) şi art. 175 t. X] Cod. comere.; 9) laa actelor de separație d fiilor dându-li-se parlea lor, de art. 994 şi 996—999 t. X. p. | după Contin;; h) la a contractelor de închiri 're şi pentru datul în arendă a immobilelor, de art, 1691—1695, 1697, 1699—1704 4 X p. ÎI, după Contin., și de Părerea Consiliului de Stat prea „înnalt întărită la 19 Fevr. 1861 cu privire la înstrăinarea, cedarea prin succesiune și punerea ca zălog şi în arendă a Pământurilor și averilor nobililor (pomeşoicilor t. IX, Anexa specială). 

Notă. Contractele numite în art. 1703 p. L.t. X, se fac în mod no» taria] şi se supun la întărirea Primului notar. 

î) la a contractelor de aulreprize şi furnituri, din art, 1738—1743, 1745, 1895, 1893 şi 1901 4 X p.1, după „Contin.; 
k) la a contractelor de 14j pe avere mişcătoare, de art. 1663-— „1666, 1669—1671, 1677, 1678, a 20484. X p. |. Il) la a scrisorilor casnice de împrumut Cu gaj de avere mişcătoare (art, 1672 t. X p. |, de art. 1663—i666, 1673, 1677, 1678 şi 2048 4 X p. ]. 
1) la a obligaţiilor de înpriumut de art, 2020, 2022, 2025— 2027, 2029, 2036, 2040, 2041, 2043, 2048, 2056, 2058, 2059— 2062 t. X p.1. ” 

Notă. Actele de împrumut întărite (art. 2034 t, X p. ]) trebue făcute . în mod notarial, 

1) la a contruclele de închiriere de opere 'sau de locaţie personală, de art. 2201-—22u4, 2209—22412, 2214, 2219, 2221, 2222, 2224 și nota la art. 2247 t. X p. L după Contin.; 0) la a procurelor necovierciale de not. dela art. 762 şi de
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articolele 2291—2294, 2296—2310, 2312, 2314—2319, 2325 
și 2329 t. X p. I, după Contin.; 

p) la a cambiilor şi protestelor lor, de art. 540—543, 545, : 
546, 547, 548, 555—565, 570, 587—594, 597—642, 667-—675 
și anexa 'la art. 540 t. XI (Legea cambillor). 

Vezi expl. la art. 65 (plata pe cambii); - 
q) la a contracielor de depozit, de art. 2100, 2101, 2104 

şi Bit. Xp.l. 
r) la a contraclelzr de asociație, de art. 2132, 2135, 

„2145, 2152 şi 21674. Xp.lL | 
s) la actele de cumpărare de vase marine, de art. 1419 î.X 

p. 1 şi de art. 801—817 Cod. com. ţ XI p.1], după Contin. 
î) laa contracielor de clauză penală, de art. 1583 t. Xp.l. 
24. Notarii nu fac actele ce trebue întărite de Primii no- 

tarii, dacă sunt privitoare la proprietăți immobiliare, ailă- 
toare în localităţi unde încă nu sa introdus Legea notariatului. 

25. Ca încredințare că marturii la facerea unui act nu 
cad supt prevederile punctului 5 din art. 87 din Leg. not., 
notarul poate să le ceară declaraţie scrisă despre acesti lucru, 

26. După ce se declară înţelegerea asupra textului proiea- 
tului de act (art. 96 Leg. not), acest proiect se iscăleşte 
de părți. 

21. După ce se trece actul în Condica de acte şi după ce 
se iscălește (art. 96, 112 și 113 Leg. not.) notarul dă du- 
plicat de pe e! (art. 115 Leg. not.) 

28. La liberarea duplicatelor de pe duplicate (duplicatov 
vâipisei) (art. 118 Leg. not.) se înseamnă pe fiecare din 'ele, 
al câtelea e acesta la număr, adică al doilea, al treilea şi 
așa mai departe, Aceeaşi regulă se păzeşte la însemnarea 
despre duplicate în condică (art. 126 Leg. not). 

29. Formularele duplicatelor şi căpiilor de pe acte (art. 115, 
şi 122 Leg. not.) se anexează după aceste regule provizorii, 

30. Identitatea actelor, făcute sau atestate de Notar şi cari 
au a fi puse în execuţie în Regatul polon și în Marele Ducat 
filandez, se atestă de Primul Notar local (art, 736 î. X p. LI. 

31. In cazurile, când în Codul civil (art. 277, 309, 311, 381, 
112, 718—181, 783, 784, 788, 790, 792, 793, 984, nota 2 la 
art. 1529, 1330, 1376, 1388, 1393, 1304, 1429, 1432, 1460, 
1461, 1463, 1629, nota la art. 1630, 1638, 2048 şi 2152. 
X p. |. după Contin.) se cere pentru facerea actelor autori-
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Zarea sau consimțimântul unei instituţii, autorizarea şi con= simțimântul trebue să le prezinte cei cari șunt părți la fa- cerea actului. - 
Facerea și întărirea actelor de dobândire de către străini a unei proprietăţi fanciare în ținuturile Simferopol, Eupatoria, Teodosia, Ialta, Perecop, şi Dneprovsc, de-asemenea şi în prefectura Cherci—Enicale nu se îngădue fără a se întăţișă certificat dela gubernatorul 'Tauriei sau de la prefecţii de Sevastopol şi de Cherci—knicale după compe- tență. (Col. leu. 1869. No. 102 și 1874 No. 55). - Vezi: Legile prntru mărgenirea drepturilor de stăpânire asupra pă- mântului in regiunea apuseană, Regulele pentru facerea actelor, cari stabilesc dreptul de proprietate, e stăpânire sau de folosinţă pe Proprietăţi nemişcătoare, așezate, în argenile reionului fortificațiilor, se arată în art. 719 p.1,6.X (ed. in 1887). 

32. La facerea de acte (dânnâih) asupra unui immobil, cumpărat la vânzare Publică, sau pe pământuri, dobândite de terani în proprietate (art. 109 Regulamentul răscumpă- rărilor din 19 few. 1861), se păzese următoarele regule: a) Autorităţile şi persoanele cari face vânzare publică de immobile pe baza regulelor din p. a Il-a ţ. X Corpul de legi, dând cumpărătorului-ordonanță de întărire asupra pro-- prietăței vândute (art. 2172 t, 'X P. Il), comunică unuia. din Notarii locali pentru facerea actului, păzind regula din. art, 2173 t. X p.il.. 
b) După acestă com unicare, Notarul face act notarial. Primuj duplicat se scrie pe hârtie de timbru, potrivit cu valoarea proprietăței (art. 195 Leg. Not. şi, dacă la întărirea vânzărei nu Sa vărsat dările pe întărituri, duplicatul nu se dă mai înnainte de înfățișarea chitanței pentru vărsatul acestor dări la casierie sau la autoritatea unde sa făcut vânzarea. 

Primii Notari nu sunt datori a se încredinţă de exactitatea, plăței făcută la Nistar cu Privire la taxele de timbru pentru actele înfăţişate spre & se notă in registrul daraverelor im mobilelor. Răspunderea pen- tru nepăzirea regulelor acesiei dări trebue să cază pe Notarul care-a, făcut actul (90/19 Dec, dep, cas. unite). „Vezi expl. la art. 181 P. 10 (notarea actului de cump. la mezat a anui immobil). | ” 
€) In acelaşi chip se fac şi actele pe pământurile dobân- dite de ţerani în proprietate (art. 109 Regulamentul răscum- păra), păzindu-se şi regulele de la pp. 2 și 3 din atit. 6 și
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notele de la el t. IX Regulamentul răscumpărărei |după Contin. 
din 1863). 

Punctul c din art. 32 din Regulele provizorii priveşte cazurile de 
înstrăinare â unui pământ care eră al stăpânului ds înai înnainte 
vreme âl ţeranilor temporar-obligaţi și dobândit ide ei prin răscum- 
părare, trecând în proprietatea lor comună. lar, dacă pământul, râs- 
cumpărat de-o obștie sătească întreagă, deşi ou un singur act, stă 
în stăpânire familiară (vă pâdvornom vladenie),—atunci se consideră 
ca proprietate a caselor (fâmiliilor) ţerănești separate şi de-aceea mai 
pe urmă, la înstrăinarea de pământ pentru necesitatea Statului, nu 
este de ajuns a face un singur act comun, ci trebue neapărat să se 
facă în p rte acts după numărul curților, cari iau parte la înstrăi- 
nare (96/20.:Dec, dep. câs. unite). 

d) La vânzarea unui immobil prin vânzare publică, pe 
baza regulelor din Instituţiile judecătoreşti din 20 Noem. 
1864, actul se face în mod notarial pe baza copiei de pe 
ordonanța membrului permanent al Congresului judecătorilor 
de pace sau a Tribunalului regional (art. 1164 Cod. proc. 
civ.), înfăţişată Notarului de către cumpărătorul immobilului, 
Immobilul vândut se arată în act întocmai pe baza inven- 
tarului, după care s'a făcut vânzarea (art. 1165. Cod. proc. civ.). 

Nota lui N. K. Martâinov. la modul arătat la p. 6 din art. 32 din 
Regulele provizorii, trebue să se facă, după părerea noastră, actele 
de răscumpărare a patrimoniului neamului (retrait lignager. N. Trad.) 

“ (art. 1346 şi urm. t. X p. 1 şi art. 1443 Cod. proc. civ.), Bază la facerea 
actului slujesc copiile; de pe ordonanța judecăţei privitoare Ja răscum- 
părare, copia de pe actul întărit al stăpânului anterior şi adeverinţa 
că râscumpărătorul a plătit suma hotărâtă de judecata. Apoi docu- 
mentul de răscumpărare se notează, după dreptul comun, de către 
Notar în registrul de întărituri. De-aceeași părere este Gurlană (Chestii 
și probleme juridice p. I, pag. 144). : 

e) Toate actele (dannâiia) se înfăţişează în termeiiul arătat 
la art. 161 Leg. Not. la Primul Notar nu spre a le întări, 
ci numai spre a le notă în registrul întăriturilor, 

Nota 1. Formularul acestor acte se de mai departe. 
Nota 2. Proprietăţile nemișcătoare vândute prin vânzare publică, 

cari fuseseră ipotecate la bănci particulare sau ale unor societăţi ori 
la societăţi de credit orășenești şi particulare, se fac ori prin acte de 
vâneare întărite ori prin acte de vânzare neintărite (dannâiia), după 
regulele din statutele societăţilor san băncilor urmăritoare. Dacă, înse 
în statutul societăței sau băncei nu se determină precis forma actului 
de cumpărare, stunci asupra immobilelor vândute de ea lo vânzare
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publică se fac acte după regulele dela punctele a şi & din articolul de faţă. (Col. leg. 1874 No."28). 
Vezi art. 5179, 589, şi 593 t, X b. 3, ed, 1887 și expl, la art, 161, 181 şi 178: Leg. Not, despre rămăşiţe din tace. 
33. Aclele de vânzare a certificalelor de răscumpărare (art. 2, anexa la art, 109 t. 1X, din regulamentul răscum- - părărei), se fac notarialicește, după cererile autorităților. In- tâiul duplicat se scrie pe foae de timbru de 1 rublă, şi impozit pentru ele nu se ia (art. 728 nota 2 ţ, Xp Î, după Contin,). 

” 
Imprumuturile pentru răscumpărare numai atunci se pot crede proprietate separată mișcătoare a boierului, când i s'a liberat efectiv, dar cât timp nu s'au isprăvit socotelele și nu s'a făcut liberarea lor, stăpânul nu poate socoti imprumutul pentru răscumpărare ca o avere mobiliară a sa, despărțită de moșie (79/264). 
34. Pentru a apără părțile de urmările neprielnice ale facerei actelor pe immobilele ce se află supt propire, Notarul pro- pune celui ce face un act să se informeze din condica alfa- „etică despre propiri, înnainte de-a face actul. Vânzătorul immobilului, ascunzind că acesta este supi Propire, sequestru sau tutelă, atâţ cumpărătorului, câţ şi Notarului, nu poate fi urmărit pe baza art, 1700 Cod. pea., dacă n'a avut încă loc întărirea actului de către Primul Notar, de oare-ce actele de vânzare făcute de Notar,-constată numai înțelegerea între Părți asupra strămutărei dreptului de proprie- tate de pe un immobil şi, păn la întărirea lui de Primul Notar, nu slujeşte ca adeverire că vânzarea în adevăr sa săvârșit, şi deci cumpărătorul şi Notarul au putinţa, în temeiul art. 34 din Regulele provizorii, să se informeze înnainte de săvâr- șirea actului, din condicele alfabetice despre propriri (94/5. Dep. pen. Cas.). 

35, Cu actele, ce trebue întărite de Primul notar, docu- mentele originale, dacă atari au fost înfățișate, se înapoiază 
pe ele, atestate (art. 94 Leg. Not.). 6. Despre facerea: ori cărui act de strămutare sau măr- genire a drepturilor de proprietate asupra averilor nemi- Șcătoare, cum şi despre celealalte acte, ce-ar fi întărite de “ Primul notar, notarul trebue să comunice de în dată Pri- mului notâr (arţ, 66 şi 80 Leg. Not.). |
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37. La anularea actelor cari nu sau putut realiză se aplică 
regulele din art. 825, 826, 909, 1424, 1648, 2057 şi 2062 
p.It.ă. | 

Notă Modul anulărei procurelor s'a arătat în art. 2331 p.1t. X. după 
Contin. Despre anularea procurelor,se vestește notarul care a ate- 

.stat'o sau făcut?o, ca să facă în Condică însemnarea cuvenită. 

Vezi expl. la art. 60, 127 și 147 p.p.2 şi 3 Leg. Not. 
38. lInsemnarea pentru anularea unui act se face în 

condică sau registru, după cum actul însuși a fost trecut în 
condică ori în registru, cum şi pe însuşi actul sau duplicatul 
după formularul următor: 1866 Ian. 3 actul de faţă, pe baza 

“cutărui articol din p. |. t. X. se anulează (Iscălitura no- 
tarului). Această însemnare se face de-a curmezișul actului 
sau duplicatului, trecut în condică sau registru, 

Notă Despre anularea unui act, care din vre-o pricină nu s'a putut 
realiză după dorinţa părţilor, se poate face act osebit notarial. , 

39. Ipoteca plătită se înfăţişează la Primul notar, ca să 
anuleze însemnarea despre zălog. (art. 187 Leg. Not). Vezi 
expl. la p. 13 art. 159 Leg. Not, 

40. În înscripţia creditorului că i sa plătit ipoteca (art. 
1650 t. X. p. 1.) trebue să dea comsimţimânt la anularea în- 
semnărei despre zălog (art. 187 Leg. Not.) Această înscripție 
trebue atestată de notar, iar în locurile unde Leg. Not. nu 
“a întrodus încă, de administraţia, polițienească sau de no- 
tarul ori de mijlocitorul local. 

Vezi expl. la arț. 187 (Chitanţă). 
41. Despre anularea însemnărei despre ipotecă se poate, 

face, dacă, părţile doresc, şi act notarial. 
42. În cazurile arătate în articolele 1651 și 1652 p. 1, t.X. 

banii cuveniţi în bază ipotecei se prezintă la Tribunalul re- 
gional, ca să dea ordonanţă de anularea însemnărei despre 
zălog (art. 187 Leg. Not). 

43. La atestările că anumite persoane sunt în viață (art. 
140 Leg. Not., notarul este obligat a arătă nu numai ziua, 
dar şi ceasul chiar şi minutul, când s'a încredinţat că o per- 
soană este în viaţă. - 

44. La atestarea declarărei actelor (art. 147 Leg. Not), 
notarul este obligat:a se încredinţă şi dacă nu se coprind în 
în acte dispoziţii protivnice legilor.
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45. La înapoierea unui. documenţ. dat spre păstrare (art, 152 Leg. Not.) marturii cari sunt faţă la ea iscălese despre aceasta în registrul notarului, supt chitanța celui care a primit documenţul. Această chitanţă se sorie în dreptul acelui articol din registru unde sa trecut primirea documentului spre păstrare . 
- 46. Hârtiile numite în art, 137 din Leg. Not, se tree În condica de acte din cuvânt în cnvânt şi arătând la sfărșit 

„47. La trecerea hârtiilor în condică se arată de cine Şi când au fost: aduse, în forma, următoare :. 1867 Dee. 10 ne- gustorul Ivan Semenovici Petrov, locuitor în Petersburg, pe Fontanca: No. 46, mi-a înfățișat, mie, notar din Petersburg, cutare (numele familia şi locul unde se află biuroul) ca să trec, conform art, 137 Leg. Not., în condica de acte hărtia următoare (se presorie hârtia cu toate iscăliturile). Apoi cel ce-a întățișat hârtia iscălește în condică. 
. + 

Notă. Duplicate şi copii de pe aceste. hărtii se dau numai notând cele arătate în articolul de faţă, 

ia numai în cazurile arătate în art. 202 din Leg. Not. şi nu- mai la întârirea acestor acte. 50. La cedarea. certificatelor de răscumpărare, darea, sta- Dilită în art. 201 Leg. Not., nu se ia (nota 2 arţ, 728 p. Lt.X după Contin). . , 5l Plângerile împotriva notarilor (art. 60 Leg. Not) se scriu pe hârtie de timbru de 40 de copeice coala. Vezi legea timbralui, art, 14 p I (t. V. ea. 1903). - : - Ba, Pentru primirea plăngerei, dacă petiționarul doreşte, i se dă chitanță, arătându-se data când Plângerea sa dat, 53. Plângerile Împotriva faptului că jalba data notaralui nu a fost înnaintată în termenul prevăzut de art. 62 Leg. Not, se dă dea dreptul la “Tribunalul regional,
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III Regulele pentru Primii notari 

54. În ziua deschiderei unei arhive notariale i se trimite 
câte un exemplar de iscăliturile şi câte o întipăritură de pe 
peceţile dela Primii notari dela “celealalte arhive (art. 46 
Leg. Not.). E 

55. Registrele şi condicele Priniului Notar (art. 47 Leg. 
Not.) se pregătesc de el cu bani daţi după ştate pentru cheltu- 
elele de cancelarie şi i se liberează şnuruite, vizate pe 
foi de secretarul Tribunalfiui regional și cu iscălitura unui 
membru al aceluiași Tribunal. ” : 

56. Condicele de întărituri, registrele pentru duplicate și 
pentru copii şi jurnalele (art. 47 Leg. Not. pp 1, ? şi 5) se 
ţin de Primii notari conform formularelor anexate .mai jos. 

57. Pentru orașele Petersburg şi Moscva condicele de în- 
tărituri şi registrele daraverelor immobilelor se alcătuesc aparte 
pentru fiecare despărţire a oraşului (art. 51 Leg. Not.) 

58. Toate hârtiile adresate către arhiva notarială, afară. de 
cele date personal Primului notar, întră la registratură ge- 
nerală a Tribunalui regional, unde se înregistrează întrun 
registru osebit de intrare (al cărui formular se anexează 
mai jos), iar hârtiile de bani şi mandatele poştale întră întâiu 
la cassa Tribunalului și, după ce se înregistrează la veni- 
turi, banii se dau la registratură, 

99. Hârtiile intrate în registratură la arhiva notarială se 
liberează nu mai târziu de cât în ziua ce urmează după intra- 
rea, lor, iar cele urgente chiar pe dată. , - 60. Toate hârtiile intrate se adnotează de Primul notar și 
se trec la jurnal (p. 5 art. 47 Leg. Not) a 

61. Hârtiile, relative la unul şi același dosar, se coase în 
el. Este oprit a ţineă un colector general pentru toate hârtiile. 

62 Sumele de bani ce trebue vărsate personal de cei ce 
fac actele pentru asigurarea opririlor şi achitarea rămășiţilor 
se înfăţişează Primului notar cu o petiție pe hârtie de timbru 
de 40 de copeice. Legea taxelor de timbru art. 14 p. Lt. 
V. ed. 1903). Petiţiile, după ce le adnotează notarul, se dau 
celor ce au de vârsat banii la casa Tribunalului regional, ca 
să se treacă în condica sumelor particulare ale Tribunalului 
regional, apoi petiţiile, cu iscălitura pe ele a primitorului, 
se înnapoiază Primului notar. 

20
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Vezi regulele pentru primirea și cheltuirea sumelăr ce intră la in-. stanțele judecătorești ordinare (Col. leg. 1886 No. 41.) 

63. Sumele cuvenite pentru plata dărei - de pe acte, se varsă în casa Tribunalului regional cu ordinul Primului: notar și se trec în condica taxelor Primului notar. . 
Vezi tot acolă. 

- 

54. Predarea sumelor de bani la vistierie şi âpoi reparti-. zarea, liberarea şi trimiterea cetbr în drept a sumelor par= ticulare conform ordinului Primului notar, dat Casei Tribu- nalului regional, se fac după regulele generale ale conta- bilităţei și după regulele speciale pentru această, publicate cu ucazul din 10 Aprilie 1867-al Senatului (Formularul or- dinelor se dau în anexă). . 
Vezi tot acolă. 

” 65, Hârtiile ce se trec în registrul de eşire al hârtiilor (formularul registrului se dă ca anexă). 
66. Primii notari stau în relaţie de-a dreptul cu autorităţile. 67. Scriitorii dela arhiva notarială se supun în totul Pri- mului notar și pantru omisiunile sau lucrările lor nelegale În daraverele încredințate lor au răspundere potrivit legei. 

Vezi expl. la art, 59. Leg. Not. 

68. Actele notariale spre a se preface în acte întărite (art. 157 Leg. Not] se înfățișează la Primul notar cu petiția. scrisă pe hârtie timbrată de 40 de copeice coala. 
Notă. Actele (dannâiia) pentru pământurile răscumpărate de ţerani se înfăţişează cu petiție pe hârtie simplă (art. 6 p. £ t. IX Regulam. răscump. după Contin.). 

69. De primirea actului, Primul Notar, după cererea pe- tiţionarului, e dator a da chitanță. 
70. Termenul de un an pentrn înfăţişarea duplicatului la arhiva notarială (art, 161 Leg. -Not.). se socotește din ziua trecerei actului în condica de acte. “ 71. Actele pentru immobilele “cump. la vânzare publică ori pentru pământurile țerănești răscumpărate, cum şi actele pentru prefacerea proprietăţilor în fidei-comise se înfăţişează Primului Notar nu ca să le întărească, ci ca să le noteze în.
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registrul de întărituri (art. 181 Leg.Not). De pe aceste acte 
(art. 181 Leg. Not) Primul Notar opreşte în arhivă copie, 
iar originalul sennapoiază înfăţişătorului lor, notând pe ele, 
cu iscălitura sa, timpul când le-a notat în registru și câtimea 
de dare încasată de la acte, de-asemenea și banii luaţi pentru 
tipărirea anunţului, în cazul când legea a cerut încasarea a 
atari taxe. La liberarea actelor se păzesc regulele din art. 
119 Leg. Not. şi din art. 6, 24 şi 25 din t. IX Regulam. 
răsc, (după Contin.). | 

Acest articol nu dă de loc indicație despre copiile de pe 
acte (dannâiia) că se fac de instituţiile țerăneşti cu mijloacele 
băneşti ce acestea au la îndămână ori dacă se fac cu chel- 
tueala țeranilor. (81/20 Dec. dep. Cas. unite). 

12. De la actele pentru immobilele vândute la vânzare 
publică se ia darea fixată pe acte (art. 199 Leg. Not.). 

Vezi exp]. la art. 199 p.2, 

„73. Foile de execuţie după întăririle judecătoreşti relativ 
la strămutarea dreptului de proprietate asupra immobilelor 
se înfăţişează la Primul Notar, ca să le noteze în registrul 
de întărituri. 

74. Actele privitoare la proprietăţi nemișcătoare făcute pe 
baza art. 85. din Leg. Not. se înfățișează în termenul fixat 
de art. 915 t. X p.], la întărirea Primului Notar. 

75. Actele, făcute în Regatul polon şi în Marele ducat 
finlandez, ca să capete putere de acte întărite în Imperiu, 
trebue înfăţişate Primului Notar. La întărirea acestor acte 
Primii Notari se călăuzese de regulele din art. 736—738 şi 
41 t.Xp.1. 

76. Insărcinarea pomenită în art: 161 şi 162 din Leg. Not. 
de-a înfăţişă duplicatul unui act notarial la întărire se poate 
da numai Notarului (art. 161 Leg. Not); pentru a puteă 
înfăţişă duplicatul la întărire, celealalte persoane, afară de în- 
seși părțile, au nevoe de procură, sau de-o împuternicire 
specială de iscăli pentru ele în petiția cu care se înfățișează, 
duplicaţul. (Comp. art. 2321 p. 1, t. X). | 

11. Pentru a procură dovezi despre cine este proprietarul 
unui immobil (art. 168 Leg. Not.), de-asemenea ca să capete 
pentru întărire consimțimânt din partea instituției de credit 
la care immobilul este zălogit, Primul Notar dă certificat,
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conform art. 452 Proc, civ. La aceste certificate se aplică regulele din art. 453—455 Proc. civ. 78. Intărirea actelor asupra a immobile, aflătoare în regiunile a mai multe Tribunale regionale, lângă cari sunt deschise ar- hive notariale, se încredințează Primului Notar al unuia din Tribunalele regionale în câuză, după dorința părţilor cari fac actul, păzindu-se regiulele următoare (art. 79— 84). - 19. După înfăţişarea duplieatului (art. 161 Leg. Not), Primul Notar dă înfăţişătorului copie de pe acesta şi certificate în baza cărora să aducă de la celealalte ârhive notariale, în a căror regiune s6' află immobilul, încredințări că nu sunt piedeci la întărirea actului (art. 167 şi 168 Leg. Not). . 7 80. Adeverirea că nu sunt piedeci lă întărirea actului se 
care se înnăpoiază înfățișătorului. Primul Notar, dând ade- verirea, este dator, chiar când 0 liberează, să noteze acest. lucru În registrul daraverelor de întărituri, SI. Despre piedecile ce se ivesc relativ la întărirea aetu- lui, Primul notar care a data deverirea, este dator a înștiință pe Primul „Notar, la care sa înfățișat actul spre întărire. 

bilului Nota Trad.) (art. 169 Leg. Not. 83. Innainte de înfăţişarea copiei şi duplicatului sau a adeverinței că actul -a fost lăsat neîntărit, însemnarea făcută în registru, conform art, 80, nu se anulează, -şi, înnainte de anularea ei, Primul Notar nu întăreşte atte asupra aceluiași immobil. - 
84. Banii depuşi Ia, îritărirea actului, spre garantarea re- clamaţiei, în baza căreia este propire asupra immobilului (art. 175, 1388, 1456—1458 4 X p- Î), se trimit după arătarea Primului Notar la autoritatea care a pus propirea. 

Vezi expl. la art. 172 Statutul dărilor, . “ 
85. Primul Notar nu trebue să întărească acte făcute de Notar cu călcarea regulelor stabilite pentru ele. 86. La întărirea actelor, Primul Notar aplică regulele din,
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notele de la art. 763 şi art. '774—176, 1456—1459, 1630, 
not. la 1643, 1647 și 1703 tî. X p. 1, după Contin. 

87. La întărirea actelor de vânzare pe immobile, cari es 
din stăpânirea particulară în baza unei dispoziţii a guver- 
nului, nu se iau dări şi duplicatul se scrie pe hârtie simplă 
de timbru de 20 de copeice. (art. 580 t. X, p L, art. 180 şi 
384 t. V, Statutul dărilor. Vezi şi Legea timbrului, art, 13 
și 16 (t. V, ea. 1903). 

88. Taxa stabilită în art. 201 Legea not. pe actele întărite 
de Primul notăr (conf. art. 202 Leg. not.) să iau exact pe 

„baza art. 169 din Leg. not, „ 
89. Inscripţia pentru întărirea duplicatului (art. 169 Leg. 

not.) se face după formularul dat mai joă. La întărirea du- 
plicatului Primul notar poâte îngădui numai îndreptări de: 
puţină însemnătate în el, cari să nu atingă fondul actului, 
şi despre cari trebue să se arăte atât în inscripție cât și în 
jurnal (p. 5 art. 37 Leg. not.]; dacă e vorbă de indreptări 
mai însemnate, duplicatul nu se întăreşte, 

90. Duplicatul întări, să prescrie în Condica de acte (art. 162 
Leg. not.) din cuvânt în cuvânt, conform formularului dat 
mai jos. 

91. Duplieatul, după ce sa trecut în Condică, se pune în 
dosar (art. 170 Leg. Not). | 

92. Darea unui duplicat din Condica de acte sau a 'co- 
piilor de pe el se notează în condica de acte (art. 126 şi 
171 Leg. nst,); 

93. Anunţurile despre eoprinsul actului, relativ la strămu- 
tarea sau mărgenirea dreptului de proprietate asupra immo- 
bilelor, cum şi comunicările cu cari se trimit la tipogralia 
Senatului (art. 179 Leg. not.) se scriu pe. hârtie de timbru 
de 40 de copeice, după formularele anexate la art. 761 t.X, 
p. |, după Contin. şi la art, 1823 t. X, p. IL, observându-se 
regulele din art. 1814, 1819—1823, 1827 şi 1834 t.X p.Il, 
(conform art. 1831 p. II t. X, după Contin.). 

94. Banii trebuitori pentru tipăritul acestor anunţuri, și 
banii pentru asigurarea trimiterei se urmăresc pe baza 
art. 169 Leg. not. 

Notă. Anunţurile determinate în art. 170 Leg. not. ru se tipărese 
în Buletinul Senatului, când se dau acte ţaranilor temporar obligaţi, 
pentru primirea de către ei în proprietate a pământurile din nadelul 
lor (Comp. arţ. 761 . X p. ], după Contin), .



! o 310 

95. Dacă un immobil trece la un datornic al fiscului, al cărui nume este trecut în condicele de opriri, sau despre care sunt adnotări în registrul de daravere ale immobilelor, atunci, odată cu întărirea actului de dobândire nouă a unui immobil, se dă știre acelor autorități, Ja cari s'a produs da- toria către fisc, ca să se ia măsura 'cuvenită spre a înnoi urmăririle adunate din socotele. (Comp. p. 3art. 761. X,p.I]). 9%. De pe actele, cari privese: instituţiile de credit ale | Statului, Primul notar, este obligat a trimite, cui e în drept, căpii conforme, prin primă poștă. (Comp, art, 762, t, X, p.]). 97. Duplicate din condicele de întărituri ale instituțiilor vechi judecătoreşti ce. se păstrează în arhiva notarială şi copii de pe actele trecute în aceste condici se liberează în tocmai după arătările art, 156 Leg. Not. 98. Pe lângă comunicarea către notar despre timpul exe- cutărei punerei în posesie asupra unui immobil (art. 180 Leg. Not.) trebue să se alăture și chitanța vistieriei că Sau vărsat 3 ruble necesare pentru tipăritul publicaţiei despre acest ucru, h 
„99. In cazul arătat în art. 182 din Leg Not. opririle trans- ferate se notează în registrul de daravere ale immobilelor pe foaea (la partida. Nota Trad.) stăpânului nou (Comp. art 54 Legea Not.) 

: 100. Consimţimântul la anularea însemnărei de mărgenire a dreptului de. proprietate (art. 187 Leg. Not.), afară de în însemnarea de pe zălog, trebue să se arate și întrun act osebit făcut la notar (comp. art. 188 Leg. Not. Vezi expl. la art. 66 şi 187. 
101. Modul anulărei însemnărilor despre zălog s'a arătat mai sus (art. 39). Despre plata unei datorii ipotecare Primul notar notează în condica de întărituri unde este trecută ipoteca, şi dă de ştire tipografiei Senatului despre desfiinţarea oprirei. Notă Dacă ipoteca s'a făcut, după regulele vechi, nu în acel loc, unde se află immobilul, atunci, pentru a face insemnarea de plată pe baza ei in condică de - întărituri și pentru a desființăproprirea, se face plata la aceă autoritate sau la acel Prim notar al regiunei, unde ipoteca s'a făcut. 

Vezi expl. la art. 187, 

- 

102. In privința facerei de plângeri în potriva Primilor notari se urmează, regulele, arătate mai sus, în art. 51—53,
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| o ANEXA No, 1. 
„Formularul Indicelui alfabetic al Notarului 

(art. 26 p. 4 Legea Nolariatului) 
  

INDICE ALFABETIC AL BIUROULUI 
Notaruiui (cutare) din Petershurg 

pe anul 1868 
z, 

  

" Numele şi familiile persoanelor pentru cari s'au făcut 
acte s'au atestări şi No. registrului, 
  

        
Antonov, Ivan, înscris de împrumut. Reg. No. 25|_A. 

B. 

C. 

ANEXA No. 2. 

Formular de act nolariat. 

Anul una mie opt sute șase zeci şi opt, Septemvrie două- 
sprezece (dacă e nevoe: la cutare ceas) sau înfăţişat la mine 
culare (numele patronimia și familia), notar în Petersburg, în 
biuroul miev, atlător în cutare loc (despărţire, uliţă şi No. 
casei), cutare (profesia, numele, patronimia, familia și l0- 
cuinţa) personal cunoscut mie şi având capacitate juridică 
legală de-a face acte şi cutare necunoscut mie. zicându-și 
în cutare chip (profesia, numele) însoțit de marturii personai 
cunoscuţi mie, cari mi-au adeverit identitatea și capacitatea 
juridică legală de-a face acte a cutăruia (familii) marturii, 
culare (profesia, numele, patronimia, familia și locuinţa) şi 
cutare (de asemenea) declarându-mi că cutare şi cutare (fa- 
miliile), închee contract despre cutare lucru, cu următoarele: 
condiţii (toate condiţiile contractului). 

Proectul acestui act sa citit părților contractante (sau mi 
sa întâţişat mie de ele) de faţă cu sus numiții marturi și, 
după ce Pau găsit bun şi m'am încredinţat, că de bună voea 
lor doresc a face acest act şi că pricep înţelesul și rostul lui, s'a 

.



Nota 1. La facerea actelor, cari urmează să fe întărite de Primul notar, în loc de cuvintele, «duplicatele trebue să se dea» şi celealalte, înnainte de iscăljturi se scrie: <Duplicatul pe foae de timbru de 29 de copeice trebue să se libereze cutărui sau cutărei, iar, după ce va “fi întărit păn în termen de um an, de Primul notar, se va da pe foae de timbru cuvenită cutăruia», . Nota 2. Qontracţele de vânzare şi zălog sau ipotecă a immobilelor se prescriu în act (după vorbele: «cu următoarele condiţii», aplicând formularele, anexate la art. 1420, 1431, 1505, 1643 și 1669 t. X,p. 1 după Contin.; iar pentru obligaţiile de împrumut întărite, aplicând formularul dat la art. 2034 4, X, p. 1 ca anexă. 

ANEXA No. 3, 
Formular de (titlu de posesie) act de stăpânire (dannâid) pe. imobilul dobândit la vânzare publică după regulele 

judeciare. 
(Art. 1164 și 1165 cod. proc. civ.), 

Anul una mie opisute șasezeci și opt, Septemvrie două- sprezece zile, s'au înfățișat la mine, cutare (numele, patro= nimie și familia), Notar în Petersburg, în biuroul mieu, aflător în cutare loc, cutare (profesia, numele, patronimia, familia și locuinţa), cunoscut personal mie sau: necunoscuf mie, împreună, cu marturii cutare şi cutare, cunoscuţi mie Şi. cari adeveresc personalitatea lui, şi mi-a cerut, să-i fac actul de * Stăpânire, cu copie atestată a hotărârei Tribunalului regional din Petersburg din 1868 Septemvrie 11, despre întărirea asupra lui cutare, a unei case cumpărate la vânzarea publică, care-a avut loc la 11 Septemvrie:1868 la Tribunalul regional, eare casă a fost a cutărui-a, locuitor în cutare loc, iar măsurile pămân- tului casei și alte amănunte se copiază din inventarul casei, 

Primește actul de stăpânire) de față cu sus arătaţii marturi şi, după ce s'a găsit bun, s'a trecut în condica de acte, din 
»
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care s'a cetit din nou în acelaș chip. Duplicatul se va da pe 
hârtie de timbru de cutare valoare, cutăruia, care trebue 
să-l şi înfățișeze la. Arhiva Notarială din Petersburg, ca să. 
fie notat în registrul de daravere ale immobilelor. Dările 
pentru actul de. stăpânire, în cutare, câtime, s'au vărsat la 
Tribunalul regional .la întărirea vânzărei. Apoi iscăliturile: 
1) persoanei care primește” actul de 'stăpânire, 2) marturilor 
şi 3) notarului. | 

ANEXA No. 4. 

Formular de act de stăpânire pe pământ, dobândil ca 
proprietate de ţerani obligaţi vremelnic. 

(T. IX Legea Stărilor sociale, anexă specială, contin. 1863, 
art, 110). 

Anul una mie optsute șasezeci și opt, Septemvrie două- 
sprezece, în urma comunicărei Oficiului Gubernial din Pe- 
tersburg al daraverelor țerăneşti către mine, cutare, (numele, 
patronimia şi familia), Notar în Petersburg, în biuroul mieu, 
aflător în cutare loc, (despărţirea, ulița și No. casei), pe baza 
art. 6 şi 110 din Regulamentul de răscumpărare de către 
țerani [t. IX. Corpul de legi, după Contin.). s'a făsut acest 
act de stăpânire pentru ţeranii din gubernia Petersburgului, 
ţinutul Lugului, volostea Zapolscaia, din obştia sătească din 
Cșaniţeaia, satul Bolişii Utorgoșei, în număr de 317 suflete 
de catagrafiaţi de parte bărbătească, asupra pământurilor de a- 
șezare și de câmp prin răscumpărare dela fostul lor stăpân, Con- 
silierul de Stat Vasile Nicolaevici Panteleev, în proprietatea lor 
comună, cedată lor prin diplomă legiuită, şi anume: loc cu case 
și grădini, 32 desiatine; de arat, 609 desiatine; de cosit fân cu tu- 
tăriș, 627 desiatine; de pășune cu pădure de lemne, pământ bun 
de arat cum și fânăţ, 540 desiatine bb stânjeni; mlaștină cu 
mușchiu, unde. crește pădure, 16 desiatine 900 de stânjeni 
“pădure cu teren pietros cu copaci mărunți 18 desiatine 200 
stânjeni; supt drumul mare 18 desiatine 1509 stânjeni; supt 
uliți şi alte drumuri 7 desiatiăe, 1600 stânjeni; supt râuleţe 
5 desiatine 200 stânjeni; iar pette tot 1873 desiatine 1174 
stânjeni, cu toate glădirile aflătoare pe acest pământ și cu. 
toate ale-lui, cum sunt arătate pe plan, cu 42266 ruble 
66 copeice, care sumă a fost hărăzită împrumut ţeranilor



Notă. Luându-se după acest formular, se soriu actele de stăpânire: T-iu, pentru nemişcătoarele dobândite la vânzare publică după regu- gulele din p, Ut. X Corpul de legi, și al 2-lea, la certificatele "de răscumpărare, cu deosebirea, înse că, pentru cele di'ntâiu- acte, după ce se dă textul actului, se scrie: „Duplicatul urmează a se da pe foae de timbru (de cutare valoare, culăruia), care tr. bue să-l infăţişeze la arhiva notarială din Petersburg spre a se notă în registrul de daravere aie immobilelor. Dările pentru act (în cutare câtime) sau vărsat [in cutare loc). Apoi iscălitura Notarului. În actele de al doilea fel, adică Ia certi- ficatele de răscumpărare, după ce se arată coprinsul actului se scrie: „Duplicatul urmează s se da pe coală de timbru de 1 rublă, cutăruia Dare nu se ia.“ Apoi iscălitura Notarului, 

ANEXA No. 5. 
Formular de de duplicat din condica de acte. 

(art. 68 şi 115 Leg. Not.). 
Duplicat din condica de acte (sau din culare parte a condicei de acte) a Notarului din Petersburg cufare pe anul 1868. 

Pag. 00 No. 000. 
Anul una mie opt sute şi celealalte (actul se transcrie în întregime din condica de acte, nelăsând afară nici iscăliturile), Duplicatul actului este din cuvânt în cuvânt la fel cu actul Original, trecut în registru în 1868 la No. 00 şi dat cutăruia la data cutare, 

Iscălitura Notarului 
(Locul peceţei). 

| 
ANEXA No. 6. Formular de copie de acle. 

(Art. 122 Leg. Not], 
Copie de pe actul, irecut în condica de acte a Noiarului din Petersburg cutare, în anul 1866. a 

Pag. 00, No. 000,
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ee : 

Una“ mie opt sute şi celealalte [actul se transcrie întreg din 
condica de acte, fără a lăsă afară iscăliturile). 

Această copie este la fel din cuvânţ în cuvânt cu actul 
original, trecut în registru în 1863 la No, 00 şi dat cutăruia 
în anul 1868 la 3 Ianuarie. 

Iscălitura Notarului 
(Locul peceţei). 

Notă. Copiile date de Primul Notar se scriu folosindu-se tot de acest 
formular. 

ANEXA No. 7. 

Formular de atestarea conformităţei unei copii. 

(Art. 132 Leg. Not.). 

Eu, jos iscălitul, adeverese contormitatea acestei copii cu 
originalul, înfățișat mie, cutare (numele, 'patronimia şi fa- 
milia), Notar în Petersburg, în biuroul mieu, aflător în cutare 
ioc (despărţirea, uliţa şi No. casei), de cutare, (profesia, nu- 
mele, patronimia, familia, şi locuinţa). Compărând eu această . 
copie cu originalul, în acesta nu sau aflat ştersături, scris 
printre rânduri, cuvinte şterse și nici alte particularităţi (iar 
dacă s'au aflat, să se arate cari anume). 1868 Fevruarie 2. 
După registru No. -25. 

Iscălitura Notarului 
(Locul peceţei). 

ANEXA No. 8. 

Formularul pentru atestarea îndentităței unei iscălituri 

(Art. 133 Leg. Not.) 

Eu, jos iscălitul, adeverez, că isălitura cutare pe acest 
act s'a făcut chiar cu mâna lui de față cu mine!) (numele) 
patronimia şi familia), notar în Petesburg, în biuroul mieu 
aflător îu cutare loc (despărţirea, ulița, şi No. casei) de qu- 

1) Sau în loc de vorbele «făcută chiar cu mâna lui de faţă cu mine» - 
recunoscută în fața mea, iar la sfârşit, după vorbele personal cu- 
noscut mie, „făcute de el chiar cu mâna lui,
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tare (profesia, numele, patronimia, familia şi locuinţa) per- sonal cunoscut mie 1). 1868 Ianuarie 25. După registru No. 3-a. Iscălitura notarului 
- (Locul peceței). 

ANEXA No, 9, 
Formularul de atestare a timpului când s'au înfățișat . nişte documente. 

(Art. 136 Leg. Not). 
Eu, jos iscălitul, adeveresc, că în anul una mie opt sute şase zeci şi opt lulie două, la ceasul unul după amiază, acest document mi sa întățișat mie (numele, patronimia și familia) notar în Petesburg, în biuroul mieu, aflător în cu tare loc (despărţirea, ulița și No. casei) de către cutare (pro- fesia, numele, patronimia şi locuinţa). 1863, Iulie 2. După registru No. 550. 

Iscălitura notarului 
(locul peceței) 

Notă Dacă inse documenţul, pe baza art. 137 Leg. Not., după do- rința celui ce'| înfățișează, se treve in condica de acte, atunci, după ce se arată locuinţa infiţişătorului, se adauge „după dorinta lui sa trecut (la cutare dată; în condica de acta la No, 40, 

ANEXA No. 10. 
Formular pentru atestare că anumite persoane sunt în viață. (Ar. 189 şi 149 Leg. Not.) 

Eu jos iscălitul, am dat. această atestare că la anul una mie opt sute șasă zeci şi opt, Septemvrie cinci, la două ceasuri și trei zeci de minute după amiază, sa înfățișat la mine, 2), a 

1) Sau „înfăţişându-se la mine însoţit de cutari marturi cunoscuţi personal mie (le dă profesie, numele, patronimia, familia şi lo- cuinţa). In acest caz atestarea o iscălese şi marturii; saw „arătându-mi pentru identitate cutarj dovezi“, . Sau mi s'a înfăți at (da pildă un mic de vrâstă) sau cu cutare, m'am dus îa cutare, personal cunoscut mie (sau necunoscut), după cererea cutăruia ca să certific aflarea în viaţă a cutăruia, ceea ce am şi. con- tat a cutare timp. — Iar dacă adevereşte despre cinevă necunoscut notarului, atunci se adaugă, fiind cutari marturi personal cunoscuţi mie, cari mi-au adeverit personalitatea cutăruie. Apoi iscăliturile.
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cutare (numele patronimia şi familia, notar în Petesburg, în 
biuroul mieu îz cutare loc (despărţirea, ulița şi No. casei), 
cutare, personal cunoscut mie, sau însoţit de marturi cutari 
(profesia, numele, patronimia, familia şi locuinţa) personal 
cunoscuţi mie, cari au adeverit personalitatea lui, şi a cerut 
să-i dau certificat că sa înfăţişat înnaintea mea ca să cer- 
tific aflarea lui în viaţă. Apo: iscăltturile: 1) a persoanei, 
a căreia aflare in viaţă se certifică, și 2) ale marturilor (dacă 
au fost) 1868 Septemvrie 5. 

După registru No. 350, 
Iscălitura Notarului 

(Locul peceţei) 

ANEXA No. 11. 

Formular de alestare a somaţiei făcută de o parte. alieia 

(Art. 141—145 Leg. Not) 

| 
Eu, jos iscălitul, adeverese prin aceasta: l-iu că în anul 

una mie opt sute șasezesi şi opt, Septemvrie două la trei 
ceasuri după amiază, din însărcinarea dată mie, culăruia 
(numele, patronimia, familia), notar în Petersburg, în biuroul 
mieu, în cutare loc (despărţirea, ulița No. casei) de cutare 
(profesia, numele, patronimia, familia şi locuinţă) stăpânul 
casei (din despărţirea cutare, ulița şi No.). eu, am adus la cu- 

"noştința cutăruia (profesia etc.) în locuinţa lui, că el dela 
cinei ale lunei curgătoare să golească (să evacueze) aparta= 
mentul ocupat de el în casă numită și al 2-lea că cutare 
(profesia ete) din cutări pricini a refuzat executarea acestei 
cereri 1). Iscălitura, persoanei, căreia i s'a făcuţ somația.. Anul 
1868, Septemvrie 2. 

Iscălitura Notarului 
(Locul peceţei) 

'1) Sau-al 2-lea, cutare (profesia etc,) a refuzat a primi această so- 
maţie din pricina că e bolnav, ” Si
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ANEXA No. 12, 
Formular de atestarea declarației unor acte 1), 

(Art. 146 Leg. Not.) 
Anul una mie opt sute șasezezi şi opt, Septemvrie cinci, acest aet mi sa declarat, cutăruia (numele, patronimia şi familie) notar în Petesburg, în biuroul misu în culture loc (despărţirea ulița și No. Casei), de cutare (profesia, numele, Patronimia, familia şi locuința) mie personal cunoscut şi având capacitatea juridică legală de a face acte 2), Taxa pentru venitul orașului sa încasat atâta (în litere). După registru No. 348. 

Iscălitura notarului 
(Locul peceţei) 

* 

Nota 1. Inscrisurile de antrepriză iînfâţișate la atestare, actele ca- snice de împrumut și cambiile trebue emise după formularele, date la art, Ii 1673 și 2036 p.LtX şi la art. 540 din Legea cambiilor pe il la t. XI. 
Nota 2. la atestarea, procurelor neconrerciale după cuvintele «şi având capacitate juridică legală de-a face acte» se scrie: ccu acest prilej, eu notarul incredinţez că procura aceasta sa iscălit chiar cu mâna lui de cutare (infăţișătorul actului). 

ANEXA No, 13, 
Formularul trecerei unui articol în condica de întărituri 

| (Art. 169 Leg. Not.) 
Anul una mie opt sute şașezeci șapte, Noemvrie două- sprezece, s'a înfațişat înnaintea mea cutare (numele patro- nimia, şi familia,) notar în Petesburg, în biuroul mieu aflător în cutare loc, cunoscuţi mie personal etc, (a se copia păn la cuvintele: «acest proect s'a cetit contractanţilor»). Acest act, s'a făcut de cutare notar, s'a întărit de Primul notar, la cutare dată, luându-se dare de la culari atâta, şi sa 

  

1) Asest formular s'a compus în formă de neschimbat, conform or= dinului Senatului ocărmuitor din 12 Aug. 1868, (Col. leg. 1868 No. 78. 3) Sau cu cutari (profesie etc.) marturi personal cunoscuţi mie şi cari m'au încredinţat (de personalitatea lui și de capacitatea lui ju- ridică legală. -
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hotărât să se dea duplicatul prim pe foae de timbru de cu- 
are preț, cutăruia. 

Notă. Dacă duplicatul notarial, a fost corectat s'au schimbat. la în- 
tărirea lui la Primul n6tar sau complectat, atunci se trece în condică 
în forma lui schimbată. , 

ANEXA No, 14, 
, 

Formular de adnotare pusă de Primul notar pe 
duplicatul unui act. 

- (Art. 169 Leg. Not.) 

Anul una mieppt sute șusezeci şi şapte, Dechemvrie cinci 
duplicatul de față s'a întărit, luându-se: darea. pe act de 3 
ruble, darea de întărire VU ruble, pentru duplicat U0 cop, 
pentru publicația 0U ruble. Duplicatul prim se va da pe 
foae de timbru de cutare preț. 

Iscălitura Primului notar. 

Nata 1. Dacă duplicatul din condica de acte la întărire va fi suferit 
complectare sau schimbare, atunci după vorbele „duplicatul s'a în- 
tărit“ se scrie; „cu urmaătearele schimbări sau complevtări» (se pres- . 
criu deplin). . - 0 

Wota 2. Pentru consimţire la îndreptări nu mari in duplicat, 
Primul notar să ia dela pârţi declaraţie iscălită chiar pe duplicat, 

ANEXA No. 15. 

Formulăr de duplicat din condica de întărituri. 

(Art. 171 Leg. Not.) 

Duplicat din condica de întărituri, din arhiva notariala a 
orașului  Petesburg, despărțirea Admiralităţei pe anul 1868. 

No. 1 pag. 00, No. 0.0. 
Anul una mie etc. (actul se transcrie în intregime din con- 

dica de întărituri) _ 

„Acest duplicat este la fel din cuvânt în cuvânt cu actul 
trecut în condica de întărituri, trecut în registrul din 1868, 
la No. 00 și dat cutăruia, la cutare dată. | 

Iscălitura notarului. 
(Pecetea Primului Notar)
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ANEXA No. 16. 
Formular de jurnal al Primului Notar 

(art. 5 p. 47 Leg. Not... i 
| JURNAL 

al Primului Notar al Tribunalului regional din Petersburg 

  No. cor. | Vremea in- | Numirea a. al Dos. trărei   
Măsura luată de Când s'au tri- facerei Primul Notar  Îmis cele cees     

  Hăârtii intrațe 
pentru dosar 

      
__ ANEXA No. 16, 

INDICE ALFABETIC 

  No. Dosa- familiile, n umele și patronimia persoanelor cari rului au luat parte la afacere 
    

  

    

  

   



- 
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E | ANEXA No. 17, 
Formular al condicei de întărituri 

lart..50—52 Leg. Not.), 
CONDICA DE INTARITURI 

a arhivei notariale din Petersburg 
No. 4 

PARTEA INTAI 
ținutul Lugului 

  

  

      

| Pe anul 18. aaa IL | 

Numărul |Cână s'a în aa Ș : Cui și când s'a daţ | de ordinej tărit actul Coprinsul actului, " duplicat său copie 

ANEXA. No. 18. 
Formular de registru pentru duplicăte şi copii, date din 

Arhiva Notarială, | 
(Art. 40 Leg. Not). . 

| REGISTRU | 
de duplicătele și copiile date din arhiva notarială 

din Petersburg 
Pe anul 18... 
  

Arătareă coprinsului ac: | Chitanţa persoa- . Numele, patro-.| tului, vremea facerei sau | nelor căror s'a Luna şi ziua; | onmia, familia | înţărirei lui, câtimea ta. | dat duplicat sau liberărei du- | şi proiesia per. | xelor plătite, arătarea nu. | Căii, arătână phcatalui - | soanetor, pen- | mărului şi feţei unde so | numele, pâtrono- sau copiei | trucari s'au fă- | află actul în condica de mia, familia, pro- “cut actele. | întărituri sau în cea de fesia sau starea ” acte. socială a primi- - . - -  torilâr, 

  

No
, 

de
 

or
di
ne
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ANEXA No. 19. 

Formular de registru pentru hârtiile întrate la 
Primul Notar 

  

  

REGIS TRU 

pentru hârtiile ce intră în arhiva notarială din Petersburg 
Pe anul 18- 

Numirea şi No. hârtiei; 3 Chitanţa 
No. de anol,lana - numirea, instituţiei sau pi mărul celui ce-aj 
ordine intrărei persoanei, de „care a fost anexelor primit 

    
          

ANEXA. No. 20, 
„ Formular de registru al Primului Notar pentru hârtiile ce es. 

  

REGISTRU 

> de hârţiile ce es din Arhiva Notarială din Petersburg 
Pe anul 18.......... 

Î. . Chitanţa ce- 
“ ÎNo. dejânul,lunaj Numirea și No. hârtiei, al Numărul lui ce-a pri- 

„__|șiziuaex-] instituţiei sau persoanei, n ie ea | Mit hârtia 
ordine] pedierei căreia ea sa adresat î : lor [Spre a o dala 

anexele destinaţie 

  

           



___823 

  

ANEXA No, 21, 
Formular de indice la registrul de daravere ale imobilelor. 

| (art. 55 Leg. Not.). 

INDICE - 
la registrul de daravere ale immobilelor Arhivei notariale - din Petersburg. No. sau partea 

PINUTUL LUGULUI 
  

Familia, numele și patronimia 
proprietarului Pagina (faţă) din registru 

  

  

      
  

A 

_B 
0 

Numirea immobilului Pagina registrului 

_ 
_Ă 

In indicele proprietăţilor orășe- 
B nești se scrie, in loc de numi- 
0 rea moşiei, No. proprietăţei 
D     - Familia, numele şi patronimia 

" persoanelor, în folosul cărora 
sau făcut în registru adnotări 

de mărgenire a dreptului de 
proprietate 

Pagina, registrului 

        

  

je
ja
j>
 

         



  

Primul notar (cutare) al Tri- 
bunalului. regional, 

Luna, ziua, anul 
. No. 

„După registrul pentru du- 
plicate No... . - 

Suma actului. . | 
Valoarea hârtiei de timbru, 

întrebuințată pentru duplicatul 
prim . . 

(Locul Peceţei) 
Cassei 

ANEXA No.224) 

Formular al ordinului nota= 
rului pentru înregistrarea, taxe- 
lor la. venit, ” 

ORDIN 
„ Cassei Tribunalului regional 
(cutare). 

In afacerea (cutare) 
Urmează să primiţi eu trecere 

în Condica de taxe ale Primului 
nOlar: . ! 

  

Rub.] Cop. 
  

Din dări de la acte . 
Dări dela iînţărituri . 
Pentru datul duplica- 

telor, copiilor sau al- 
tor hârtii. ..., 

“Pentru pusul peceţei. 
Taxă după locul unde 

se fac actele . 
Pentru tipărit publi 

- caţia în Buletinul Se- 
natului . .. 

Total. .,         
Iscălitura Primului notar, 

S'a primrt atâța (in litere) şi. a 
trecut în Condica de. taxe a Pri- 
mului notar la cutare dată supt No, 

Iscâlitura casierului san a primi- 
torulai. 

s - 

Notă. Acest ordin se innapoiază Primului notar, 

  

:) Vezi Col. de Ieg. 1866, No. 41.



w/
 — 

  

_ o aagi 

De l4 Primul: notar (e-4are) —- ANEXA N6, 23. 
al Tribunatului regional (cutare), Fortularul d&' ordin al P&- 

- Luna, ziuă, anul —  mului notâr pentru- înregistra- 
-No. ” rea taxelor la cheltueli. Locul pecetail. ai ( ocul peceței) | ORDIN 

| Către: Cassa Tribunalului re- 
-gional (cutare). 

Din sumele vărsate la cassă 
cu petiția (eutare) şi trecute în 
Condica sumelor particulare ale 
Tribunalului regional (la cu- 
tare dată) supt No. (cutare), 
în daravera (cutare) trebue să 
se dea (cutărui) (atâta), sau 
trebue să se trimiţă (în cutare 
loc, atâta). Iscălitură - Primului 
notar, . 

Notă: 1) Pe baza;a-astfel de ordine 
: se fac la. cassă asignaţii şi se dau , . taloane în modut-stabiliţ, 2) Acest 

ordin rămâne la Cassă. -- 

Formular de condică. de acte 
(art. 26, 29 şi 30 din Leg. not.) 

Condică de acte a Notarului cutare (numele și. familia], de la cutare loc (araţă, orașul sau ţinutul 

Pentru actele pe proprietăţi nemișcătoare 1) - 

  

  

"No. _ , Cui și când : 
de or: No.re- COPRINSUL: ACTULUI sa dat dupli-| 
dine | gistrului e catul sau 

| copia :     

              
1) In ceealaltă condieă (Vezi p. 2 art. 28 Leg. not.), în loc de aceste cuvinte, se pune: Pentru acte neprivitoare la averi nemișcăloare.
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Nota 1. Condicele de acte pot fi împărţite, având în vedere îndemâ- narea, în câte-va părţi, dar cu condiţie: I-iu, ca fie-care parte să fie vizată și șnuruită potrivit cuart. 28 din Legea Not,, şi al Îl-lea, ca în titulatură numărul părţilor condicei să se arate în litere, supt numi- rea Condicei. . - - 
Nota 2. Condicele şi părțile lor se înfățișează Tribunalului regional, potrivit articolului 28 din Lege, numai legate și cu liniatura gata. Nota 3. Numărul rândurilor pe fie-care faţă se admite de 75. Aceste rânduri trebue să fie liniate. 
Nota 4. Numele colonelor se înseamnă numai la taţa întâia a con- dicei sau părţei de condică. 
Nota 5. Odată cu înfăţişarea condicei la Tribunalul regional (art. 27 Leg. Not.). să înfățișează cu ea chitanţa de plată a dărei hotărâte pentru fie-care față a condicei. (art. 29 leg. Not.). 

Formular de registre notariale!) 
(art. 28 Leg. Not.). 

Pe anul 18............ 

  Registrul Notarului cutare (numele și familia), din cutare loc 
(arată orașul sau ţinutul). 

  

Chitanţa iscălită de 
persoanele, căror 
sa dat duplicatul 
sau atestarea, ară-ţ 
tând numele, pa- 
tronimia, familia, 
profesia sau starea, 

primitorilor 

Numele, patroni- | Coprinsul actului sau 
mia, familia și lo- |atestărei; câţimea, ta- 
cuinţa persoanelor | zei vărsate pentru fa- 
pentru cari s'au fă- | cerea lui şi arătarea 
cut actele și s'aui numărului actului din 
atestat, sau s'a fă- | condica de acte sau 

-cut protest din partea, de condică No
. 

de
 

or
di
ne
 

An
ul
 
lu
na
 

şi 
zi
ua
 

  

            

  

11 Formularul registrelor notăriale s'a complectat cu următoarele regule: 1) Numărul fie cărui articol (fie-cărei bucăţi) trecut în regi- stru, după şirul scrierei și trebue să fie pu= odată cu scrierea articolului: în registru, 2) ]n caz de necesitate reală, ţinând seamă de câtimea însemnată de daravere, registrul notarial poate, cu autorizarea pre- şedintelui, să se împarță în două părţi, dar cu condiţie, I-iu: ca amân-
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Nota 1. Registrelo trebue să fie lungi de 8 verşoci și late de 5 ver- şoci. Ele se înfăţişează la Tribunalul regional pentru vizat (arţ. 27 Leg. Not.) nu altfel de cât liniate şi legate. Nota 2. Arătarea, în colona a patra, a numărului actului din Condica de acte, sau din partea condicei, după ce se trece coprinsul actului, se face în modul următor: „Actul acesta este Scris în condica actelor -privitoare la nemișcătoare (sau acte de cari nu privesc nemișcătoa- rele) supt No. cutare“. Dacă înse condica este împărţită în părţi, atunci se spune în ce parte). 

Regulele pentra alcătuirea şi ţinerea registrelor de da- ravere ale immobilelor după formularul cel nou. 

1, Registrul de daravere ale immobilelor se ţine conform modelului dat aci mai jos și deslușit în articolele de mai jos. Registrul de formă nouă este numai o continuare a re- gistrului de mai înnainte, şi de aceea, fie ce condică ţinută după regulele de mai jos formează o parte nouă din tot re- registrul de daravere ale immobilelor şi primeşte numărul corespunzător. , i 
2. Immobilele se trec în registrul de formă nouă al da- raverelor immobilelâr în cazurile următoare : 1). când asupra unui immobil trecut întrun registru de formă veche, trebue să se facă o adnotare. nouă şi 2) când un immobil trebue trecut întâiași dată în registru. În întâiul din cazurile arătate, îmmobilul, cu toate acele însemnările privitoare la el, cari mai au putere, se trece în registrul de tormă nouă, iar foaea PN N . | 

două părţile să fie făcute, vizate și şnuruite în forma, arătată pentru registre; al Ilea, ca în amândouă Părţile să fie una și aceeași nu- merotaţie, toate numerele păreche ale căreia să fie, în regulă, trecute în una din părţi, iar toate cele nepăreche în ceealaltă, şi al III-lea, că numărul bucăţilor serise în una din părţi niciodată să nu intreacă eu mai mult de cu un poe, numărul bucăţelor din ceealaltă parte. 

4Col. de legi din 1891 No. 66, art, 699) au fost, dela 1 jan. 1894, puse în aplicare în arhivele notariale din regiunile judeciare ale Petesburgului, Moscvei, Odesei. (Col. de legi din 1893 No. 119 art. 1361). Notările despre nelegalităţile descoperite la revizuirea, arhivelor cu pri- 1ejul întroducerei registrelor de formă nouă, sau arătat în circulara Min. Just. No. 28892 17 Noemvrie 1893.
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veche se închee, arătând numărul şi partea registrului unde 
-Sa strămutat immobilul. + 
„3. Foaea din registrul de formă nouă al daraverelor im- 
mobilelor menită pentru o "proprietate nemişcătoare este al- 
cătuită din patru secţii. In întâia secţie setrec informaţiile, 
privitoare la proprietăţi, într'a doua — proprietarul, în a treia. 
— mărgenirile dreptului de proprietaţe, în a patra — zăloagele, 
datoriile, şi alte pretenţii bănești, garantate prin propiri. Fie 
care secţie coprinde în ea trei coloane: 1) pentru a arăta nu- 
merele curente ale secţiei, a 2-a) pentru însemnările trecute în 
aceea secţie, şi a 3-a) pentru note. 

4. Piecare immobil se trece în registrul de daravere ale 
immobilelor la un număr curent special al registrului. In 
caz de a se înfiinţă o parte nouă la registru, În aceea se ur- 
mează numerotația parței anterioare. Numerația nu se schimbă 
după deschiderea unei foi pentru vre o proprietate. 

5. Numărul de fețe, lăsate pentru fiecare secţie, se deter- 
mină _de Priniul notar după cătimea adnotărilor ce bănuește 
că vor fi de făcut, înse, ori cum, pentru cele două secții 
dintâiu_ trebue să se lase —nu mai puţin de câte o faţă, iar 
pentru a treia și a patra, nu mai puţin de cât câte două 
feţe pentru fiecare. 

6. Dacă în vreuna din secţii nu mai rămâne loc slobod, atunci 
trecerea însemnărilor pentru această secţie se face la feţele 
de rezervă ale registrului, făcându-se în amândouă locurile 
trimitere la feţele veohi și la feţele nouă. Numărul foile de 
rezervă, de lăsat la sfârşitul fie cărui registru, se hotărăşte 
„de Primul notar: în cătime nu mai mică de douăzeci. 

1. În înfâia secţie a registrului se arată cu privire la un 
immobil urban — sectorul sau cvarialul, ulița, numărul, iar, 
dacă registrul este făcut pe despărţiri ale orașului, atunci 

„şi despărţirea; cu privire la immobile săteşti —numele, alcă- 
tuirea, locul unde este și întinderea. ” 

În întâia secţie a registrului se arată informaţiile căpătate 
conform art. 1681 Leg. Not, de la agrimensorul guberniei, 

- eu privire la locul unde este immobilul după planurile mă- 
surătorei (hotărniciei) generale sau speciale. 

8. Dacă un immobil ruralare după acte mai multe nume, 
atunci se înseamnă toate în registru. Dacă immobilul se al- 
cătuește din mai multe bucăţi, cari poartă nume deosebite, 

e e
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atunci se înseamnă în registru și numele acestor bucăţi, 
Dacă lipsește numirea immobilului, se arată cu numirea 
satului cu biserică, satului simplu, staniţei și altele, lângă 
care se allă, de: asemenea se arată şi alte caractere cari slu- 
jesc la determinarea immobilului și se pot scoate din act, 
precum: un lac sau un rău ce se află pe moşie, un drum 
de fier ce trece prin ea, o șosea etc, 

9. La un immobil, trecut în registrul de daravere de întă- 
rituri, se poate adăogi în registru, dacă doreşte proprietarul, 
-o bucată nouă, de pământ. Insemnarea ce se face cu acest 
prilej, în secţia întâiea a registrului,afară de informaţiile  ară- 
tate în articolele 7 şi 8, se araiă faţa şi partea registrului 
-de formă veche sau numărul și partea din registrul de formă 
nouă, de unde se strămută bucata adăogită, dacă a fost şi 
înnainte de aceasta trecută în registru. 

10. In întâia secţie se înseâmnă bucăţile separate de moșie, ' - 
arătând aotul care slujeşte de bază la separare, preţul arătat 
în act, de-asemenea numărul şi „partea. de registru, unde se 
trec bucățele separate.. a | 

11. In a două secţie se arată profesia, cinul, numele, pa- 
tronimia, familia sau porecla pruprietarului, chipul cum a 
dobândit atât însăşi proprietatea, cât şi bucăţile nouă unite 
mai apoi cu immobilul (art. 9) și preţul cumpărărei. 

Afară da aceasta, în a doua parte a secției, se înseamnă 
declarația de insolvabil a proprietarului immobilului, . 

12. Lia caz de strămutare în întregul său a unui immobil, tre- 
cut în registrul de formă nouă, la un proprietâr nou, foaea veche 
din registru (adică partida) nu se isprăveşte şi immobiiul nu 
se strămută pe o foae nouă (la o partidă nouă), ci proprie- 
tarul cel nou se înseamnă pe aceeași foae. 

13. In a treia colonă a secţiei a doua, se înseamnă vremea 
întrărei proprietarului în stăpânire atât asupra immobilului 
însuși, cât şi asupra bueăţelor nouă alipite la iinmobil. De 
asemenea; se notează închiderea dosarului privitor la insol- 
vabilitatea persoanei care:a: rămas Proprietară a imobilului, 
14, În a treia secţie se înseamnă: 1) Liberarea de certi- 

ficat pentru moşia menită a fi prefăcută în fidei-comis, şi 
proprirea pusă din pricina aceştui caz pe el; 2) Proprirea 
pusă la caz de. înființare a fidei-eomisului ; 3) Actul pentru
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înființarea fidei-comisului sau porunca prea înnaltă pentru. în- ființare de maiorat; - | . 4) Proprirele puse pe immobil în caz de reclamaţie pri- vitoare la dreptul asupra immobilului, de contestaţie contra testamentului și în caz de împărţeală prin justiţie ; 
5) Liberarea de. certificate că nu sunt propriri la întărirea unui act pe immobile aflătoare în mai niulte regiuni ju- decătorești ; 
6) Mărgenirea dreptului de proprietate, precum cedarea folosinţei pe viață în folosul unor persoane străine, a drep- tului de participare particulară (redevenţe, servituţi și altele), exceptând zălogurile, reclamaţiile băneşti și alte pretenții bă- neşti, asigurate în: immobil prin propriri ; 
7. Contractele de ar&ndă, făcute în modul întăriturilor şi propirilor ce se pun la încheerea contractelor de arendă cu primire de bani pe mai mult de un an, înnainte ; 9. Actele de proprire a înstrăinărei immobilului. 15. In secţia a patra se înseamnă : 
1. Zăloagele şi 'propirea puse în asemenea caz; 2. Liberarea de. certificat pentru immobil, când se ofere ca zălog și propirea pusă în acest caz; 
3. Propire pe immobilul primit de către înstituţiile de credit și de către Stat ca zălog. 
4. Propiri puse sprea asigură reclamaţiilor băneşti, a urmăriri în baza unor hotărări ale judecăţei civile şi pe baza condem- nărilor judecăţei penale, a unor urmăriri făcute de fisc și aHele,. 16. In caz de anulare sau de schimbare a vre unei în semnări, sa notează despre aceasta în dreptul acelei în- semnări, în coloana însemnărilor, dacă înscripția este deo- sebit de grea, în această colonă se arată numărul însemnărei celei nouă despre anulare sau schimbare. 
17. Insemnările în fiecare secţie se înzestrează cu nu- mere curente pe secţie. Fiece însemnare, trecută în re- gistru, dacă e privitoare nu la întregul immobil, ci asupra unei părți, trebue să se arate, la ce 'parte anume a immobilulai se raportează. 

- 18. In însemnările de pe acte, trecute în condicele de acte întărite, se arată numărul și fața condicei respective ; în însemnările de pe acte, supuse Primului 'notar, nu spre în- tărire, ci nu mai spre a fi trecute în registrul de daravere
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ale immobilelor, la trecerea însemnărilor de popriri, cum şi la anularea lor, se arată articolul din jurnal, tot așă la în- semnările pentru celealalte mărgeniri ale dreptului de pro- prietate, dacă aceasta se face nu pe baza unui act trecut în condică de acte, se arată arată articolul jurnalului. _ 19. Neatârnat de trecerea în registrul de daravere ale im- mobilelor a articolelor propitoare și desființătoare de propiri, pe baza art. 17 din anexă dela art. 616 (notă) Proc. civ,, după Contin. din 1890, Primul notar, la fie care dată, când e dator, în caz de facere de ast sau din altă pricină, a aduce la cu- noştință propirile ce sunt puse pe immobil, să treacă toate propirile particulare rămase asupra immobilului în secţiile respective ale registrului de formă nouă, arătând anul, nu- mărul şi articolele din Buletinul Senatului sau anul şi nu- mărul articolului după Colecţia locală. de articole propitoare. 20. Pe duplicatele şi actele, liberate de Primul notar, trebue să se noteze: în ce parte -a registrului şi la ce număr este scris immobilui, de asemenea, în ce secţie şi la ce număr sunt trecute în registrul de daravere ale immobilelor în- semnările corespunzătoare; 
21. Alcătuirea registrului de daravere ale immobilelor în forma lui nouă şi ţinerea lui conform regulei arătată mai obligatoare nu numai pentru Primii notari, ci și pentru instan- țele, pe lângă cari se află secţii de întărituri. 22. Regulele de față se vor pune în aplicare treptat în arhivele notariale şi în instituţiile de întărituri de organizaţie veche, pe baza unei dispoziţii speciale, în fiecare caz al Ministrului Justiţiei.
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| . Anexă da art. d. 
Registru de daravere ale smmobilelor din ţinutul Zamburg, 

  

partea 7. * 
- No. 25 

Moşie lângă satul. Nicolsc. 
_ SECŢIA I-a pag. 27. 

Noj Numele și alcătuirea moşiei ia Note 
  

pi
 a) * La vila satului Nicolse o bu. ată de pământ de 

5300 desiatine. ...... ..... cc. ... 
[b) Lângă satul Ragulovo o bucată de pământ de , „150 de desiatine cu o moară la râul Hreviţa, . | Vezi No, 4%) Strămutat dela partea a 5-a pg. 89) : 

(Isc. Prim. Not.). 
2] Sa alipit pământul necultivat; Polosehi de 225 _ de desiatine în vila satului Nicolse. ; 

S'a strămutat aci din partea a 7-a din acest re= 
gistru No. 13.: (Isc, Prim. Not.) 

Pământul necultivat Poloschi (No. 2), cum se vede 
din raportul agrimensorului guberniei, se află în 
vila din ţinutui -lamburg, insemnându-s. la vila 
satului Nicolsc, după indicele alfabetic al arhivei 
hotărniciei supt Jit. N, No. 91 cu câtimea de pă- 
mânt de 225 de desia'ine, (Isc. Prim. Not,). 

4] Sa înstrăinat o bucată de pământ lit. b. (No. 1) - '|eu 2650 de ruble către asesorul de solegiu Ivan, 
Prohorovici Petrov cu actul de cumpărare, întărit 
la 13 Aprilie 1892. Condica de întărituri din 189 
p. Î. pag. 68 No. 31. 
- Sa strămutat cu No. 43 în acestaşi parte din 
registru: - (Isc. Prim. Not). 

5] Sa separat din bucata lit. a (No. 1) 2000 de de- 
siatine pentru Consilierul titular Semen Nicolaevici 
Varghin prin actul de împărţeală, făcut cu rotmi- 
strul Vladimir Nicolaevici Varghin și întărit la 2 
art. 4892. Condica de întărituri din 1892 p. Il!, pg. 
25 No. 1. Ă 
Strămutat la No. 54 în aceastaşi parte a repistru- 

lui. (Isc. Prim, Not). 

| Vezi No. 5) i 

    

Co
 

        
  

1) Poate bucăţile, cari intră în compunerea moșiei se arată !a prima 
înscriere cu litere osebite: , 

2) În trimiterile la alte părţi ale registrului nu este nevoe să se 
arate—forma veche sau nouă; a registrului, de oare-ce, cu introducerea. 
registrului de formă nouă se va urmă numeraţia veche a părței re- 
gistrului. , . 

) Notele No. 5 şi 4 au insemnatate complectătoare cu privire la 
însemnările No. 1 și 2, din care pricină și sunt legate prin trimiterea, 
pusă în colona notelor faţă de insemnările mai vechi. (No. 1 și 2).
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Ne. 25. | 

SEUTŢIA a L-a 
  

ia
 

    

pag. 30. 

  

  
| vruarie 1892, de la locoţenentul Petre Ivanovici Se- 

  

dobânditor al immobilului.prin act de cumpărare 
de ia Antonov, întărit la 24 Ianuarie 1893. Condica 
de întărituri 4892, pg. 1, g. 82 No. 17. . 

- _ (Ise.'Prim. Not), 
Varghin—Nicolai Stepanovici inginer tehnolog, 

Aobânditor al:pământului necultivat Poloschi (seoţia, 
i No. 2) prin act de cumpărare, intărit la 22 Fe- 

menov cu 5.200 de ruble. Condica de intărituri 1892 
p. I-a, pag. 73, No. 37. (Ise. Prim. Not.). 

Varghinii— Vladimir Nicolaevici, căpitan de ca- 
valerie în retragere, Semen Nicolaevici consilier 
titular și Andrei Nicolaevici, cetăţean de onoare, 
moștenind immobilul prin testament, câte :/,, dela 
Niculai Stepanovici Varghin, întărit pentru execu- 
tarea la 5 Octomvrie 1893. Articolul din Jurnal No. 
247 din 189. (Isc. Prim. Not.), 

Varghin—Yladimir Nicolaevici, căpitan de cava- 
lerie in retragere, dobâriditoful 'de1la, moștenitorul 
cetățean de' onoare Andrei Nicolaevici Varghin, 
a părţei aceluiă (:],) din immobil, prin act de cumpă- 
rare, întărit la 1 August 1894, cu 25.000. de rub, Con- 
dica de întărituri din 1894, p. 2, pag. 78 No. 43. 

- ” - (se. Prim. Not). - 
Varghin—YVladimir Nico!aevici, căpitan de cava- 

lerie în retragere, îscându-se singur proprietar după 
separarea. părţei din îmmobil pentru Consilierul 
Semen Nicolaevici Varghin, prin actul de împărțeală, 
făcut cu Consilierul titular Semen Nicolaevici Var 
ghin şi întărit la 2 Oct. 1894. Gondica de acte în- 
tărite 1891 p. 3 pg. 25 No. 11. (Isc. Priră, Not). 

Varghin— Vladimir Nicolaevici a fost declarat da- 
toric in'solvabil prin hotărârea Tribunalului regional 

No. PROPRIETAR Note - 

1| Antonov.—Fedor Vasilievici, general-maior, do- | Punerea în 
bânditor âl amânduror bucăţelor din secţia I-a No. 1 stăpânire laj . 
(it. a şi b) prin act de cumpărare făcut in Peters- 5 Aprilie 1863/ 
burg la Curtea civilă,la 16 Maiu 1862, de la Con-| (ise. Prim. 
silierul de stat Andrei liici Lopatin cu 52.000 de Not.). 
ruble, - 

Strămutat din partea a 5 la pg. 89. 7 | 
.-  (Ise. Prim. Not.), 

2]  Varghin.=—Nicolai Stepanoviei, inginer tehnolog, | Punerea în 
stăpânire la 
12 Fevr. 1892] 
(Ise. Prim.. 

Not.). 
Punerea în 
stăpânire la 
13 Mart. 1892 
(Ise. Prim, 

Not). 

Punerea în 
stăpânire Ia 
18 Noemvrie 

1893 (Ise. 
Prim. Not.). 

| Punerea în 
stăpânire la 7 
Noem. 1694 
(ise,. Prim. 

Not). - 

Punerea în 
stăpânire la 
Noam; 1894 
(Isc.. Prim. 

Not.)     din Petersburg la 12 Maiu 1895. (Ise. Prim, Not.)
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No. 25. 
SECȚIA a III-a i Pag. 33. 

No. Mărgenirea dreptului de proprietate Note   
  1| Dat în arendă polcovnicalui în retragere Mihail Ivanov, pe 2 ani, de la 1 Martie 1892, cu plata în- nainte- a tuturor banilor arendei, în sumă de 3.000 de ruble, prin act, întărit la, 15 lanuarie 1862. Con- dica de intărituri din 1892, p. 1, pg. 22, No, 13. Articol de oprire pentru dări din partea ținutului lamburg 1893, No. 18. (Isc. Prim. Not.]. 2] Sa dat dreptul de trecere pe jos și nu pe jos ” [prin câmpie şi locul necultivat Poloschi (secţia I-a No. 2) în folosul moşiei vecine «Ozereţeoe», prin actul întărit, la ? Ianuarie 1892, Condica de acte întărite din 1892 p. 1,-pg. 3, No. 2. ” Strămutat din p. a 7-a a acestui registru No. 131), 

(Isc. Prim. Not.). Desfințaţ, Col. 3] S'a pus propire, după hotărârea Tribunalului re- de articole de Sional, din 17 Septemvrie 1893, pentru asiguratea desființare de reclamaţiei Consilierului de Stat Pavel Nicolaeviei ME Tare Mubin pentru dreptul de proprietate pe 2 desiatine 1891 No,117. Ar. 500 de stânjeni din moşia Nicolscoe. Articol de po- ticolui jurnalu- prire pentru dări din țin. lamburg. 1893, No. 337. 328 (Tec. Pro           
  

  

  

  

    

| Art. jurnalului No, 203, anul 1893, Not). 
(Isc. Prim, Not.). 

No, 25, | SECTIA a III-a Pag. 34, 

No. Mărgenirile dreptului de proprietate Note 

1 . 

DI one 
          ———————————— —_.— 

1) Mărgenirea la dreptul de proprietate notată Ja No. 2 asupra lo- cului necultivat Poloschi eră în fiinţă încă tanainte de ao fi dobândit - Varghin, şi a fost strămutată odată cu trecerea acestui loc necultivat în secţia l-a la No, 2.
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No. 2%. 
SECŢIA a IV-a Pag. 35, 

No.| Zăloage, datorii şi pretenţii, garantate prin popriri Note 

  

4 

    

S'a făcut zălog pentru asigurarea împrumutului 
de la negustorul din Ţarscoeselo, ghilda a 2-a, Ivan 
Semenovici Petrovschi, 20.000 de ruble, cu 6pt la 
sută pe termen de 1 aan cu ipotecă, întărită la 10 
Aprilie 1892. Condica de întăriţuri 1892 p. 1], pg. 
3, No. 2. Articol de poprire pentru dări ţia. lam- 
burg 1892, No. 37, 

(Isc, Prim, Not). 
S'a pus poprire, după hotărârea tribunalului re- 

gional din Novgorod dela 22 Maiu 1892. spre ga- 
rantarea acţiunei orășancei din Riga Pelaghia, lva- 
novna Procofieva pentru suma de 5000 de ruble, 
cu 9/, dela 1 Iulie 1890. Col. de art. popritoare de dări 
ţin. lamburg 1892 No. 70, Articolul jurnalului din 
1892 No. 205, 

_- (sc. Prim, Not). 
S'a dat certificat de zălogire spre a fi pus zi og 

la instituţiile de credit, 17 Iunie 1893 No. 56. Col. de art. 
popritoare pentru dări din partea ținutului lamburg. 
1893 No, 59. 

(Isc. Prim: Not.) 
S'a făcut zălog pentru asigurarea, împrumutului 

dat de Banca funciară din Petersburg-Tula în sumă 
de 16.000 de ruble de la 1 Iulie 1893 pe termen de 
54/, ani, cu condiţia de plată a3/, procent pe fie 
ce jumătaţe de an înnainte. Col. de art. poprito .re 
pentru dări pentru ţinutul famburg, 1893, No. 65. 

(isc. Prim. Not.), 

, No. 25. 
SECȚIA a IV-a 

S'a stins. Col. 
de art. desfinţă.- 
toare de popriri 
pentru dări din 
ţin. lamburg 

1893 No, 3 Art. 
al jurnalul. din 
1893 No. 133 (sc, 
Prim. Naoţ.). 

S'a desființat. 
Col, de art. des. 
fiinţătooare de 
popriri pentru 
dări 1893, No, 

72 Art. jurnalu- 
Ii din 1892 No. 
136 (Isc, Prim. 

Not.). 

    
Pg. 3%. 

  

No, Zăloguri, datorii şi pretenţii, garantate prin propiri |   Note 
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Legi restrictive în privința străinilor, 

a) Legi civile (î. X p. 1. ed. 1900). ari. 698, nota 3 cu anexe şi nola 4. | Vezi, nota 3 şi 4 de la art, 698 Cod. civ. trad. Min. Just. 
Regulele provizorii “pentru dobândirea, de îmmobile ru- răle în proprietate, cu potecă şi în arendă în cele nouă - gubernii apusene: a Chievului şi vezi-le în Cod. civ. trad. Min. Just. la anexa de la art, 693 nota 2 pag. 501). Regulele prov. pentru stabilirea în gub. Volhinieă: a per- soanelor de origine Herusă, 'vezi-le: tot în Cod. Civ, rus tradus pg. 504. - 

b) Legea stărilor sociale (t. IX. ed. 1989). 830. Străinii pot dobâpdi, atat prin cumpărare, cât şi. prin moştenire, testament, act de danie, cesiuni de la Stat ete, ori ce fel de averi mişcătoare şi nemișcătoare. 1860 Iunie 7 (35880) art, 3. - 

2 
Nota 1. In caz de dobândire a unei moşii pe cari se află țerani aflători în relaţii obligatorii cu boierii, străinii sunt datori, ca şi su- pușii ruşi, cari nu fac parte din nobilimea. ereditară, pe baza riguroasă a art. 3 din anexa notei de la art, 88, ca, odată cu incheerea acţului - de dobândire. a immobilului, să lase ţeranilor așezați pe moșie în pro- "prietate pământul de pe lângă casă şi grădina cum și pământul de “câmp şi celealalte ugodii, cari alcătuesc după diploma legală nadelarile lor. 1865 Martie 28 (41957) art, 1. 
Observație. Ateastă notă a devenit inutilă după ce sau isprăvit re. laţiile de atârnare provizorie în care se mai aflau la 1865 ţoranii îm- „ Broprietăriţi, Nota rad, : „Nota 2. (după contin. din 1996). Excepţiile de la acest art, 830), stabilite pentru ţara Turchestonului și pentru oblastiile Acmolinscului. Semipalatinscului, Semirecenscului, Ura!ului și Turgaiului sunt arătate în Regulamentele pentru administrarea acestor loealitiţi” (Corpul de legi, t. 1]) (a). Dobândirea de pământuri în oblastiile Amurului şi Pri- nioriei de persoane, neaflătoare în supusia rusească, se oprește (b). Restricţii speciale relative la pobândirea de către străini în proprie- 

porturi şi orașe în unele gubernii ale zonei apusene a Rusiei şi în câte-va, localităţi din ţara Caucazului se fixează în regulele anexate ia această noță (c). 
(a) 1866 Iun. 12 (3814) Regul. arţ. 262 notă; 1889 Maiu 23 (6039); "1891 Martie 25 (7561) Regi. art. 136, Comp. 1897 Dech. 26, col. leg. „1898, 380, art, 2; 1899 lunie 11, Col. leg. 1363, art. 1.—(bj 1892 Iunis „18 (8755) IIL.—(c) 1887 Martie 14 (4286); 1898 Maiu 29, Col, jeg., 943,



397. 

c) Regulele provizorii despre dobândirea de către străini 
ca proprietale sau ca stăpânire şi folosință temporără, 
asupra proprietăților nemişcătoare în câie-va gubernii din 
pariea apuseană a Rusiei |Aneza la art..830, la nota 2 
i. IX Legea stărilor sociale, ed. din 1899). 

i. In guberniile Varșoviei, Calişului, Chelţului, Lomjei, 
Lublinului, Petrocovului, Ploţeului, Radomului, Suvalchi și 
Sedleţ, precum şi în guberniile: Basarabiei, Vilnei, Viteb- 
secului, Voliniei, Grodnului, Chievului, Covenului, Curlandei, 
Minscului şi Podoliei, supușii străini nu pot dobândi, nici 
pri'ntrun fel de mijloc, nici pe baza oricăror legi generale 
sau locale, afară de orașele-porturi şi de alte localităţi 
cu populaţie orășănească (afară de cazurile arătate în art.3 

din această anexă) drept de preprietate pe âveri nemişcă- 
toare, de asemenea nici dreptul de stăpânire şi folosință pe 
averi nemişcătoare, despărțit de dreptul de proprietate în 
general, şi în particular decurgând din contract de închi- 
riere şi arendă. 1887 Martie 14 (4286) art. 1, 

Wota 1. In guberniile Varşaviei, Calişului, Chelţului. Lomjei, Lobli- 
nului, Petrocovului, Ploţeului, Radomului, Suvalchi şi Sedleţ supașii 
străini sunt opriţi şi de-a administră averi nemișcătoare, aflătoare afară 
din localităţile orăşăneşti, in calitate de mandatari sau directori (dispu- 
nători). Tot acold art. 1 nota |. . - - _ 

Nota 2. Margenirea de drepturi statornicită prin acest articol (1) 
pentru supușii străini cu privire la stăpânirea și folosirea de. averile 
nemișcătoare aflătoare în afară de porturi și de aite localităţi orășă- 
neşti, nu se întinde la cazul închirierei de case, apartamente ori vile 
pentru folosinţă temporară şi pentru locuinţă personală. . 

2.. Cu privire la garantarea pentru străini a dreptului de 
a li se plăti de preferinţă datoriile se observă regulele arătate 

„în nota de la art. 1129 Proc.civ. Zot acold art. 2. 
3. Cu.privire la dreptul de moștenire al străinilor asupra 

averilor nemişcătoare. aflătoare alară din porturi și orașe, 
au putere în localităţiile arătate în art. | din această anexă; 
mărgenirile următoare: 1) moştenirea după lege, în linie - 
dreaptă coborătoare şi între soți, la averea rămasă după 
un supus străin se îngădue -numâi dacă moștenitorul eră 
aşezat în Rusia înnainte de 14 Martie 1887 ; 2) în voate ce- 
lealalte cazuri de moștenire după lege, cum şi în caz de suc- 
cesiune testamentară, supusul străin este dator ca în curs 

23
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- ) de trei ani de la data dobândirei de către ei! a drepturilor asupra averei, s'o vânză unui: supus rus ; 3) pentru neobser- varea măsurei statornicite la punctul 2 din acest articol din legea de faţă, immobilul, după ordinul autorităței guberniale . A se ia în tutelă şi se vinde la Vânzare publică de către ad- 

„se scad din ea cheltuelile vănzărei pentru tutelă (sequestruj) şi vânzare, se dă moștenitorului, 'Tot acolă art, 3, 
Notă. In caz de vânzare pe baza punctului 3 din acest articol (3) a unui immobil in guberniile Varșoviei, Calișului, Chelţului, Lomjei, Lublinului, Petrocovului, Ploţeului, Radomului, Suvalchi şi Sedloţ se aplică regulele pentru garantarea prin immobile şi urmărirea de la ele a pretențiilor nelitigioase şi administrative în guberniile Regatului polon (1897 Mai 29 Col, leg. 805, 1) şi II. 
4. Aplicarea dispoziţiilor mărgenitoare, arătate la punctele 2 şi 3 din articolul 3 din anexa de faţă, se aplică la caz de dobândire de către străini a dreptului de proprietate pe averi nemișcătoare prin acte, săvărşite înnainte de promu:garea uca- zului împărătesc de la 14 Martie 1887, dacă numitele per- Soane au şi întrat în stăpânirea acestor proprietăţi. 1887 Martie 14 (4286) art. 4, A 

5. Contractele și actele făcute în modul statorniciţ și în termenele hotărâte, pe baza cărora supușii străini au dobândit A în localitățile, numite în art. 1 din această anexă, înnainte de 

lităţile de porturi sau de Orâșe, nu se pot, după trecerea so- roacelor arătate în ele, nici să se Înnoiască, nici să se pre- lungească (afară de contractele, arătate în nota 2 de la art, 1 şi în art. 2 din această anexă). Tot acold art. 5, 6. Puterea și lucrarea măsuriior din articolele de maj sus se întinde deopotrivă și asupra societăţilor, comerciale şi industriale, cum şi asupra tovarășiilor înființate pe temeiul le- gilor străine, chiar dacă au capătat autorizație de-a lucră între hotarele Rusiei. Toţ acolă art. 6. 7. Ori ce fel de învoeli, făcute prin călearea sau ocolirea regulelor din -această anexă, se declară nevalabile. Tot acold art. 7, 
8. Dacă o învoială din cele pomenite în articolul dinnainte (7) se va descoperi de către autoritățile locale centrale sau
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guberniale, atunci, după ce adună ştiinţele neapărate, pe cari 
sunt obligaţi a le pune la îndămâna numitelor autorităţi, 
atât. autorităţile judecătorești, cum și toate celealalte auto- 
rități colegiale și funoţionarii, Gubernatorul general, sau gu- 
bernatorul, după competință, prin persoane în special împu- 
ternicite într'acest scop (în guberniile Varșoviei, Calișului, Chel- 
ţului, Lomjei, Lublinului, Petrocovului, Ploţeului, Radomului, 
Suvalchi și Sedleţ —prin procuratorie), intentează la judecata 
competentă acţiune pentru anularea învoelei făcute sau 
a actului săvărșit. Aceste procese se judecă în modul ho- 
tărât pentru procesele administraţiei fiscului. Zot acol art. 
8, 1889 Iul. 9 (6182) Regule art. 3, 

Notă. Gubernatorului Voliniei i s'a dat vremelnicește dreptul de a 
surghiuni pe cale administrativă din hotarele guberniei Voliniei pe 
supuşii străini cari, călcând regulele din această anexă, se găsesc de 
fapt stăpănind proprietăți nemișcătoare afară din localităţiile urbane 
ale guberniei Voliniei pe temeiu de învoeli din viu graiu şi în ge- 
neral prin învoeli neformăluite sau după ce s'a dat sentinţa judecă- 
torească pentru anularea învoelelor încheiate de ei pantru stăpânirea 
şi folosirea de aceste proprietăţi. 1895 Martie 19 (11471) Regul. al comi- 
tetului de Miniștri art. 4. - 

1. Din localitățiile urbane sau orăşăneşti fac parte acele 
târgușoare cari stau supt regulamentul orășănesc, că având 
administrații de orășeni sau că fiind trecute între orașe. In 
atari târguşoare străinii pot dobândi avere nemişcătoare 

„191/20 Dec. dep. cas. unite). lar posadele săteşt: (sloboziile), 
înființate în regatul polon pe baza Prea înnaltului-ucaz de 
la 1 lunie 1869, nu pot fi recunoscute ca localităţi orășănești 
(91/23 Dec. dep. cas. unite). | 

2. Regulele speciale statornicite prin legea de la 14 Martie 
"1887 cu privire la dobândirea de către străini a proprietăţi 
nemișcătoare în regiunea apuseană a Rusiei au în vedere - 
populaţia orășănească, ca teritoriu, intrănd după planuri în 
hotarele orașului, iar nu ugodiile funciare, pe cari orașul le 
are în a sa folosință. Supt nume de localitate orășănească 
legea aceasta înțelege numai suprafaţa, menită pentru a se ridică 
pe ea clădiri orășănești, ocupată de case de locuit orășenești, 
dar nu pământurile, aflătoare afară din așezământul de go- 
spodării orăşenești. Aceste pământuri sunt legate numai ju- 
ridiceşte cu locuitorii orăşeni, ale cărora sunt, înse, după 

N 
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menirea lor, înfățișează :un eren 'de stăpânite 'rurală ca și celealalte pământuri rurale, De 'aoeea întinderea dreptului stră- inilor la dobândirea averei nemișoătoare în afară de limitele așezământului Orășănese, luat în înțelesul sus arătat, ar fi fost deopotrivă cu îngăduirea pentru ei de-a se aşeză în însușirea de stăpănituri de pământ, ceea ce ar alcătui o călcare vădită a înțelesului adevărat al legei (93/33 Dec. dep. cas. unite), 

  

Legi mărginitoare (restrictive) despre pămân- „turile ţerăneşti | 
Părerea consiliului de Stat prea înnalt întărită la 14 De- chemvrie 1994 despre câtevă măsuri spre a preîntâmpină înstrăinarea pământurilor ferănezti de nadel.1) 

Consiliul de Stat, examinând regulele propuse de Ministru] Treburilor din Lăuntru cu privire la măsurile pentru a pre- . întâmpină înstrăinarea, pământurile ţerănești, şi-a dat părerea: I. Pentra schimbarea şi complectarea legiuirilor, respec- tive, să se admită următoarele repule: 2 1) Vânzarea de pămnânt-nadel de către obştii întregi sătești se ingădue numai pe temeiul unei hotărâri (prigovor) asupra 

întărită de Oficiul Gubernial sau de Ofieiul Gubernial pen- tru daraverele țerăneșii, după competență. Dacă valoarea pământului înstrăinat trece: de 500 de ruble, atunci, pentru vânzare lui se „cere, afară de această, autorizaţia Ministrului Treburilor din Liăuntru după înţelegere cu Min. de Finanţe, sau în cazurile, când Pământul se înstrăinează pentru sco- puri de exploatare minieră,—şi după înţelegere cu Ministru! Propietăţilor Statului. 
„Aplicarea mărgenirei stabilite prin regule de față nu se 
ÎN 

aa 

- i) Această lege sa încorporat în Anexa specială de ]a t. IX Corpul de legi ed. 1902, anume: în Cartea Ii-— în art. 18—20, 66, 211 (notă), în cartea ]l—art, 62, 81—84, 106, 108, 113, 114, 120—122, în cartea li— art. 271, în cartea IV—art. 154 şi în cartea V-—art, 36—38, iînse, în vederea practicei, se dă aice în redacţia ei primitivă,
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întinde la cazurile : 1) de schimburi :pe baza art. 86 din Regu- 

lamentul instituţiilorţerăneşti şi la schimburile dela hotărnicie 

şi 2) la cedările de pământ, în puterea hotărârilor mirului, 

în folosul clerului parohiilor din nou înființate (nota 2 la 

art. 162 Regulam. răscumpărărei, după Contin. din 1890). 

Aceste schimburi şi cesiusi se fac după regulele în ființă. 

„__2) Bucăţile de pământ-nadel, dobândite de ţerani indivi- 

dual sau cari se află în folosinţa lor -ereditară, pe casă [fa- 

milie), se pot înstrăină. prin dăruire sau vânzare silită, pentru 

rămășițe de la plăţile de răscumpărare (Regul. răseumpă- . 

rări. articolele 133—138) numai la persoane înscrise sau cari 

se înscriu în obștia sătească. | 

Apliearea, mărgenirei stabilită prin regulele de faţă nu se 

“întinde la cazurile : 1) de schimb pe baza art. 86 din Re- 

gulamentul instituţiilor ţerănești şi la schimburile de la 'hotăr- 

nicie 'şi 2) de înstrăinare a unui pământ nadel pentru sco- 

puri industriale. In acest din: urmă caz .bucăţele de nadel 

se pot vinde şi la persoane din alte stări sociale, dar nu | 

alt cum de cât cu autorizare specială, dată de Ministrul Tre- 

burilor din Lăuntru,. după înţelegere cu Min. de Finanţe şi 

cu :Controlorul de Stat după competenţă. . “ 

3) Se opreşte obştiilor ţerănești și țeranilor individual a 

da pământuri nadel ca zălog la persoane . particulare, chiar 

dacă împrumutul de răscumpărare a acestor pământuri ar fi 

stins. Urmărirea -acestor pământuri în puterea hotărârilor 
instituţiilor judecătoreşti şi vânzarea lor pentru îndestularea 

pretențiilor izvorând din ipotecă, făcută în modul statornicit, 
înnainte de promulgarea legei de faţă, este singura îngăduită, 

II. Pentru modificarea şi complectarea Regulamentului de 

răscumpărare s'a hotărât: 
Innainte de-plata deplină a împrumutului de răscumpă- 

rare, împărţirea între: stăpânii de case și răscumpărarea . 

înnainte de termen de către „aceştia a bucăţilor lor din pă- 

mântul dobândit de obștie, nu se îngădue altfel decât cu 

învoirea obştiei, în condiţiile arătate în hotărârea (prigovorul) 

adunărei săteşti respective. - .. ae 

III. Aplicarea revulelor arătafe în. secţiile I şi II, nu se 
întinde la, gubârniile Regatului polon, nici la guberniile bal- 
tice, nici la guberniile şi oblastiile (ţerile) regiiunei caucaziene 

şi ale Rusiei asiatice (Col. de lezi 1894, No. 15, art. 94). 

” 
-



iscălit şi nu se mai cere adeverirea organelor administraţiei inferioare (98/18 Dec. Dep. cas, înite), 2. Legea de la 14 Dechem. 1893 are în vedere numai pe țerani şi nu poate fi aplicată la cazuri de vânzare pentru datoriile proprietarilor locurilor din piață, cari li sau îm- Părțit în târgușoarele fiscului din regiunea Nord-Vestică (în 1867) Evreilor, cari nu fac de loc parte din clasa țerănească (94/10 Dec. Dep. Cas.). | - 3. Se îngădue vânzarea de bucăţi din Pământul ţerănese de nadel nu numai persoanelor înscrise sau cari se vor în- scrie în acea obştie. sătească, căreia este cedat acel nadel, dar și în general feranilor cari fac: parte din orice altă obștie (99/15 şi 1900/48 Dec. dep. cas. unite). . 4. Având în vedere forma comună de „Stăpânire, pământul țerănese de nadel, în 1883, răscumpărat de stăpânii de casă 
> Care la 0 parte din complexul nadelului mirului, iar apoi în 1885, cumpărate la vânzare publică de un membru al aceleiași familii țerănești (de femeea țeranului proprietar), își păstrează însuşirea de pământ nadel, supus aplicărei legei din 14 Dec. 1893 (99/29 dee. dep. cas. unite). 5. Aplicarea legei de la 14 Dec. 1893 se întinde la pă- mânturile foastei armafei căzăcești din Novorosiise, dăruite Cazacilor pe temeiul Prea înnaltei porunci din 3 Dec. 1868 11902/94). | 

Legi restrictive privitoare la Evrei (£. 13. Legea stărilor sociale, ed. 1899. art 780-785 şi aneza la art. 791). 
__780. Evreii în regiunea unde au voie a locui în general, de asemenea și pretutindeni unde le este îngăduit a sta per- manent, pot dobândi proprietate nemișcătoare de ori ce fel, atară de moșie cu ferani, a căror stăpânire se oprește Evreilor, DN NIN ANN 

1) Vezi mai jos. Hotărârea, Comitetului de Miniştri, prea innalt întărită la 10 Maiu 1903 cu privire la propirea temporară de a faca acte întărite în numele și pentru folosul Evreilor. A
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1835 Apr. 13 (8054) $12; 1836 Maiu 21 (9203); 1853 Iun. 4 
(27322); 1857 Ian. 14 (31400); 1858 Mart. 27 (32921); 1861 F. 
19 (36674) I, art. 3; 1862 Apr. 26 (38214). 

Nota 1. In cele zeee gubernii apusene se oprește tuturor Evreilor 
fără excepţie a dobândi pământ dela boieri și de la ţerani, de asemenea 
şi de-a dobândi și luă ca ipotecă proprietăţi, dobândite pe baza lege 
din 5 Martie 18641 (40656a Col. deplină de legi 1866) relativă la 
ușurările, privilegiile și împrumuturile băneşti, acordate la cumpărarea 
de moșii ale Statului san particulare în guberniile apusene, şi pe baza 
instrucției dela 23 Iulie 1865 (42328a Col. deplină de Legi 1867) despre 
modul vânzărei pământurile Statului în guberniile apusene persoanelor 
de origină rusă. 1864 Mart. 5 (40656a, Got deplină de legi, 1866) art. 
26; Iulie 10 (41039) Prea înnaltă poruncă; 1865 lul: 23 (42328a Col, 
deplină de legi 1887) art. 26; 1867 Martie 24 (443383). Hotărârea Comi- 
tetului de. Miniștri, 

Nota 2. Sa dat poruncă prea înnaltă: ca în guberniile unde au voie 
să se așeze permanent Evreii, că se oprească provizoriu facerea 
în numele Evreilor de acte de cumpărare și de ipotecă pe averi 
nemișcătoare, afiătoare în hotarele oraşelor și târgurilor. 1882 Maiu 
3 (834) hot. Consi!. Min. art. 2—4. Ă 

Nota 3. (După Conţin. din 1906). Până la revizuirea pe cale legis- 
lativă a măsurilor privitoare la Evrei, în guberniile, cari nu întră în 
limitele așezărilor generale ale Evreilor, se opreşte facerea din 
partea sau în folosul Evreilor, a ori ce acte de folosinţă de averi ne- 
mișcătoare: 1) cari ar sluji la întărire asupră-le a drepturilor de pro- 
prietate, stăpânire și folosinţă de averi nemişcătoare, aflătoare afară 
din orașe și târguri, și 2) cari le-ar da putinţa a da bani cu imprumat. 
primind ca garanţie atari proprietăţi. 1903 Maiu 10 (22932) Hot. Comit, 
Miniştri, “ 

Nota 4. (După Contin. 1906) In localităţile arătate în nota 4 (după 
Contin. 1908), se acordă Evreilor: aceleași drepturi, ca şi în oraşe şi: 
târguri, de-a dobândi averi nemișcătoare, în margenile suprafeţei lo-. 
cuite, cum și dreptul de-a le. administră şi de-a dispune de ele. 
“Dezlegarea îndoelelor în privinţa fixărei margenilor suprafeţei colo- 
nizate a atari localități (art. 779), nota 4 după Contin. din 1906; se 
încredinţează oficiilor locale guberniale sau oficiilor guberniale pentru 
daraverele ţerănești, după competenţă. 1903 Maiu 10 (22933) Io. 
Comit. Min, art. 2, - Ă 

781. (după Contin. 1906). In guberniile apusene de pe lângă 
graniţă şi în gubernia Basarabiei, pe. întinderea de cincizeci 
de verste dela graniță, Evreii se supun la toate legiuirile 
relative la, locuirea persoanelor arătate, în vigoare în limitele 
regiunilor unde așezământul Evreilor este îngăduit. 1904. 
Iun. 7. Col. leg. (1173) 1, art. 1. 

Notă. (După Contin. 1906). În hotarele zonei de cincizeci de verste
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de la graniţă, oprirea stabilită în notele 1 şi 2 dela art. 779 pentru - Evrei de-a se mută, di'ntr'o localitate sătească în alta, priveşte numai stabilirea Evreilor în localităţile sătești ale zonei arătate, după 6 Iun. 1904. Tot. acols, art. 2, , E 
"182. In oblastia armatei - Donului, păn la revizuirea ge- nerală a legilor în ființă privitoare la Evrei, se opreşte Evreilor a dobândi în proprietate și a ţineă în locaţie atari proprietăți. 1880 Maiu 92 (60970) art. 1. . 
Nota 1. Contractele privitoare la dobândirea de către Evrei a pro- prietăţi nemișcătoare in oblastii, investite supt forma da acte legale păn la 22 Maiu 1889, deasemenea şi contractele de închiriere saa de arendare, încheiate în modul stabilit innainte de vremea arătată, rămân în vigoare. Tot acold art, 3. ” ă Nota 2, (după; Contin. 1906). Aplicarea regulelor, arătate în acest art. 762 nu se întinde la acei Evrei, cari s'au așezat in fostul ţinut al Rostovului (Vezi art. 780 nota 3) și în comandamentul oraşului 'Ta- - ganrog înnainte de publicarea legei despre unirea numitului ţinut şi a numitului comandament orașeneso in oblaştia armatei Donului) 1887 Maiu 19 (4466), 1887 Maiu 19 (8466) [. art. 21. —(Vezi 1993 Maiu 10 422932) Hot. Comit. Min. -- 

783. In hotarele oblastiei Cubanului și Terului, păn la re- Vizuirea generală a măsurilor relative la Evrei, este oprit Evreilor a dobânâi în proprietate sau a luă cu chirie sau cu arendă averi nemişcătoare. Oprirea arătată în acest ar- ticol pentru Evrei de-a luă în arendă averi nemișcătoare şi "de-a le dobândi cu drept de proprietate nu se aplică la ca- zurile : 1) de luare cu chirie sau în arendă de către Evrei, înscrişi în obştiile locale; a proprietăţi aflătoare în acele lo- calităţi unde sunt înscrişi. (Vezi arţ 780, nota 3, după Contin. din 1906) şi 2) strămutarea. la Evrei prin moștenire a ave- rilor nemișcătoare, dar persoana care capătă moştenirea nu 

> 

în Statutul paspoartelor (art. 68 anexa la art, 9 p. Î, ed. 1903). 1892 Iun. Î8 (8745) 1 p. 4, 5.—Comp, 1903 Maiu 10 (22932) Hot. Comit. Min, 

Notă. Contractele pentru dobândire de proprietăţi nemișcătoare, în- vestite în acte legale innainte de promulgarea legei explicate în acest art. (783) din legea de 1a 18 lunie 1892 (8745), de asemenea şi contractele de închiriere sau arendare de către ei a atari proprietăţi, încheiate în modul stabilit înnainte de această vreme, rămân în pu- „tere. Tot aco6, art. 4, nota, :
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"784. Evreii în tăuntrul hotarelor regiunei unde au locuinţă 
permanentă pot luă cu chirie sau cu plată de redevenţă, 

" afară de pământuri şi- felurite feluri de ugedii, stabilimente 
de gospodărie, mori, hanuri şi altele. Pentru a luă să ţie lo- 
turile cu redevenţă şi alte stabilimente gospodăreşti, Evreii 
se primesc atât la proprietăţile Statului, cât şi la cele boie- 
reşti, numai pe baza de eontracte în toată forma. Regulele 
pentru arendarea la Evrei a povernelor şi a cârciumelor - 
se dau în Legea dărilor depe accize. În moșiile cu ţerani 
supuşi, este oprit kyreilor a fi administratori sau comişi 
sau a luă dela boiericu oteup ( ferme), veniturile ce aceştia 
au de la ţerani, şi a fi slujbași în folosul moșşierilor. 1835 
Apr. 13 (8054) $ 64; 1839 Deeh. 27 (13032) art. 4; 1840 Iu- 
nie 12 (13547); 1855 Deelz 5 (29902); 1861 Fevr. 19 (36674), 
H art. &; lulie 4 (37197) art. 106—108, 242; 1863 Mart. 18 
(39386); August 24 (39998), Sept, 2 (40025). 

Noto 1. În proprietăţile particulare, dobândite în guberniile apusene 
pe baza legei de ta 5 Martie 1864 (40656 a, Col. deplină de legi 1866), 
privitoare la ușurările, privilegiile şi împrumuturile bănești, acordate 
la eumpărarea de moşii a2l3 Statului sau particulare în guberniile 
apusene pentru persoanele de origine rusească, legea din 23 lulie 1865 
(42328a, Col, deplină ds legi, 1867), Evreii pot fi arendași sau admi- 
nistratori la conducerea moşiilor, a uzinelor'de făcut zahăr din sfeclă, 
a fabricelor de sticlării ete., la cari administrații trebue ,cunoștinţi teoh- 
nice și oarecare capital circulant, dar Evreii nu pot luă în. arendă sau 
administrare nu. numai. moşii intregi, dar nici ugodii separate rurale 
cari întră în alcătuirea acelora. 1864 Mart. 5 (40856: a, Col. deplină de 
legi. 1x66), art. 27; 1865 Iul. 23. (42328a, Col,. deplină de legi 1867) 
art. 26; 1867 Deo. 3 45257). -- Ă 

Nota 2. Sa poruncit prea înnalt: în guberniile unde Evreii au drept 
a loaui permanent, se suspendă provizoriu atestarea contractelor de 
luare cu arendă de către Evrei a averi nemișcătoare aflătoare afară 
de hotarele orașelor și tirgurilor, cum și a proeurelor prin care li se 
dă dreptul de-a administră aceste averi. 1832 Mai 3 (834) Regl. Comit, 
Min. art. 2, 3. ! 

Nota 8. (după Conţin. 1906). Evreilor pomeniţi în nota 3 (dapă Cont, 
din 1906) de la art. 779, li se dă drept, în timpul cât vor fi afară din 
oraşele și târgurile așezate în regiunea unde Bvreii au voe să lo- 
cuească, a incheiă contracte de luare cu arendă a immobilelor pen- 
iru locuitul lor și pentru a practică meserii și comerţ. 1904. Aug. 11, 
Col. legi, 1377, Uc. nominal, art. 2; (1905 Iun. 16 Col. leg. 1141), 

1788, O proprietate nemişcătoare, nelocuită de ţerani, dacă 
a ajuns prin moștenire la. Evrei afară din acele locuri, unde
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Stăpânirea acestora se îngădue Evreilor, aceştia sunt datori să, 0 vânză în curs. de 6 luni, Această 'regulă se aplică la Evreii străini, cari dobândesc prin moştenire immobile în Rusia. 1835 Apr. 13 (8U84) $ 14, 120. 

Anexă la art. 791 (nota 1): art. 7, 8 și 9 
(Legea stărilor sociale). 

7. Negustorii din ghilda întâia din Evrei, cari s'au înseris în orașele aflătoare în afară de regiunea unde aşezărea E- vreilor este îngăduită, pe baza regulelor arătate în Statutul paspoarlelor (art. 12 p. 1), se folosese de dreptul de a do- bândi proprietate nemișcătoare în Imperiu, afară de moșiile cu țerani supuși pe ea (art. 88, nota, anexa: art. 3 și 4), de asemenea și de toate drepturile privitoare la comerț, an- ireprize, instalare de fabrici și uzine, la întemeiere de comptuare bancherești, de cari se bucură negustorimea an- tohtonă rusească în privinţa dobândirei de certificate indu= siriale, cari dau drepturile de neguţitori din ghilda întâia (art. 532 din această Lege a Stărilor sociale), împlinind și toate obligaţiile 'impuse neguțitorilor din ghilda întâia, dar fără "a avea şi privilegiile, cari sunt în folosul locuitorilor acestor "oraşe, în cari sunt înscrişi. Dreptul de proprietate și de a dispune de o proprietate immobiliară, dobândită în nu- mitele oraşe, nu se iau dela Evrei nici atunci când ei, după ce sau mutat în ele, vor fi stat mai puţin de zece ani în ghilda întâia și deci vor fi nevoiţi a se întoarce la locul de petrecere permanentă a Evreilor (legea paspoartelor art. 12 p. 1). 1859 Martie 16 (34248) art. 1, 4; 1891 Fev. 19 (36674) I, art. 3, 4; 1891 Martie 25 (7574) părerea Cons. de Stat, XIII, art. 1, notă; 1898 Iunie 8, Col. leg. 964, părerea Cons. de Stat, IV, art. 1. D 
Notă. S'a poruncit prea innalt: ca o măsură vremelnică, pân la revizuirea legiuiritor în vigoare cu privire la Evrei, arătate în acest art: (7), Evreilor negustori din ghilda întâia și membrilor familiei lor, neinscriși încă, păn Ja ziua proinulgărei hotărârei Comitetului de 

șului Moscva şi în a orașelor din gubernia Mosovei, să li se dea diept să se așeze cu locuinţă permanentă și să-și ia certificate industriale și certificate că fac parte din clasa negustorilor, cari certificate dau dreptul de-a, profesă negustoria de ghildă întâia (art. 632 din această
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Lege a stărilor sociale), în orașul Moscva și în oraşele din gubernia 
Moscvei nu altlel, de cât cu autorizaţie specială pentru fiecare caz din partea Ministrului Finanţelor, după înțelegere cu gubernatorul ge- neral al guberniei Moscva, 1899 lan. 22 Co. de legi, 408, Hot, Comi- 
tetului de Miniştri, art. 1, 5, 

8. In oraşele Nicolaev și Sevastopol Evreilor cetăţeni onoraţi 
ereditari, și personali, cari exercită comerţ fiind înseriși în. 
ghildă, şi neguţătorilor din amândouă ghildele, lise dă dreptul | 
de-a practică meserii, comerţ, antreprize și de-a dobândi, 
după regulele generale, stabilite în acele localităţi menite pentru locuință permanentă pentru Evrei. Acest drept nu se aplică la Evreii, puşi supt-urmărire, de instanţe judecătoreşti 
sau de privegherea poliţienească, nici la cei eari au fost certați de justiția penală. 1866 Mart. 24 (43139) art. 4: 1886 lun. 
12 (3814) Părerea Cons. de Stat XII art. 2; 1896 Maiu 14 (12936) manifest, XIII, art. 5. . 

9. Drepturile comerciale şi industriale ale Evreilor, înscrişi 
în oraşul Riga, se determină prin măsurile ' generale privi- toare la Evrei. Evreii din Riga, deşi nu au acolo dreptul de cetățenie, pot totuși dobândi în orâşul Riga şi în mahalalele 
lui proprietate neinişcătoare, se pot ocupă cu comerț mic 
şi cu alte profesii, de-aemenea au și dreptul de-a, se înscrie 
în negustorimea din ghildă și a întră comişi comerciali și 
vânzători în prăvătii, după aceleași regule ca și Evrei din 
alte gubernii. In caz de-a dori să se ocupe cu meserii, pot, 
cu autorizaţia autorităţei locale, înființă un țeh (o braslă) special, mixt, sau întră în țekele mici, aflătoare în fiinţă în oraşul Riga. 1841. Dech. 17 (15126); 1858 Maiu 12-(33148) - art. 1; 1869 Fevr. 9 (11779) regl. art, 13, 14, 20, 32—46, 
55, 60—64; 1870 Martie 23,(48175) 1; 1876 Ian. 25 (55501) Ucaz nominal. | i > 

Regulamentul prea înnalt întărit al Comitetului de Miniştri privitor la oprirea provizorie de-a face din partea Evreilor 
sau în folosul lor ori-ce fel de acte întărite în guberniile în cari ei nu au drept de-a locui Permanent. 

(Col, de legiuiri 21 Maiu 1903 No. 50, art. 579) 
Comitetul de Miniștri, ascultând propunerea Ministrului de Interne de la 3 Aprilie 1903 cu No. 2125, privitoare la
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oprirea provizorie de-a face. din partea. sau în folosul Evreilor în guberniile cari nu fac parte diu regiunea unde ei au drept de-a se 'așeză statornic,—nici un. fel de acte. întărite, a ho- tărât: păn_la revizuirea pe cale legislativăa măsurilor pri- vitoare la Evrei, se oprește în guberniile “cari nu face parte din regiunea unde au drept a locui statornic, de-a face acte întărite din partea lor sau în folosul lor: cari ar sluji spre a le întări drepturi de proprietate, de stăpânire (posesie) şi folosință pe averi nemișcătoare, aftătoare afară din oraşe şi 2) cari le-ar da putinţa dea da bani cu împrumut garantat în atari proprietăţi. Da 
Domnul Împărat, în 10 de Maiu 1903, a. binevoit a întări - prea înnalt hotărârea Comitetului de. Miniştri. 

Hotărârea. Comitetului de Miniştri prea înnalt întărită cn privire la schimbarea regulelor provizorii de lu 3 Maiu 
1852, despre locuința. Evreilor afară din oraşe şi târguri. - 

(Col. de legi 1903 No. 50 art. 580). 

Comitetul :) Miniștrilor, ascultând: 1) propunerea. fostului Ministru de Interne, dela 27 Martie . 1902. cu No. 1828, cu privire la-schimbarea regulelor provizorii din 3 Maiu 1882 despre locuirea Evreilor afară din oraşe și târguri, şi 2) ra- portul Ministrului. de Interne către directorul daraverelor Comitetului. Miniştrilor, dela 27 Apr. 1903 cu No. 460, cu informaţii suplimentare privitoare la această, a hotărât: 1) Să supune la cercetarea prea Innalte Sale Maiestăţ, o listă de localităţile rurale în guberniile din regiunea unde Evreii au drept a locui, în cari se poate: îngădui, ca excepţie: dela regulele în vigoare din 3 Maiu 1882, : locuirea liberă "a_Evreilor: 
2) In localităţile rurale artătate (art. 1) să se acorde Evreilor ” atât în oraşe cât şi: în târguri, dreptul dea dobândi proprietăţi nemişcătoare, în hotarele întinderei locuite din aceste'localităţi rurale, cum şi dreptul de a le administră și a: dispune de ele. Dezlegarea îndoelelor cu privire la lixarea graniţelor ariei locuite din localitatea rurală (art. 1) se încredințează 

  

1) Consiliul. ,



+ fiiitor. guberniale sair oficiile: guberniale pentru daraverela 
țerănești, după. competenţă, și 3). să dea drept Ministrului de 
Interne, eând va găsi de nevoe, să. aducă, în. Comitetul Mi- 
niștrilor propuneri pentru complectarea corespunzătoare a 
listei, întru cât trebuința va cere, spre complectarea listei 
de localităţi pomenite în. art. 1 din lista de faţă. 

Domnul Împărat: a binevoit a încuxviinţă prea înnalt ho- — 
tărârea, Comitetului, iar proiectul de localităţi rurale în gu- 
berniile din regiunea unde Evreii au drept a locui să o. supue 
Da şi întărirei Maestăţei Sale în ziua de 10 Maiu 
19035. - Ă 

Nota. Este legea de la 11 Iunie 1891. p.5, despre. oprirea ţerei lor 
de-a. dobândi ferme ţerănești în Regatul Polon.. ” 

i 

  

Formulare de acte și atestări 

  

Formular de act de cumpărare. . 
Ma Vezi Cod. civ. art. 1381-1467, 
„Model de act de vănzare de pământ peniru construit- 

cale ferată. | 
„Anul 1895 luna ziua, . .... sa înfățișat la mine ...., 
notar. în. Petersburg în biuroul mieu........ cutare 
desp., pe, Nevschi Prospect, No..... mie. personal cu- - 

“noscuţi şi având capacitate legală juridică de a face acte, 
“cutari, V. şi P. lucrând în calitate de împuterniciţi, înfâiul, 
al administraţiei orăsăneşti comunale .. .. . . cu. însărciaare 

- din partea Upravei orășenești ...,,....anul 18.... 

  

1) Lista de localitățile rurale în gubernile din regiunea unde Evreii 
au dreptul. a locui, în cari localități rurale se poate îngădui ca o 
excepție dela nota 1 delu art. 779, locuirea slobodă a Evreilor, după 
Contin. 1906, anexă la art. 1779. nota 4) Legea, stărilor sociale). 

Guberniu Basa:abiei. în ţinutul Benderului iTighinei): Romanovea; - în ținutul Achermanului (Cetăţai Albe). Arţăiz, Tarutino; ținutul Bali: 
Corneşti-gară, Corneşti—trecătoare, Pârliţa, -Unghenii; ţinutul Orheiu: Bravici, Cinișăuţi; ţinutul Sorocei: Zguriţa. (Nu mai dau celealalte 
localităţi rurale din gub. Vilnei; gub. Vitebse; gub. Chievului; gub. 
Covenului, gub. Moghilevalai; gub. Podoliei; gub. Poltavei; gub. Tan- 
riei; gub; Hersonului, gub.. Cernihovului, Aa
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cu No..... bazată pe hotărârea Consiliului comunal dată „+ +. în același an, iar al doilea —al Administraţiei Căilor ferate , . . . cu procură dată de directorul acelei căi ferate, declarată la notarul ...... la culare dată, după registru la No. 970, locuind în cutare loc, însoțiți de marturi ne= cunoscuţi mie personal (cutari) locuitori... ,...... . arătându-mi pentru adeverirea personalităţei lor paspoartele, liberate .. .. cu No..... și mi-au declarat, că ei V şi P. fac un act de cumpărare cu următoarele condiţii: Dintre ei V., pe .băza însărcinărei sus numite, a vândut Statului, înfăţisat prin împuternicitul deplin al Direoţei căei ferate :..... P., pentru construirea numitei căi ferate ... , un pământ care este al administraţiei comunale orășănești din .,.... necultivat, dobândit în baza Prea înnaltei porunei arătate, în oraşul .....,. în cufare loc, în mărime de atâtea desiatine și atâția stânjeni pătraţi însemnat pe planul făcut . î... . .. cu No....,; administraţia orăşănească comu:- nală a luat pentru această bucată de pământ bani de argint. „„ ruble, iâr cheltuelile pentru facerea acestui act se trec în socoteala Statului. Innainte de aceasta, bucata această n'a fost nimănui vândută, nici ipotecată, nici cedată după lege şi e nesequestrată, iar dacă „cinevă, din vreo pricină Oarecare, va atacă ...., „ administrația comunală oră- " Şănească se obligă a apără interesele Statului, cum trebue, după lege. Pentru facerea actului mi s'au înfățișat mie, no-= tarului, documentele pomenite în el, în originale. Acest proiect de act sa cetit, (şi așă mai departe după formular). 

„Model de act de cumpărare pe un îmmobil vândut 
de un execulor testamentar. 

„Anul 189%, luna ..... » Ziua... , s'a înfăţişat la mine Ceea. „ notar în Petersburg, în biuroul mieu. .. executorul testamentar, mie personal cunoscut al cutărui . i. | (profesia, numele, patronimia şi familia testatorului), testamentul fiind întărit pentru executare la Tribunalul re- gional din Petersburg la cutare dată, înfățișându-ne pentru constatarea personalităței sale un pasport liberat de ..... la... cu No. . . şi cu cutare, per&onal cunosțut mie și având capacitate juridică legală de-a face acte, locuind în că-
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tare loc, însoțit de cufari marturi, cunoscuţi mie personal, 
locuind în cutare loc şi declarându-mi căei V. şi B. fac un act de 
vânzare cu următoarele condiţii: V, executorul testamentar, 
pentru executarea sus numitului testament, a vândut lui B. pro- 
prietatea testatorului N. o casă de piatră cu toate construcțiile 
şi cu locul, a cărui întindere în lărgime este de ......- 
stânjeni, iar în lungime de. ....... „+ stânjeni, aflător 
în cutare loc, cu No... ... în vecinătate cu stăpânirile cu- 
tăror persoane. Proprietatea a dobândito N. de la M. prin act 
de cumpărare, făcut în cutare an,ete. la .... notar în cutare 
Joc şi întărit de Primul notar . . . . în același an. V. a luat de 
la B. pentru proprietatea vândută ..... ruble de argint, 
iar cheltuelele pentru facerea acestui act; sau pus în socoteala 
cumpăratorului, Această proprietate este ipotecată la So- 
cietatea de credit din orașul .. ...... în anul 18... 
pe timp de patrusprezece ani pentru suma de... a... 

- ruble, din care datorie mai este acuma în ființă din capitalul 
rămas. . . . ruble.- Această datorie se strămută asupra eum- 
părătorului B. în socoteala sumei de cumpărare. cu toate o- 
bligaţiile făcute la împrumut. Pân la data de faţă, arătată 
proprietatea nu este vândută, nici zălogită, nici cedată, afară 
de ipotecarea-la sus numită Societatea de credit şi nu este 
întărită cuivă printre un act, iar, dacă oareși cine va atacă 
ori din ce pricină ar fi, cumpărătorul B este dator a ăe apără 
singur de atăcător și de pagubele ce-ar puteă urmă din a- 
ceasta. S'a, cetit părţilor art. 254 t. V. din Statutul dărilor 
în 1903. Acest proiect sa, cetit părţilor contractante şi etc,, potrivit formularului. 

Formular de act de vânzare a unui îmmobil. 

Formularul general al ori cărui act notarial, iar după aceea . „ » Cu declaraţia că ei, G. P şi D. fac unact de vânzare cu următoarele condiţii: din ei, G. a vândut lui P şi D în pro- prietate comună lor, celui dintâiu— un'sfert, iar celui de al doilea — trei sferturi, proprietatea sa nemișcătoare, liberă de zălog şi propire, N. aflătoare în... ... .. gubernia ....... ținutul, care-a dobândito de la..... «1. Prin act de cumpărare făcut la notarul A. în anul 18 .. întărit de Primul notar al Tribunalului regional din ..,..., în.
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cutare an, coprinzând ,..,..., desiatine de pământ cu construcţii, păduri, ape, alte ugoaii și dependențe, înveci- nătate cu pământurile necultivate. Gh... “a luaţ pe această proprietate bani de argint ....... ruble, iar cheltuelele „ca facerea acestui act cad în socoteala cumpărătorului, A- ceasta vânzare se face cu condiția că vănzătorul se înlătură 
de lă răspunderea: modului - cum. vor eși procesele ce sunt asupra porenitei proprietăţi şi în general de la răspundere pentru toate urmările vânzărei. Art. 254 î. V. Statutul dă rilor din 1903 sa cetit părţilor. Acest proiect sa cetit . ... 

Model de chitanță pentru arvună asupra unui immobil, 
făgăduit spre vânzare cu participarea Băneei funciare 

| țerăneşti. 1) o i 
Oraşul Chiev. Anul una mie opt sute nouăzeei şi șapte... cu, supt iscălitul. . ., . . . , . . proprietar de pământ „în gub.. ... , ţinutul. . . . aim făgăduit să vânz țeranilor . -. . . din gubemia, .. ;, finutul. .. . vo- * lostea. , .:., din pământul proprietate a mea. în ţinutul . - « Volostea . . ., în câtime de. . . desiatine. . 

. Stânjeni, care va fi cumpărat de ei de la mine cu aju- torul Băncei funciare ţerăneşti cu pieţul de. . . ruble. Ara 
primit dela acești ţerani,-în socoteala prețului pământului arătat, ca arvună la încheerea învoelei. . . . ruble. Drept 
care mă oblig a face act întărit pe pământul numit pe preţul 
de. . .nu mai târziu decâtîn. .,.. după primirea în- 
ştiînțărei că Banca funciară ţerănească a admis să dea îm- - prumutul cerut de la ea cu zălogirea pământului. 

Model de proiect pentru cumpărare de pământ cu parli- 
ciparea Băncei funciare țerănegti: 

Anul una mie opt sute nouăzeci. . . luna. . .în.. , noi jos iscăliții, . . . . . am încheiat între noi învoiala 
următoare: Eu. +. , . vând pământul mieu aflător în gu- 
bernia Chievului, în ţinutul. . . ., volostea.. . . *» Care se hotărăște cu pământurile . . . . . în câtime de. 

  

') Vezi Statutul: Băncei func, ţer. în privința modului de-a dobândi 
pământ prin conlucrarea ei.
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desiatine şi .. .:. stânjeni pătraţi, din cari pământ de lucru * « .»fânaţ. . ., pădure de lemn de construcție, . ,, pădure de lemn de foc. . . ., iar în totul pământ rodi- tor. -. . ., desiatine şi, . ., stânjeni cu preţ de. . . ruble şi . . . copeice pe desiatină de pământ roditor,— învoindu-mă a primi în socoteala acestei sume: a) arvună de. . . ruble, b) din împrumutul de la Banca“funciară ţe- rănească, după întărirea actului ?de vânzare . „.- „+ ruble; c). . . ruble, ce au a se plăti de cumpărători dintro dată, Gari trebue vărsate la, Secţia. din Chiev a Băncei funciare țerăneşti şi cari mi se vor liberă mie, conform art. 74 din Statutul Băncei funciare țerăneşti. Ceea-ce mai rămâne după aceasta: . . . ruble, m'am învoit să le repartisez pe... termene, în părți egale, dându-mi obligaţii. Dacă împru- mutul dela Banca funciară pe proprietatea de vândut nu se va autoriză pentu suma sus arătată . .. » atunci banii ce nu vor ajunge, cum și cele... . „ruble pomenite ceaua mi se plăti, cumpărătorii mi le vor plăti după întărirea actului de vânzare de către Primul Notar, vărsând acești bani în această secţie (gucursală) a Bancei. Dacă în curs de 3 luni din ziua când vor primi știre de la Secţia Băncei să depue la ea actul de cumpărare, cumpărătorii nu vor face la Secţie restul de plată ce mi se cuvine sau dacă nu mă voiu fi în- voit să le dau printr'un act osebit, amânarea plăţei acesţiui rest, atunci actul de vânzare se priveşte ca nerealizat pe baza art, 74 din Statutul numit. 2) Noi jos, iscăliții,. . . - » „ Stăpâni de casă cumpărăm sus arătatul pământ de la stăpânul lui, .,.. ;» Cu conlucrarea Băncei funciare țerănești, cu. . . ruble, plătindu-l în clipul sus arătat și dând obligaţiile bănești prescrise la punctul întăiu, după în- tărirea, actului de vânzare pentru sus arătata moșie și, de- punerea lui la Secţia din Chiev a Băncei, funciare țerănești. In caz, dacă vânzarea nu sar realiză din 'pricini, neatârnă- toare de noi, sau de vânzător, atunci arvuna se va înapoiă cumpărătorilor. Jar dacă actul de vânzare nu se va face în curs de. . , . de la data primirei de către vânzător a, in- ştiinţărei că împrumutul e autorizat, la caz de-a refuză el facerea actului de vânzare, atungi arvuna trebue să se În napoieze cumpărătorilor îndoită, Iscăliturile. 
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Model de obligație pentru alcătuirea unei tovărăşii spre a 
dobândi pământ cu Participarea Băncei funciare țerăneşti. 

Noi, jos iscăliţii, ţerani stăpâni de case. ... . . din 
gubernia. . . . ţinutul. ..., volostea. . . în totul 
oa e e + stăpâni de casă, având de gând să cumpărăm 

împreună dă la proprietarul de pământ. . . . ,„ desiatine 
cari fac parte din. . . .€. . în ținutul. . .....,cu 
înprumut de la Banca funciară țerănească pe termen de. . 
ani, ne-am înțeles între noi să alcătuim pentru cumpărături 
numită, pe baza art. 63 din Statutele Bâncei numite, o to- 
vărășie, și prin aceasta ne obligăm cu chezeșie reciprocă unul 
pentru altul, a face exact plăţile la termenele fixate și în câtimea 
fixată asupra împrumutului, ce ni se va da de la Bancă, 
Drepi care ne şi iscălm. Anul 18, . luna. . .ziua,. . 

Iscăliturile trebue atestate de AdminiStrația Volostei (art. 
63, Statutul Băncei funciare ţezâneşti). ' 

Model de declaraţie scrisă dată Băncei funciare ţerăneşti 
la cumpăratul de pământ cu parlicipanea acesteia. 

Anul una mie opt sute. . luna. . ziua... „ NOI. jos 
iscăliții . . . din gubernia. . . ţinutul. , . ., volo- 
stea . ., am dat această declaraţie scrisă Băncei funciare 
țerănești că, noi, cumpărând cu conlucarea acestei Bănci de 
la cutare stăpân de pământ, moșie alcătuită din. . în gu- 

“bernia . ., ţinutul. ., în câtimede. . desiatine și . stj. 
pătr., cerând privitor la această cumpărătură împrumut de la 
numita Bancă în rhărime de . . ruble, pe termen de. .. Pă- 
mântul sus numit, îl vom zălogi cu toate construcţiile făcute 
pe el, şi. ce s'ar mai face, cu pădurea ce crește pe el şi cu 
altă avere la Banca funciară ţerănească, pentru ' împru- 
mutul luat de la ea, obligându-ne: 1) A plăti pe fie ce 
an la termenele statornicite plăţile cuvenite Băncei ţerănăști 
asupra arătatului împrumut fără de nici-o rămășiță câte . 

„îs e + „ „ pe jumătate de an în curgere de. . 
. socotind din ziua, în care 'se va da hotârârea Con- 

siliului Băncei funciare ţerăneşti pentru fixarea împrumutului 
2) A nu înstrăină nici întrun chip şi, fără încuviințarea 
Bâncei funciare ţerănești, a nu da în ținere cu redevență
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sau du arendă pământul sus arăţat. cumpărat . . . -în tot 
timpul păn la stingerea deplină a datoriei către Bancă. 3) 
Păn la plată deplină a împrumutului dat nouă. . ..de Bancă, 
să nu tăiem pădurea ce crește pe pământ fără învoirea Băncei ; 
ci a o apără de tăiere de către alţii, iar în caz de-a se strică 
„pădurea prin foc, să dăm pe dată de ştire secției din Chiev 
a Băncei. 4) Cât timp pământul va fi zălogit să îngăduim ca  împuterniciții Băncei să "cerceteze pământul şi averea află- 
toare pe el. 5) La întâmplare de neplată a. .... rate anuale, 
nimic nu va împiedică pe Bancă de-a vinde prin vânzare 
publică pământul -zălogit la ea, cu toată averea de-pe el. 
După cererea Băncei:yom puteă: fi depărtaţi de la stăpânirea 
și folosința numitului pământ și 6) Atât în tolosința de pă- 
mântul cumpărat, cum și în privința înstrăinărei lui, să ne 
supunem la toate regulele privitoare la Pământurile. zălogite 
la numita. Bancă. 

Model de act de cumpărare a unei averi nemişcătoare 
cu conlucrarea Băncei funciare terăneşti. 

Anul. . ..Sau înfățișat înnaintea mea, nofar în Chiev, în biuroul mieu, aflător în cutare loc, A și B, personalscuno- scuți mie și având capacitatea juridică legală de-a făce acte, 
din aceștia cel din urmă, lucrând pentru sine Şi cu procură pentru ţeranii din același sat cutari, cari au alcătuit împreună cu el, B, o tovărășie pentru cumpărat pământ cu ajutorul 
Băncei funciare țerănești, atestată de administraţia, volo- Stii. . „în acestan, cu No... „. înfăţişată mie în original, întovărășiţi de martori personal cunoscuți mie de- clarându-mi,. că ei, A și B, fae un act de cumpărătură cu următoarele, condiţii: din ei, A, a vândut tovărășiei sus o- meniţilor ţerâni bucata proprie a sa de pământ, ce-a dobândit, el de la V, pun act de cumpărare, făcut în cutare loc de cutare notar și întărit de . . , pământ aflător în gubernia . ., ţinutul | „ « volostea. . ., lângă sâtul.. . --, În întindere, cum * se arată în acest act de cumpărare, de... . desiatine şi. « stj. pătr., cu ugodiile şi cu pădurea, având. hotare cu pămân- turile cutăror stăpâni. Această vânzare sa făcuţ pentru suma de . . ruble, asupra căreia sa plătit din mijloace proprii * «+ Puble; iar pentru plata sumei rămase sa autorizat 
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tovărășiei un împlumut de Banca funciară țerănească în câtime 
de. .. ruble, pe termen de . . . ., cu condiţie ca 
pământul cumpărat să fie zălogit la Banca funsiară ferănească şi că tovărășia care Pa dobândit se obligă a plăti exact acestei 
Băncei ratele la termen asupra împrumutului în curgerea ter- 
menului sus arătat câte. . . ruble, la fiecare jumătate de 
an cu chezeșie solidară unul pentru altul. In această bucată 
de pământ dobândesc: B. . . desiatine, V. . . desiatine 
şi ceialalţi câte. . . . .  desiatine. Până acum acest pă- 

_mânt n'a fost al nimărui, nici zălogit nici cedat prin nici un 
fel de acte; dacă cinevă ar atacă din vre-o pricină ce-va 
acest pămâni, atunci vânzătorul şi moștenitorii lui vor avea 
a apără pe numita tovărăşie de atăcători şi de pagubele 
ce ar puteă urmă în aceasta, cum se cuvine după lege. 
(Aci se copiază documentele înfăţişate la- facerea actului de 
cumpărare). Proiectul acestui act sa cetit. . . Duplicatul 
pe coală de 80 d» capeici timbru trebue trimis Primului notar de pe lângă Tribunalul regional . . spre întărire. 

Model de aci de stăpânire (de titlu de posesie) (dannâiia,) 
aşupra unui immobil dobândil la vânzare publică. 

Anul 18. . . sa înfățișat la mine Notarul N. din Bălți, 
înbiuroul mieu . . . cutare doamnă, . locuitoare în . 
personal necunoscută „mie, înfățișând spre a-şi dovedi per- 
sonalitatea un certificat dat. , ., însoțită de martori . 
personal cunoscuţi mie, locuitori în... . şi mi-a cerut 
să-i fac un act de stăpânire, având copie atestată depe 
hotărârea membrului permanent . a» +. al congresului ju- 
decătorilor de pac, dată la. . . acest an, pentru intărirea 
asupra doamnei a dreptului, dobândit de ea la vânzarea 
publică, făcută de acel congres la, . . . în anul 18. 3 asupra jumătăţei lui N, în averea nemișcătoare, afiătoare în orașul. . în uliţă, .. laNo.,, » fiind în stăpânire 
comună cu P, și constând, cum se vede din copia inventarului, 
făcută de portărelul de pe lângă pomenitul congres al ju- 
decătorilor de pace la 4 Aug. 1893, di'ntr'o bucată de pământ 
în-lăţime de . . . stj. iar în lungime de... . stj,.iar peste tot.de. . , stj. pătraţi, împreună cu casa şi hambarul 
de lemn, hotărându-se cu (se va scrie de pe inventar). Acest
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drept a fost întărit asupra doamnei. . . pentru... , ruble, 
de la care sumă, dările pentru întărițură . . . . ruble Sau 
luat la întărirea, vânzărei. Acest proiect de act sa cetit, în 
faţa sus pomeniţilor martori şi, după aprobarea lui, sa trecut 
în condica de acte, din care sa cetit din nou în același 
chip. Duplicatul pe hârtie de timbru în valoare de. . . 
ruble, trebue să se dea doamnei, . ., pe care ea trebue 
să-l înfăţișeze la Arhiva notarială din. . . ca să se treacă 
în registrul de daravere ale immobilelor, 

Model de act de stăpânire (dannâiia) pe un immobil; do- 
bândii de-o inslituţie de credit la vânzare publică. 

Anul 18. . ., în urma adresei Băncei de Stat nobiliare 
funciare dela 20 Iulie acest an. cu No. 6395, către mine 

. notar, primită la aceeaşi dată în biuroul mieu, aflător : 
în cutare loc, și pe baza art. 32 din Regulele provizorii ale 
"Notariatnlui, s'a tăcut acest de stăpânire nobilului. . . M, 
asupra 'proprietăţei nemişcătoare dobândită de el la vânzare | 
publică, fâcută în cutare loc de numita Bancă, proprietate . 
care a fost a lui K., aflătoare în gubernia. ., , în ţinutul 

- e + coprinzând în ea pământ liber de nadeluri ţerăneşti, 
«după certilicatul de zălogire dat de Primul notar. . 
de pe lângă Tribunalul regional . . cc... 

„anul 18. . : cu No... . împreună cu toate bu- 
cățele aducătoare de redevenţă, cu păduri, cu grădini de pomi,. 
cu €onstrucţii, cu vite, cu instrumente agricole, şi cu alte 
dependențe, hotărându-se cu pământurile ţeranilor. . 
Acest immobil este zălogit la Banca de Stat nobiliară fun- 
ciâră pentru împrumutul No.. . . dat în câtime de... 

“ruble pe termen de. .  , începând din luna. „ ziua. 
anul 18 . .. Immobilul a fost scos în vânzare pentru ne- 

"plata la vreme a, ratelor, şi a fost întărit asupra lui M. pentru 
suma de. . . ruble, trecând asupra lui în socoteala acestei 
sume ce apasă asupra immobilului din numitul împrumut 
rămaşița, din capitalul datorit pe-ziua de 1 Noemvrie acest 
an în suma. . . . ruble, cu toaţe obligaţiile,. făcute la 
acest împrumut, conform Statutului și regulamentului Băncei 
(să se scrie și celealalte condiţii puse față de Bancă). 
Dările pentru întăritură, .. ruble sau luat de la Bancă
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de la suma de. ... ruble, reprezentând preţelairea legală „a immobilului și sau vărsat la, casierie cu chitanţa de la cu No. - . , La facerea acestui:act de de stăpânire s'a în- fățișat certificatul dat lui de gubernatorul' general al guber- niilor Vilnei, Covenului şi Grodnului la 18. . .. pentru dobândirea de moșie în numitele gubernii. Duplicatul acestui act pe 'coală de timbru în valoare de. .. .. ruble, ur- mează a se da lui M, care trebue să-l înfățişeze Arhivei no- tariale din . . . spre a ge face notare. în registrul de da- ravere ale immobilelor. 

Model de act de stăpânire pe pământ expropriat 
pentru utilate de Stat 

Anul. . In urma cererei gubernatorului din, . luna. ziua. . anul 18. . cuNo.... către mine notar din. . ,, primită în biuroul mieu, (în cutare loc), sa făcut acest act de stăpânire pentru administraţia drumurilor de fier ale Sta- tului cu privire la înstrăinarea unui pământ, după prețeluire, "pentru drumul de fier, din stăpânirea ţeranului cutăruia din. gubernia .. . ţinutul. . ., volostea. . . „ Satul. ., în cătime de. . . st. pătraţi, aflător lângă același sat în ho- tarele arătate pe:planul ridicărei din 1898, aflător în proce- dura prgțeluirei copiată împreună în cererea pomenită a gubernatorului. Despăgubirea „cuvenită pentru acest pă- “mânt în câtime de. -. . ruble s'a vărsat la comisia de pre- țeluire cu adresa. .No.. . . Duplicatul pe coală de timbru de 80 de copeice trebue dat Administraţiei căilor ferate ale Statului, care duplicat va fi înfățișat Arhivei notariale spre â se notă în registrul de daravere ale immobilelor. Dările pentru întăritură nu se vor luă. 

„Model de ad de danie a unei averi nemişcătoare 
Anul una mie opt sute. . sau înfățișat la mine, N. . . notar, în biuroul mieu, aflător, în cutare loc, A şi B, per- sonal cunoscuţi mie și având capacitate: juridică legală de-a face acte, locuitori în. . însoţiţi de marturi personal cuhoscuți mie. . . locuitori în... » Şi mi-au declarat, că ei, fac un act de danie cu următoarele condiţii: din ei A,a
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«dăruit lui B, proprietatea nemişcătoare a sa proprie, - dobân- 
dită de el, constând dintro casă de piatră cu două etaje, cu 
toate construcţiile de pe lângă ea și cu pământul de supt 
ele şi cu curtea, având pământul în lățime . st., iar în lun- 
'gime . . st. iar peste tot. . st. pătraţi, fiind în hotar cu im= 
mobilele cutăror persoane, dobândit de vânzător de la . . 
«prin actul de cumpărare, făcut la cutare . . . notar în cutare 
loc și întărit la Primul notar, . . Această danie se face 
“cu următoarele condiţii: 1). Asupra donatarei B se strămută 
datoria ce apasă asupra immobilului sus arătat, către So- 

„„cietatea de credit urban, în câtimea rămasă de... ruble 
-din împrumutul luat la cutare dată pe cutare termen. 2) 

„_ “Donatara B este datoare a da donatorului A în toată viaţa 
- sui cutare apartament din numita casă pe. . . ruble-pe 
“an. 3) Păn la moartea donatorului este oprită a înstrăină 
“sau zălogi proprietatea dăruită şi 4) In caz de strămutare 
-a Sus arătatului immobil după moartea donatarei B la moște- 
nitorii ei. Asupra acestor din urmă se întinde puterea arti- 
„colului 976 î. X p. 1. Dania de față B o primeşte în condi- 
“țiile sus arătate. Valoarea proprietăţei dăruite, părțile o pre-. 
“ţuese în. conștiință la. . . . ruble. Păn la data de faţă 
-această proprietate n'a fost nimărui vândută, nici zălogită . 
-atară de Societăţei Creditului Urban din.:. şi nu a fost 
„cedată prin. vre-o întăritură. Art. 250 din Statutul dărilor sa 
„cetit părţilor, Proectul acestui act, . . 

e 

„Model de act de împărțeală de ascendent pe o proprietate 
îmmob. de baştină (a neamului) | a 

Forialarul general al actelor notariale, şi apoi. . 
„având immobilul de baştină cutare, ajuns în stăpânirea lui . 
prin actul de împărțeală făcut în cutare loc, la cutare dată, 
„aflător în gubernia. . ., ținutul. . . „ jângă satul, . 
în care se află pământ slobod de nadeluri țerănești . 
desiatine, a dat partea fiiului său B, parte din acest immobil 
în întindere de. - . desiatine, arătată pe planul făcut de 
„agrimensorul M la cutare dată;-la literile S şi. D, cu eon- 
Strucţiile, pădurile, apele şi alte ugodii. 

Părţile au fixat preţul după conștiința lor, la, . , ruble, 

*
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Până la această dâtă, această proprietate n'a fost vândută nimănui, nici zălogită nici cedată prin vre un act. Art, 205. V., Statutul dărilor, sa cetit părților. Proectul acestui ast, . 

Model de act de facere de pare asupra unei case 
E A şi B închee între ei un act de facere de parte în următoarele condiţii : A, din complexul proprietăţei ne- mișcătoare, dobândite de el, așezată în cutare loc, alcătuită din. . . şi ajunsă la el prin cutare act, făcut în cutare loc, la cutare timp, a făcut parte fiicei sale B, o casă de piatră cu două etaje cu consirucţii pe lângă ea şi cu pământul de supt construcţie și cu curte, în întindere de. . ., în hotare cu. . ., cari construcții și pământ se află în orașul - + + pe ulița. . : la No.. . Această facere de parte sa făcut cu condiţia, ca B, luându-și immobilul separat. pentru ea, să se înlăture de la participare la moștenirea immobilă rămasă după tatăl ei A, oricare ar [i aceă' moște- - „nire după moartea lui. Prețul proprietăţei separate prin acest - act sa declarat, în conștiință, de. ; . ruble. , . 

„ Model de act de zestre 

Forma obișnuită de aot notarial, şi apoi. . . Aa dat zestre fiicci sale B în bâni. -. . „ ruble și o casă de piatră a sa, dobârfită de el cu toate construcţiile de lângă ea şi cu pământul, a cărui întindere în lăţime este de. .. stânjeni, “iar în lungime de., stânjeni, aflându-se în ulița -. ., supt No... în hotarecu. ... „ dobândită de el de lu e... prin act de cumpărătură, făcut la. .. motar, în cu- tare timp, întărit de Primul notar . + + Luând arătata, zestre, B, pentru ea şi pentru urmașii ei, renunţă la participare mai departe în moștenirea după tatăl ei. Preţul proprietăței dată zestre se determină de părţi, în conştință la. . . . ruble. Păn la data de față această proprietate n'a fost vândută ni- mănui, nici zălogită şi nici întărită cuivă prin cevă acte. Art. 205 î. V, Statutul dărilor, s'a cetit părților. Proectul acestui act sa cetit şi așă mai departe. 

- 

.
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Model de act asigurator al zestrei 1) băneşti. 

Forma generală de act notarial , . . . cu declaraţia că ei A și B, soţii V, fac înscrisul de față, “prin care A dintre ei garantează pentru .sine şi urmașii săi, zestrea primită, de soția sa B, de la părinții ei, Gh... ..... ruble de argint, prin immobilul său propria.  ..,.,.. . aflător în gubernia Cernigovului în ţinutul. . , . alcătuit din. + .. „ desiatine de pământ, construcţii și alte ugodii, dobândit de la D, prin act de cumpărare făcut la N. notar „la cutare dată şi întărit de Primul notar. .  . Păn la Qata de față immobilul ma fost vândut nimănui, nici zălogit, nu este în contestaţie și nici supt propire, proiectul acestui act ga cetit, „.. - BI 
+ 

Model de act de împărţeală. 
Anul una mie opt sute. . . . sau înfăţişat înnaintea mea + e „notar în Moseva, în biuroul mieu aflător în cutare loc, personal cunoscuţi mie şi având. capacitate juridică le- gală de a face acte, cutari, . locuind în... . + însoțiți de marturi cunoscuţi mie personal . , + « „locuind în. , . . . . declarându-mi că ei, A, B, V. fac un act de împărțeală pe următoarele baze : ei, A. B.şi V. confirmaţi în drepturile de moștenire în părţi legale în pro- prietatea nemișcătoare . . . . aflătoare în gubernia . . . ținutul . . . . rămasă după moartea tatălui lor. . a... Această proprietate, cum se vede din actul de stăpânire, li- berat lui de cujus de, Curtea Tribunalului civil la cutare timp, cu No.. . . şi coprinde pământ slobod de nadeluri țerâneşti . . , . „ desiatine, cu construcții, păduri, şi alte ugodii şi se hotărăşte cu pământurile. ....,. . Prin actul de față numitul pământ, după înţelegere între părţile contractante, trece în întregime în stăpânirea pe viaţă a lui „A, şi în proprietatea lui B şi V, în părți egale pentru fie care din aceştia, adică . . , . desiatine de fie care, mărge- 

  

1) Definiţia actului de asigurare a zestrei băneşti, venovata zapisă 4pridano obezpecitelinaiia în gub. Cernigovului și Poltavei). Vezi-o la ari, 1001 Corpul de legit.X, p. Î., în secţia despre Riadnaia zapisi. , 

>
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nindu-se partea lui B. cu pământurile... ., .. ŞĂ 
ceealaltă parte cu pământurile. ......., iar A se 
obligă, pentru tot timpul stăpănirei sale, cât va trăi, să plă-- 
tească din veniturile moșiei, lui B și lui V-câte . , 
ruble fiecăruia pe fiecare an. Cu această împărțeală păr-. 
țile sunt mulțumite și se obligă pentru ele și pentru ur- 
maşilor a nu porni contestaţii împotriva împărțelei. Preţul: 
proprietăței împărţite părţile îl hotărăsc în conștiință la. . 

„ruble. Acest proiect de act sa cotit. ., . 

Model de act de împărțeală în temeiul unui proiect 
întărit de Tribunalul regional. 

P » Sau înlăfișat la mine, notar în Petersburg, în biu-- 
roul mieu.. . . . . persoanele personal cunoscute mis Și 
având eapăcitate juridică legală de a face acte. A lucrând: 
în calitate de tutore asupra averei şi persoanei nobilului mic- 
de ani B, pe temeiul ucazului Tutelei nobiliare din. 
cu No-. . . înfățișat mie în original, şi V.. . , . locuitori 
cc. . însoţiţi de marturii necunoscuţi mie personal, 

G și D, arătând spre încredințare cu privire la personalitatea. . 
lor cutare documente şi locuind. ..... şi miau de- 

“. clarat că ei, A şi V, pe temeiul proiectului de. împărţeală, 
alcătuit în luna. . . .ziua. .anul 18. . întărit de Tri. 
bunalul regional din. . ... în lua. .... ziua . din 
acest an, fac act de împărțeală a averei nemișcătoare, rămasă 
lui B şi V moștenire după moartea tatălui lor, nobilul. , 
după hotărârea Tribunalului regional din luna, . . . ziua” 

„anul 18. . iar decujus a dobââdito prin actul de pariaj. 
de ascendent, act făcut de ...., şi întărit de Primul 
notar *. . . în anul. . . , Această păoprietate se alcă- tueşte : a) dintro bucată de pământ „viran slobod de 
zălog şi de poprire, în lăţime de. . . . stânjeni, în lungime 
de. . . .stj, iar peste totde. .. ȘI. pătr, este aflătoare 
în oraşul. . . .pe ulița . . . supt No.. . în hotare cu. 

- și 6) dintr'o casă de piatră cu două etaje cu pământul 
de supt ea şi cu curte, în întindere de,. . stj. pătr. aflăloare 
În acelaşi oraş, în aceeași uliţă, la No... în hotare cu... . -. 
zălogită la Banca funciară în puterea certificatului de ză-. 
logire dat de Primul notar. . . . al Tribunalului regio-- 

-
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mal din, . „cuNo... pentru suma de. . . . ruble de la anul 18. .luna. . . „ziua. .. pe. . . .ani, din care împrumut mai este datorie din capete, la luna . . ziua a. anul 18. .,. . ruble. In timpul de faţă, potrivit pomenitului proiect de împărțeală, sus numita bucată supt litera ca» — irece în proprietatea lui B, micul de ani, iar „casa de pământ de la lit. «b>— în proprietatea. lui V. cu -condiţie, că el ia asupraşi datoria sus arătată că este asupra acestei case la Banca funciară din... . eu toate obli- gaţiile luate la. facerea împrumutului, și B. mai dă spre a egală partea sa în averea împărțită . . . ruble. Părţile sunt :mulţumite cu această impărţeală şi nu au drept a porni con= testaţii. Preţul proprietăţei împărţite îl fixează în conștiință la. . „ruble. Acest proiect de act sa cetit . î.. 

Model de testament obişnuit. 

Forma obişnuită a actelor notariale . - . Averea mișcă- toare a testatorului și cea nemişcătoare agonisită de testator, ori câtă ar fi şi ori unde sar află, socotind şi banii numărătoare, “hârtiile aducătoare de dobândă și obligaţiile de la datorbiei, întrun cuvânt tot, ce în ziua morței va, fi al lui şi ori la ce ar aveă drept după lege, testează în stăpânire pe viață femeei sale . . -... , iar în proprietate. fiilor și fiicelor lui ;(cutăror) în părți de o potrivă. In caz de a trece femeea te- statorului în a doua căsătorie, stăpânirea ei pe viață înce- „ tează. Proiectul de act sa cetit testatorului în temeiul art. 105 „din Leg. Not,, fără să fie de faţă marturii, și, după aprobarea lui .ete.. conform formularului . . . .. La facerea acestui testament, am fost marturi și adeverim, că testatorul se află cu minte sănătoasă și memorie tare şi că el.ne-a declarat că festamentul i sa cetit şi a iscălit în fața noastră. [scăliturile marturilor şi notarului, . 

Model de testament, făcut afară din biurou, 
Duplicat din Condica de actă a Notarului din Moscva, „+ +. pentru acte, cari nu sunt privitoare la averi ne- mişcătoare, . . . . pe anul 18. 

Faţa 60, No. 00. 
—
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Una mie opt sute. .., după chemare,-am mers eu, 
« Notar, având biurouîn. . ., la cutare, personal cu- 

noscut mie și având capacitatea juridică legală de-a face 
acte. . . . ., în locuința lui. , , ., unde el, de daţă cu 
moștenitorii personal cunoscuți mie. . . locuind în. 
a declarat, că, aflându-se cu minte sănătoasă şi cu memorie 
tare, face, pentru caz. de înoarte a sa, următorul testament: 
1) O casă de piatră cu construcții şi cu pământ, aflătoare. 
în orașul. . .pe ulița. .. supt No. .. o testează în pro- 
prietate celui mai tânăr din fii săi A,, cu această condiţie, ca 
pân la majoritate, această casă să se afle în stăpânire vre- 
melnică a fiicei testatorului B. 2) Proprietatea nemișcătoare, 
aflătoare în gubernia. ..... „ținutul. . .. ., lângă 
satul: . . coprinzind... . desiatine de pământ cu con- 
strucții şi cu alte ugodii, o testează fiului său celui mai mare, 
V., pe care îl obligă că părntr'un an din ziua morţei sale, 
a testatorului, să dea nobilei G., iar, dacă ea nu va fi în viaţă, 
moștenitorilor ei. . . ruble, şi să verse la Societatea de 
credit urban din. . pentru stângerea datoriei, ce apasă casa, 
testată lui A,, fratele lui V,. . . ruble., 3) Casa de. piatră. 
din oraşul. . . . uliţa. . „la No.. .0 testează femeei 
sale D. În caz înse de-a intră ea în altă căsătorie, dreptul de proprietate asupra acestei case încetează şi casa trece în de- 
plină proprietate a fiilor săi, ai testatorului. 4) Toată averea 
mișcătoare, afară, de capitaluri, care s'ar află în locuinţă în 
ziua morţei lui, va întră în proprietatea femeei sale numite: 
mai sus, D. 5). Vila de lângă oraşul. . . în ulița. 
supt No.. . ., testează să se vânză și din capitalul prins 
de pe ea să se dea executorului testamentar mai jos numit, 
pentru munca la executarea testamentului de faţă, . . ruble, 
iar suma rămasă să se fie proprietatea fratelui testatorului 
E. 6); Din capitalul, ce se va află după moartea sa, a te- 
statorului, testează: a) fiicei sale B...... ruble b) In- stitutului tehnologic din Petrograd . . . . . ruble, ca să, 
înființeze din dobânda acestui capital trei stipendii celor mai 
buni la învăţătură și la purtare dintre studenți, fără a face deo- 
sebire de confesie; c) Azilului «lesla» din Petersburg pentru 

” copiii clasei muncitoare . . . ruble, care capital să se depue 
la Banca Statului ea depozit pe vecinicie și procentele 
dela el să se întrebuinţeze la nevoile Aziiului, și e) Societăţei
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imperiale filantropice pentru nevoile ei. . . ruble. 7) Restul 
de capital ce va mai fi, după împlinirea celor de sus, se va 
împărţi între fiii testatorului în părți egale. 8) Testatorul 
roagă pe. . . să fie executor testamentar, iar tutoare peste 
minorul A să fie. . . și 9) Testamentele făcute înnainte de 
această dată se anulează prin acesta. Proiactul acestui act 
s'a cetit testatorului de faţă cu sus numiții martori, iar, după 
aprobarea actului și încredințarea că el vrea de bună voe să 
facă acest act şi că-i pricepe înţelesul și rostul, sa trecut în 
Condica de acte, din care iarăşi s'a cetit în același chip. Du- 
plicatul pe coală de timbru de 80 de capeici trebue dat te- 
statorului . . . iar din ziua morţei, îri curgere de un an, 
testamentul trebue să se înfăţişeze la Tribunalul regional com- petent, spre întărire pentru executare. Iscălitura testatorului, 
La facerea acestui testament am fost martori şi încredințăm, 
că testatorul se află cu minte sănătoasă şi cu memorie tare 
şi că testamentul Pa iscălit el cu mâna sa chiar (iscăliturile 
marturilor), . . Notarul N. - 

Acest duplicat, este asemănător din cuvânt în cuvânt cu actul original trecut în registrul de pe anul 18. . supt No.. şi dat lui. . . Notarul N, (Locul peceţei). 

Model de certificat de stăpânire asupra unui immobil 
întărit pe baza dreptului de stăpânire îndelungată 

(a siăpânirei pentru prescripţie). 

Anul 18. . sa înfățișat la mine,. . . Notar în Odesa, în biuroul mieu din... persoana personal cunoscută mie . * « + locuind în. . . ., însoţită de martorii personal cu- noscuţi mie (cei doi martori şi locuinţa lor) şi mi-au înfățişat pentru a face certificatul, copie atestată de pe hotărârea Tribunalului regional din. . .. .»datăînluna ..., ziua . . .anul 18. ., că'i se recunoaşte dreptul de pro- „Prietate pe temeiul stăpânirei îndelungate asupra unei averi nemişcătoare, alcătuită dintro casă de piatră, cu pământul de supt ea și cu curte, în lățime de. . sij. și în lungime de... . .sti., aflătoare în orașul, ., „uliţa eee a ee NO... ., în vecinătate cu ' nemișcătoa- rele:. . . . . . Valoarea acesţui immobil o socoate d%W „ = “+ ruble şi deeciară, că nu este zălogită și că e neasigurată. 
. 

2 e
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Dările pentru întărire . . . vuble de la suma de preţuire Orășenească . . . au fost vărsate la Casieria ținutală din - înacest an, cu No... . Proectul acestui act s'a cetit : . de faţă cu suspomeniţii martori și după aprobarea acestuia s'a trecut în Condica de acte, din care sa cetit din nou în același chip. Duplicatul pe coală de timbru în valoare de. . . ruble se vada. . . care este dator a-l înfăţișă la Arhiva Notarială din. . : spre a se face însemnare în Registrul de daravere ale immobilelor. 

Model de ipotecă pe avere nemişcătoare 
“a 

Anul una mie opt sute. .. sau înfățișat înnaintea mea, Notar din Curse, în biuroul mieu A, B, C, D., cunoscuţi personal de mine şi având capacitatea juridică legală de-a iace acte, locuind în . . . şi lucrând: cei dintâiu doi, A şi B, În numele lor, al treilea „ în calitate de curator al numi- ților A şi B nevrâstnici și de tutore pe averea şi persoana copiilor 'mici de ani: E şi F, pe baza ucazurilor.. . . 'Tu- telei nobiale din. . . cu No... „iar al patrulea D. în calitate de mandatar al lui G, pe baza procurei, declarată la notarul din. . ., după registrula No... . , înfățișată mie în original, însoţiţi de marturi personal cunoscuţi mie, . . . locuind în. .... şi mi-au declarat, că ei A, B, C și D. cu autorizarea Senatului ocârmuitor, arătată prin Ucazul de la. . . acestan, cu No.. . . la adresa Gubernatorului din. . ., fac ipotecă în următoarele condiţii: din ei A, B și C, cel din urmă curator al celor doi dintâiu şi tutore al micilor de ani E şi F, au luat dela D... ruble, cu pro- centele arătate, cu plata acestor pe jumătate de an, înnainte, -pe termen de. . . ani din ziua întătirei acestei ipotece. lar pentru acești bani păn la acel termen'au zălogit lui D 0 casă de piatră cu toate construcţiile de pe lângă ea şi cu pământul, dobândită de nevrâstnicii de acuma A şi B și de micii de ani E şi F' în baza testamentului casnic al tatălui lor. .. din luna. . . ziua, ... anul 18. ., întărit pentru executare prin hotărârea Tribunalului regional din i - „> dată în anul 18... ., luna. . . ziua. . -, iar .  iestitor a ajuns de la, . . prin actul de cumpărare, făcut în anul 18. .,luna.., „Ziua. . . la notarul din
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N 
„+ “+ la cutare dată, întărit de Pri notar . . . în acelaşi 

an. Immobilul este în omșul. . . » în despărțirea. .., 
ulița . . . No..: în vecinătate cu proprietăţile . 
supt cari casă, construcţii și curte, se află, cum spune actul 
de cumpărare pomenit; pământ în lăţime de. . stj., iiar în 
lungime de. . .stj,, iar peste tot. . . sti. pătrați. Iar dacă 
ei A, B, E și:F nu vor plăti acești bani dați lor cu îrnprumut 
la termenul fixat sau nu vor plăti procentele în întregime 
la unul din termenele fixate, D este liber, în cazul întâiu, ca, .- 
după termenul hotărât, iar în cazul din urmă fâră a ma: 
aşteptă ca termenul să treacă, să facă declaraţia acestei ipo- 
tece celor în drept şi: să primească îndestulare, cum porun- 
cesc legile. Numita proprietate se află zălogită, la Societatea 
de Credit urban pentru împrumutul dat în anul 18. 
luna . .,ziua. . pe termen de... ani, în sumă de . 
ruble, din care împrumut în timpul de faţă mai este datorie 
din capital de . . . ruble şi rămășiţi la termenul de. 
în acest an, din procente. . . ruble; pentru vărsarea cărora 
după Statul Societăţei de- Credit se face ușurarea de. 
din acestași an, cu plată de amendă jumătate procent pe. 
lună din, ziua întârzierei, de-aceea Societatea de Credit urban 
potrivit $. . . din Statutul său are preferinţă faţă de ipo- 
teca de față de-a-și împlini rămășițele deplin. lanainte de 
această ipotecă, proprietatea asta n'a fost vândută nimărui, 
și n'a fost zălogită afară de la Societatea de Ia Credit Urban, și na fost înțărită cuivă prin nici un act, Proiectul acestui act 
Sa cetit,. ., , , 

Model de act pentru scoatere de supt propire a unei 
păduri aflătoare pe-o moşie. 

Forma obișnuită a actelor notariale. . . cu declarâţia, că el, A, face aetul cu următorul coprins: în baza actului de ipotecă, făcut la notarul N. în anul 18. . „luna. .., 
ziua . . , întărit de Primul notar. ... din acelaşi an, immo- 
bilul. . ., al lui B şi aflător. în gubernia . . ., ţinutul 
»» +» lângă satul, . ,, alcătuit din. . . desiatine de pământ felurit, slujeşte ca asigurare a sumei de. . . ruble, luată împrumut de B de la A, cu procentele arătate, pe termen de. . . ani din ziua întărirei ipgteeei. In vremea
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de faţă, A: primind dega B. . rnbe în plata acestei ipo- tece, se liberează de zălog şi propire toată pădurea de pe numita moşie, dar cu condiţie, ca proprirea să rămâe mai departe pe pământul de supt pădure. Proiectul acestui act sa cetit de notar în faţa marturilor sus arătaţi, după ce sa aprobat și s'a încredințat că el de bună voe doreşte a face acest act, că îi pricepe înţelesul şi rostul, a fost trecut în condica de acte, de care sa cetit' din nou în aeelași chip. Duplicatul pe coală de timbru de 80 de copeice trebue să se dea lui A, care trebue să] întățişeze la Arhivă notarială din ... , ca să se copieze în Condica de întărituri şi să se noteze în Registrul daraverilor immobilelor. Taxa pentru venitul o- rașului s'a luat în sumă de 80 de copeice. 
(Iscăliturile) 

Model de act pentru liberarea unei părti dintrun immobil 
de supt propire. 

“Forma generală a actelor notariale . . . Pe temeiul ac- tului de ipotecă, făcut de Notarul N. din . .în anul. ,, luna + «, întărit de Primul notar. + + în același an,proprie- tatea . . .a lui B, aflătoare în Gubernia, , . » ținutul. ., lângă satul ... ., alcătuindu-se din . . . desiatine de pă- mânt, slujeşte de asigurare sumei de. . . ruble luată cu împrumut de Bade laA pe. . . ani din ziua întărirei ipotecei. In timpul de față A consimie să libereze de pro- pire din zălogul pomenit. . , desiaţine aflătoare în hotare cu proprietăţile . . . ; lăsând ceealaltă parte din moșie ca asi- gurare a întregei sume luată cu împrumut. * 

Model de adnotare pentru plata asupra unei îpoleci. 
Anul 18... . luna. . . ziua. .. eu, jos iscălitul cutare, pe baza acestei ipoteci, am primit achitarea deplină și consimt să se ridice propirea şi să se anuleze însemnarea despre zălogire (Iscălitura), -
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„Model de declaraţie că se dă Băncei dreptul de a fi 
“achitată de preferință faţă de o ipotecă. 

Administrației Băncei Funciare din. ... 
din partea Jui. . ., locuitor în. , . 

Declaraţie. 

Ca zălog la Banca funciară din. . . sa pus proprietatea 
iui V, cetăţean de -onoare ereditar, aflătoare în gubernia . . , 
ţinutul. . . ;, oraşul. .. ulița. .,, „No.. .,alcă- 
tuită din pământ cu construcții. Această proprietate se află 
la mine zălogită prin act de ipotecă, făcut de Notarul . ..-. 
în anul 18. ., luna. . ., ziua. . ., întărit de Primul 
notar . . de pe lângă Tribunalul regional din . . . în acelaşi 
an, pentru suma de. . . ruble. Propirea făcută în temeiul 
acestei ipotece s'a trecut în Colecţia locală de propiri supt 
No.. . . Acuma eu declar că consimt să se facă zălogirea 
numitei proprietăţi la Banea funciară din. . . pentru suma 
de. . . mii de rublei); pe lângă aceasta, nevrând a primi 
în timpul de faţă plata întreagă pentru actul mieu de ipotecă 
dau Băncei funciare din. . . conform $., . . din Statutul 
ei prea înnalt întărit, dreptul de a-și primi achitarea deplină 
a datoriei către ea de preferență faţă” de cea către mine în 
baza ipotecei mele. 

„Model de act pentru punerea de Dropire pe o proprietate 
spre asigurarea unui împrumut. 

- Forma obișnuită de act-notarial. . . cu declaraţia, că ei, 
A şi B, fac actul de faţă prin care unul din ei, A, fiind dator 
lui B;. , . ruble fără procente, cu termenul la cerere, În 
baza unei înscris de împrumut, declarat la. . : . Notar în... din anul 18. ., luna. -» ziua, ., la No... 
din registru, consimte să se pună pentru această sumă propire 

1) Sau -<ne dorind în timpul de faţă a primi plata deplină pe ipoteca mea, dau Băncei funciare din . . . ., conform $. . . din Statutul ei prea înnalt întărit, dreptul de a fi achitată de preferinţă in între- gime datoria câtre Bancă faţă de cea, ipotecară către mine, dar, cu «condidiţie, ca, Ja liberarea împrumutului să se opregscă și să mi se «dea mie in plată asupra ipotecei mele suma, de. . . ruble» 

« 4
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pe proprietatea sa nemişcătoare «. . .., », aflătoarg în gubernia . ., ţinutul. . » lângă satul. . . . Proprietatea constă din pământ;. . . desiatine slobod de nadeluri ţe- râneşti având pe el construcții şi alte ugodii, pe care Pa do- bândit în anul 18. . .,luna. ... „Ziua. . ., prin act de stăpânire întărit, cu No.. ... Innainte -de data de față această proprietate nu a fost_vândută, nici zălogită şi nici întărită cuivă prin vre un act. Proiectul acestui act &a ceiit, . . 

. 

Model de testament dând stăpânirea pe viaţă asupra 
averei de baştină (rodovoe imenie). 

-” Porma obișnuită a actelor noțariale . . . testează pro= prietatea sa de baștină, - aflătoare în cutare loc, rămasă lui- cu dreptul de succesiune legală de la cutare, cu toate de» pendenţele acelei proprietăţi, fără nici o excepție, în stă- pânire pe viaţă femeei sale cutare, -iar după moartea ei pro: - prietatea trebue să treacă la moștenitorii legali ai testatorului. 

Modei de act pentru înființarea de drepti de 
stăpânirea pe viață. „? 

Porma obișnuită a actelor notariale . . . cu declaraţia, că ei, A şi B, fac un act cu următoarele condiţii; din ei A a dat lui B în stăpânirea pe viață, bucata sa de pământ ce are ca proprietar, în întindere de . .!. desiatine şi. .stj. pătraţi, aflătoare în gubernia. „. ținutul. + . . lângă satul. . . hotărându-se cu pământurile. . . . şi carea ajuns la 6l dela... -. prin act de cumpărare, făcut la Notarul din. . în anul 18... ., luna. .., ziua. .. întărit de Primul notar din . . . în același an. Valuarea acestui act, luând ca bază prețeluirea legală, căci lipsesc preţeluiri superioare și pământul nu aduce nici un venit, sa fixat la. ... ruble. Până la această dată bucata asta de pământ n'a fost nimănui vândută, nici zălogită, nu este în contestaţie sau supt propire, a
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Model de aci de renunțare la dreptul de stăpânire pe viață. 

Forma, obișnuită de act notarial. . . cu declaraţia că ea, 
A, prin actul de față, renunță de dieptul dat de B, prin 
testament întărit spre executare de către Tribunalul regional 
din. . . în acest an, de-a stăpâni pe viaţă proprietatea ne- 
mişcătoare ce se află în gubernia. . . ţinutul. . . lângă 
satul . „ ., constând din... . desiatine de pământ slobod 
de nadeluri țerănești. Pământul a ajuns la de cujus prin 
actul de danie făcut în anul 18. . supt No... Valoarea 
acestui act se fixează la suma de. ...  .. . ruble. 

„Proiectul acestui act, sa cetit doamnei A, de faţă cu sus 
numiţi martori, și după ce l'a aprobat şi a încredințat că-i 

ricepe înțelesul și rostul, s'a trecut în condica de acte din . p p Ș ? 3 care sa cetit din n'u în același chip, .Duplicatul pe coală 
de timbru, în valoare de. .... trebue dat doamnei A, 
care e datoare al întățișă la Arhiva Notarială din. , . ca 
să se treacă în Condica de întărituri şi să se noteze în re= 
gistrul de daravere ale immobilelor. 

- 

Model de contract de arendă a unei moşii sau a unei ferme. : 
L a 

Anul 18%, luna. . .,ziua; . ., noi, jos iscăliţii (pro- 
fesia, numele, patronimia și familia], locuitori în cutare loc, 
am încheiat între- noi următorul contract: 1) Eu, A, din 
moșia mea sau toată moşia în întregimea ei care este a mea 
(sau a mandatului mieu cutare), aflătoare în cutare loc, avână 
cutari hotare, am dato în arenda lui B. cutare parte (să se 
arate: numele, - hotarele, întinderea) cu tot anume ce seaflă 
pe ea: clădiri, uzine, fabrici, de la cutare până la cutare 
dată, pentru plata de. . . ruble pe an, de plătit înnainte la 
aceste termene. . . 2) În complexul moşiei arendate intră de 
asemenea inventarul (zestrea) viu şi mort al moşiei, arătat 
cu amănuntul în inventarul alăturat pe lângă acest contract 
făcut cu iscăliturile noastre în două exemplare. 3) Arendaşul 
B. poate să se folosească de pădurea ce crește pe moșie, 
numai și numai pentru trebuințele înseși moşiei și pen-: 
tru ţinerea în bună stare a construcţiilor aflătoare pe ea, 
dar nu pentru .vânzare. 4) Dreptul de a pescui în apele 
de pe moşie, se dă arendașului B, cu aceleași mărgeniri cu 

N



ș 

—- 
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cari are acest drept și proprietarul. 5) Eu B, mă o- blig: ca banii arenzei, cuveniţi de la mine, cum și ori ce fel de dări 'şi prestații ce sunt pe moșie să le plătesc deplin și la vremea lor; să țin în orândueală construcțiile, apărându-le de foc şi de dărâmare; fără consimțământul proprietarului nu voiu face la ele nici o schimbare, care le-ar puteă mie- şoră valoarea; voiu urmă mai departe sistemul de agricultură. introdus de mai înnainte pe moșie și tot astfel pentru go- spodărie, nu voiu. preface păşunea în arătură şi nici di'mpo- trivă; construcțiile ce voiu face din nou le voiu lăsă în fo- losul proprietarului şi, după isprăvirea termenului, voiu da moșia cu toate dependențele ei, în aceeâși stare, în care le- am primit. 6) Nu se îngădue cedarea moşiei date pe mâinile: altora, fără de învoirea proprietarului. 7) Acest contract s'a făcut în 2 exemplare, din cari originalul trebue să fie la A, iar copia la B. Iscăliturile. , 

N. 
Anul 18. . ., luna... -> Ziua. . ., noi, jos iscăliţii, A şi B, am încheiat contractul de față cu următoarele con- diții. 1) Eu, A, am dat lui B în arendă pe. . . ani, socotiți de la anul 18. ., luna... » Ziua. . ., până la aceeași dată a anului 19, . proprietatea mea nemişeătoare aflătoare în gubernia. , ținutul . , .,coprinzând în ea. . . desiatine - de fi mânt de felurite soiuri, mai mult sau mai puţin, cât se va găsi la fața locului, în hotare cu. > cu toate clădirile, uzinele, fabricele, cu zestrea vie şi moartă, conform inventarului osebit, și cu celealalte ugodii, pentru plata de. . ... ruble, pe an, cu facerea plăţei pe câte o jumătate de an înnainte, la 1 lanuarie şi 1 Iulie în fiecare. an; în ori ce caz nu cu întârziere mai mare de zece zile de păsuire. 2) Arendaşul B. este dator: a ține sistemul trienal de gospodărie, neprefăcând păşunile în arături, având tot deauna cel puțin. . . . cai și. „ „ capete de vite cor- nute; să ţie moșia în bună orândueală, să plătească dările funciare și altele şi să asigure în fie ce an pe socoteala sa " construcţiile pe o sumă.nu mai mică de. . .. ruble. 3) Reparaţia construcţiilor, a podurilor și a Îngrăditurilor trebue: să se facă pe socoteala arendașului, 4) Transtormarea construs- ţiilor şi rădicârea de construcţii nouă se poate face numai cu
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învoiala proprietarului A. 5) Tăiatul “pădurei de pe moșie a- 
rendașul îl poate face numai pentru încălzit şi pentru repara 
construcţiile, şi numai. în locurile arătate de stăpânul moșiei, 
care este în drept a pune pază osebită și a năimi pe socoteala. 
sa proprie strajă pentru paza pădurei ea să nu se taie. 6) A- 
rendașul ar dreptul de a-şi păsună vitele în pădure și de 
a vână pește în bălțile moşiei. 7). Vânzarea fânului, paielor 
şi a bălegarului îi este oprită arendașului. 8) Dacă sar strică. 
dii construcții din pricină de foc, stăpânul este dator a le 
face din nou -până în șase luni și a micșoră pe acel timp . 
câştul moşiei eu. . . procente din despăgubirea dată de 
asigurare. 9) Construcţiile făcute de arendaș pe moşie vot 
rămâneă după sfârșitul răstâmpului de arendă, în folosul-stă- 
pânului A, fără nici o despăgubire de plătit, 10) Arendașul 

„primeşte moșia semănată pe o întindere de. . . desiatine 
cu semănături de toamnă, de aceea la sfârşitul contractului 
trebue să lase stăpânului tot atâta întindere semănată cu 
semănături de toamnă. 11) Dacă stăpânul va dori în timpul 
verei să' locuească la aceă moşie, arendașul este dator a-i 
cedă în casă stăpânească locuinţă constând din . . ... 
camere, de asemenea grajd pentru. . , cai și șură pentru 
trăsură. 12) In caz de a nu fi exact cu plăţile sau cu paza 
oricărei alte condiţii din ăcest contract, arendașul B va- fi 
supus la plata de clauză penală - în folosul proprietarului, 
AÎn'sumă de. . . ruble și afară de aceasta lucrarea acestui 
contrăct, dacă va voi aşă stăpânul, va încetă.. 13) Pentru 
asigurarea împlinirei exacte a acestui centract, arendașul B, 
dă stăpânului A, cazălog.. . . ruble sau cutari hărţii aducă 

- toare de procent. 14) Cedarea moşiei în arendă altei persoane 
atât în întregime, cât şi în părţi, cum şi cedarea în admi- 
nistraţie, fără consimţământul proprietarului, nu se îngădue. 
Contractul se va păzi cu exactitate, originalul îl va aveă 
stăpânul, iar copia arendaşul. Iscăliturile. 

  

Model de contract de arendă a unei bucăţi de pământ 
separate 

” [teze . Anul 18,. luna. , .,anul..., noi, jos iscăliţii (profesia, 
numele patronimia şi familia) locuitori în cutare loc, am 
încheiat între noi următorul contract : 1) Eu, A, am datlui
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B, în arendă o bucătă de pământ proprietate a mea (sau a mandantului mieu), așezată în cutare loc, în întindere de-atâtea desiatine (sau de stânjeni pătraţi), hotărându-se cu cutări. . - + =» Pe termen de, . . ani, începând de la cutare dată, pentru plată de. . . ruble pe an, cari au a se plăti înnainte la cutare termene. 2) Arendașul B poate să facă pe această „bucată agricultură sau să tragă alte foloase şi îndemânări, după cum va găsi cu cale, fără nici un amestec al proprie- tarului, poate face pe pământul arendat clădiri de locuit sau nu de locuit, cari la sfârşitul arendei vor rămânea în folosul proprietarului (sau cari vor fi rădicate în cutare termen de atendaș) şi a înființă fabrici, uzine, folosindu-se de drumu- zile și de apa de pe acel pământ. 3) Eu, B, sunt datora plăti la termen şi deplin banii arenzii cuvenjți de la mine, de-asemenea a răspunde toate dările şi prestațiile, ce se”vor cuveni de la pământul arendat de mine. 4) Drepturile sale - din acest contract arendașul .B, le poate cedă în totul sau în parte hotărâtă, altor persoane, fără consimțimântul prea- dabil al proprietarului, dar cu condiţia, ca banii. arenzii să fie plătiţi deplin și la termen. _ 
(Iscăliturile). 

Model de contract de închiriere de apartament (locuinţ) 
Anul 18. ., luna. .., » Ziua . ., noi, jos iscăliții, A și B, am încheiat contractul de faţă cu următoarele cobdiţii : - 1) Eu A, am dat'lui B cu chirie apartamentul No. 5 în al doilea etaj din casa mea, aflătoare în. . . “strada, . - No.. .,alcătuitdin. ,. camere, antret și cuhne (bucătărie) cu magazie pentru ţinut lemne, cu mansardă şi cu dreptul în comun de-a se folosi de spălătorie, pe termen dela. . luna « » + anul 18.,, păn la atâtea a lunei - . anul. ., adică pe . . ani, cu plata de. . . ruble pe an, cu facerea plăței la, . . ăle lunei, înnainte. 2) La nefacerea plăței chiriei la vre-unul din termenele statornicite, chiriașul B, va plăti clauză penală de, . ruble pentru fiecare zi de întârziere, 3) Chiriașul esţe daţor a țineă_apartamentul curat și în bună stare, a face reparaţiile apartamentului şi atenanţelelor ce se țin de el, pe socoteala lui ; gunoiul și apele murdare (lotu- zile) le va duce la locul menit, va spălă rufele în spălătoria
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comună, va aveă cea mai mare pază cu focul, noaptea în 
curte şi. în atenahțe nu va umblă fără fânar (felinar) în regulă, 
va aveă grijă ca servitorii şi cei ce locuese în apartament 
să aibă bilete de locuit legale și înscrise la timp, despre cei ce 
se vor mută în locuinţă sau vor plecă din ea, va da de veste 
portarului șef sau stăpânului casei. 4) In caz de-a se înstrăină 
casa, acest contract, dacă stăpânul va dori astfel, va aveă 
să ?nceteze. 5) După trecerea “timpului pe care este închi- 
rierea, B este.dator a da apartamentul în stare bună, răs- 
punzând pentru orice vătămare cu atâta cât va fi valoarea 
adevărată a ei; iar îmbunătățirile făcute vor rămâneă ?n fo- 
losul stăpânului fără nici o plată. 6) Cedarea dreptului” dat. 
prin. acest contract se poate face numai rămănând B ră- 
spunzător faţă de proprietar pentru plata exactă a arenzei, 
Acest contract se va păzi cu. sfințenie. Originalul este la A, 
iar copia- la B. 

Model de coniract de închiriere a unei proprietăţi 
sişcătoare. 

Anul 18. . luna. . .,ziua, . . Noi, jos iscăliţii (pro- 
fesia, numele, patronimia și familia) am încheiat acest con- 
tract cu condiţiile de mai jos: 1) Eu, A. am dat lui B în 
închiriere următoarele lucruri ale mele (sau încredințate mie 
spre a le da cu chirie, și anume (să se descrie amănunţiţ 
toate mişcătoarele), pe termen de la cutare sau cutare vreme, 
cu condiţie să plătească pe lună (sau pe toată vremea) atâtea 
ruble. 2] Eu, B, luând lucrurile arătate în deplină bună stare, 
mă îndatoresc a le înapoiă nevătămate lui A şi a-i plătă 
banii hotărâți pentru folosirea de aceste lucruri la termenul 
„hotărât ; în caz de a le vătăngă, stricăciunile sau distrugerea, 
numitelor lucruri, să le pun din nau în stare bună sau să 
le plătesc, socotindu-le de cutare valoare (arată prețul fie 
cărui din lucruri). Iscăliturile. . 

Model de împrumut de avere. 

Anul. . „luna. . ., ziua. Eu, jos iscălitul, adeveresc 
prin această că am luat dela tutare mașina de treerat pro- 

gprietatea lui (se arată firma şi alte caractere) pentru folo- 

, ;
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Sinţa în curs de atâta vreme, cu condiţia, ca la sosirea ter- menului arătat, 'sunt dator a i-o înapoiă lu . . . . teafără “Şi în stare bună deplină, iar la caz de vre-o Stricăciune — S'0'repar pe socoteala mea, iar, dacă mi-ar fi cu neputinţă . să pun mașina stricată în starea cuvenită, să plătesc lui N.. valoarea mașinei de treeraţ după factură, și anume cu .. ruble, Iscălitura, 

Model de declaraţie scrisă despre depozil. 
Anul... luna... „ziua... Eu, jos iscălitul (rangul sau profesia, numele patronimia şi familia), am primit dela cu- tare spre păstrare hârţiile aducătoare de procente ale lui (să se arate cu amănuntul şi cu litere: numirea hârtiilor, valoarea lor nominală, numerele, anul emisiunei, câtimea._ cupoanelor și valoarea totală a hârtiilor), sau cutare bilete de credit (să se arate numărul şi valoarea fiecărui bilet, numărul, anul emisiunei şi suma totală) sau cutare monedă sunătoare (felul monedelor, numărul lor, anul când au fost bătute și valoarea totală), iar peste tot suma de... (cu litere), cari hârții aducătoare de procent [bilete de credit sau monede), eu, cutare, mă oblig ale înnapoiă, cutăruia, la cea dintâia cerere, iar, dacă nu aşi îndeplini această obli- gaţie, mă supun la răspunderea impusă de. legi. Iscălitura. 

Model de înscris de împrumut casnic. (Anexa la art. 2036 Corpul de legi t. X p. |) 
Anul una mie opt sute .. » luna . . ., ziua, eu, jos nu- mitul, (profesia, numele şi celealalte), am luat de la cutare bani de argint atâtea ruble, cu atâta procent, pe termen „pân! la cutare vreme, adică : anul viitor sau cel de faţă la cutar lună și cutare zi, când sunt datora plăti toată suma deplin, iar, dacă nu voiu plăti, atunci este liber, cutare, a' cere urmărire şi a procedă potrivit legei. 

„Model de înscris de cedare (cesiune prin gir) pe un înscris - de împrumut. 
In locul mieu plătiți pentru acest înscris de' împrumut orășanului Petre Vasilievici Miloslavschi. Eu am primit de la el plata deplină. 1896 Septemvrie 4. 4
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Model de declarare spre ştiinţă pentru neplata la termen i a unui înscris de împrumul. 

Anul una mie op sute... , luna.. «a Ziua . . ., acest înscris de împrumut, nefiind plătit la termen, fiind. înfățișat mie cutare . . :*notar din . .., în biuroul mieu, aflător în cutare loc, de către orășanul B,, locuitor în...., per: sonal cunoscut mie şi “având capacitatea juridică legală, de-a, face acte. Dare pentru venitul orașului s'a luat 00 ruble. No. registrului, 0000 Notar N. (Locul peceţei). | 
Notă. Pentru formulare de cambii, de proteste, vezi Legea Cambiilor rusă (tradusă în ediția Min. Just). 

Model de înscris de împrumut cu gaj de avere mişcăloure. 
(An6xă la art, 1673 Corpul de legi î. X p. 1) - 

Anul 18.. „luna ...,ziua.. » eu, jos iscălitul cutare, profesia, numele, patronemia, și familia, am luat dela cutare bani de argint atâtea ruble, cu cutare procent, cu termen pân” la cutare vreme, adică, în anul viitor sau curgător, în cutare lună și zi, iar pentru acești bani pân” la termenul arătat am pus gaj lucrurile proprii ale mele, cu cutare nume și calitate, în totul de valoare de atâtea ruble, cu in- ventar amănunţit al lor, de pe care am copie la mine, cu- tare, făcut cu iscăliturile cuvenite și cu peceți. lar, dacă eu cutare, aceşti bani daţi mie cu Împrumut nu-i-aşi plăti toţi la termen, cutăruia, atunci este liber ca după termen să înfăţişeze unde: trebue acest înscris de împrumut, spre a porni urmărire și a primi plata, cum poruncese legile. 

Model de inventar, făcut 1a Punerea ca gaj (zălog) de 
avere. mişcătoare. 

Inventarul averei mişcătoare, pusă zălog (gaj) de Consili- erul Filip Feodorovici Cușcev la locotenentul în rezervă, Hrisanf Adamovici Danilevschii ” pentru înscrisul de împru- mut, declarat la cutare notar, la ? Septemvrie 1894 la No. 2120 după registru, averea aflătoare în. locuinţa lui Cuşcev, în cutare loc:
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E 5 - Preţul 5 = Arătarea lucrurilor puse zălog Ruble op. 
  

1| Serviciu de masă de argint de pruba 84 
pentru douăsprezece persoane, alcăguit din 
douăsprezece părechi de cuțite, furculiți şi 
linguri cu literele P.C. .... „... 80| — 2| Un inel de aur de pruba 56, cu literele 
F. C. şi cu piatră de brilant, în greutate 
de 6 carate cu apă curată ...... .] 220] — 

Piano cu coadă de lemn de palisandru cu 
7 octave din fabrica Bekker, eu No. 920.| 30/|— 

Total ..[| 6yu|— 

>
 

          
Valoarea lucrurilor arătate în acest inventar se determină la şase sute de ruble. | „Consilierul de colegiu Filip Feodorovici Cuşcev,--Locote- nentul Hrisant Adamovici Danilevschi, 
La inventar și prețeluire au fost marturi:  .. 

Model de act de făgăduință de vânzare. 

Anul 18. . luna. ., ziua. . » DOi, jos iscăliții A și B, am încheiat contractul de față cu următoarele condiţii: 1) Eu, A., am vândut lui B, averea nemișcătoare rămasă după moartea tatălui mieu C. ., aşezată în gubernia... „ţi. nutul. . . . şialcătuitădin. . . . . desiatine de pământ, cu construcţii, cu păduri şi cu alte ugodii, pentru suma de . . ruble, iar pentru suma rămasă, odată cu facerea ac- tului de cumpărătură, B, trebue să-mi de-a act de ipotecă, pe termen de . . ani, din ziua întărirei acesteia. 2) Actul de vânzare pentru această vânzare trebue făcută la Notarul N. din „. „ după întărirea mea, A, în drepturile de succesiune, dar, în ori ce caz nu mai târziu de eât păn în doi ani dela data de astăzi. 3). Cheltuelele pentru facerea actului de cumpărare trebuitoare le vor purtă părţile în jumătate. 4) In actul de cum- “părare trebue să se coprinză condiţia curăţirei (purzărei), făcând'o obligatoare pentru: mine vănzătorul și pentru ur- . rmașii miei, și pentru păstrarea, puterei contractului,. făcut
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la Notarul.'N, la cutare dată, cu No.. .. din registru; prin - care numita proprietate s'a dat în arendă orășanului Gh. pe. . ani. 5); Pentru eălcarea acestui: contract . partea, vino- vată va plăti părței celei corecte . . ruble clauză penală. 

Model de chitanţă pentru arvună, Ă 
Anul 18. ., luna. ., ziua. ., eu, jos iscălitul, A, am făgăduit lui B, pentru suma de. + ruble, proprietatea mea, nemişcătoare, aflătoare în orașul . . „ulița. ., la No.., alcătuită dintro casă de lemn şi din magazie cu pământ. supt ele și cu curte, în întindere de. . . stânjeni pătraţi, mă oblig să fac act de vânzare pentru această vânzare cu cheltueala mea' pân în curs de. . luni dela data de astăzi. Proprietatea este zălogită la Banca funciară din. . . pentru suma, de . . ruble. De-aceea, asupra cumpărătorului urmează să se treacă în socoteala sumei sus arătaţe a cumpărăturei, rămășița din capetele datorite din acest zălog în suma ce se va cuveni după socoteala Băncei, la data facerei actului de vânzare. Pentru asigurarea acestei vânzări şi în soeoteala preţului hotărât am primit eu, A, dela B, ca arvună una mie de ruble, pentru care dau chitanță, a 

Notă. Model ds chitanţă de arvună pentru pământ vândut cu aju- torul Băncei funciare ţerănești este dat mai sus, | ăi 

Modele de contracte de vânzare de avere mişcătoare 

i 1 

Anul 18. . luna... , ziua. „ €u, jos iScălitul, cutare am vândut cutăruia lucrul propriu al mieu (sau al mandan- tului mieu), constând din. cutari lucruri (să. se arate calita- tea, felul, câtimea și alte semne deosebitoare: sau însușiri), pentru cutare sumă, ce am primit, de la, cumpărătorul . deplin. Iscălitura. | 

Di 
II 

- ” - 

Anul 18. ., luna, -,ziua... Noi, jos iscăliţii (cutari) am încheiat între noi următorul contract de vânzare-cum= părare cu următoarele condiţii: 1) Eu, A, am vândut lui B. 
=
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din recolta acestui. an, 1905, aflătoare pe moşia mea (cutare), cincizeci de” mii de puzi de ovăz, cu prețul de 00 copeice pudul, iar peste tot pe suma. . ruble, în socoteala căreia, „Ja iscălirea acestei învoeli, am primit . . . ruble, iar suma rămasă . . ruble, mi se va, plăti la cutare termene şi în ori “ce caz nu mai tărziu de la cuțare dată. 2) Primirea Ovăzului 
cumpărat și trimiterea lui, în socoteala cumpărătosului, de la moşia mea la locul destinat trebue să .aibă loc în cursul lunei . . din acest an 18). 3) Pentru asigurarea executărei 
exacie a acestui contract voni răspunde unul altuia clauză penală de . . ruble; Îscăliturile. 

Model de contract, făcut în modul întărirei, despre 
vânzarea unei păduri pentru tăiat. 

“Forma obișnuită a actelor notariale. . eu declaraţia, că şi A şi B fac contract cu următorul. coprins: 1) Dintre ei, 
A, având cutare moșie, aflătoare în cutare loc, :ajunsă la el dela V prin act de cumpărare, tăcut la cutare notar a. a vândut lui B.din această moşie spre tăiere toată pădurea în localitatea, . . . în întindere de... desiatine, cu cuţare megieşiir 2) Termenul tăierei pădurei se hotărăște pe cinci ani, socotindu-l dela această dată, în curgerea cărui termen cumpărătorul are drept a face tăierea pădurei, a pregăti 
lemnul 'şi materialele lemnoase cum va găsi cu cale. 3) 
Căratul lemnului trebue să se facă iarna pe ori unde, afară de peste ogoarele semănate, iar în celălalt timp al anului pe drumurile în ființă. 4) Pământul! de supt p durea tăiată, îndată ce sesgară de acolo lemnele și materialele lemnoase “ întră în folosinţa stăpânului moșiei* 5) Cumpărătorul, dacă va găsi de nevoie, poate săpă în pădure fântâni, construi case și alte clădiri; dar nu are drept a scoate rădă- cinile, a destilă dohot și a face! mangal (cărbuni de lemn), 6) Recolta fânului de pe poienile din pădurea vândută este 

a vânzătorului A. 7) Vânzarea aceasta sa făcut pentru sum) 
de . . . ruble, în socoteala cărei A a primit .. . ruble, iaa suma rămasă B. se obligă a o plăti la cutari termene. 8r Pân' la plata deplină â sumei întregi cumpărătorul nu este 
în drept a luă din pădure mai mult de jum tate din lem- ani cumpărat. 9, La cutare dată vânzătoru, A trebue să dea 

„>
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cumpărătorului B, bilet de plutire pentru lemnele din sus. 
numita pădure. 10) Dar lemnele tăiate şi necărate în cursul 
sorocului învoit şi construcţiile neluate rămân în folosul 
proprieiarului A fără plată. 11) Instrăinarea moşiei se poate 
face numai cu respectarea puterei acestui contract, despre 
care lucru trebue să se facă adnotare în registrul de dara- 
vere ale immobilelor și să se facă propire în suma de ... 
ruble') 12) Contractul se va executată cu sfințenie. Iar pen- 
tra călcarea lui, partea vinovată va plăti celei nevinovate 
„.. ruble clauză penală, Proiectul acestui act sa cetit, . „x 

Model de contract pentru cedarea dreptului de proprietate 
Ă pe o lucrare literară. 

Anul 18. ., luna. . ., ziua: . . Noi, jos iscăliţii, cu- 
tari, am încheiat între noi contractul de faţă pentru cedarea 
dreptului de autor cu următoarele condiţii: 1) Eu, A, alcă- 
imind un manual sau am s:ris cutare carte traducând din 
cutare 'limbă în cutare, cutare lucrare), ani cedat lui B, 
dreptul de proprietate asupra acestei lucrări, 2) Pe temeiul 
acestui drept, B poate da la lumină această lucrare a mea 
în câtimea de exemplare şi cu așa preț, cum va găsi mai 
potrivit pentru el. 3) Eu,. B, pentru această cesiune sunt 
dator a plăti lui A cutare sumă la termenele arătate mai 
jos: la iscălirea acestei învoeli atâta şi la primirea manu- 
scrisului, definitiv gata de tipar (sau după tipărirea cărței, 
dar nu mai târziu de cutare dată), rămăşița sumei. 4) Drep- 
tul asupra ediţiei a doua şi asupra a toate cele următoare 
este al lui B, cu condiţie, că la fiecare ediţie nouă, odată cu eşirea ei la lumină, B este obligat a-mi plăti mie A cutare sumă. "(Iscăliturile). | 

* 
Model de contract de cedare a dreptului asupra unei 

singure ediții. - 

Anul 18. ., luna. . .,ziua , Noi, jos iscăliţii, am incheiat între: noi învoiala ce, urmează mai: jos: 1) Eu, A. 

  

1) Fără această, condiţie dela p. 11, contractul se poate face şi în modul casnic ori declaraţ,



_382 - 

  

„am cedat lui B dreptul de-a seoate la: lumină a doua ediţie din lucrarea mea cu titlul. . . 2) A doua ediţie din această lucrare trebue să fie tipărită în câtimea de-atâtea exemplare, din cari atâtea, după tipărire, mi se.vor da mie, A, iar cele» alalte se vor vinde 'cu cutare preţ (exemplarul). Eu, B, iau asupră-mi cheltuelele tipărirei ediţiei a doua, sunt obligat a începe tipăritul din vreme, cu această socoteală, ca să iasă cartea în vânzare nu mai “târziu de cutare dată, După aceea sunt dator a plăti lui A, cutare sumă, în cutari termene „(sau a plăti lui A câte atâtea: procente din preţul nominal al cărţei, după numărul exemplarelor vândute și treptat cu: vânzarea lor, la cutari termene). 4) Eu, A, iau asupră-mi corectura din urmă, cea de autor, a ediţiei şi fără consim- țimântul special al' lui B, eu nu sunt în drept a scoate la lumină o ediţie notă, a treia, a cărței, păn ce nu se vor „des- face cu totul exemplarele din ediţia a doua, dar îmi rezerv dreptul de-a răscumpără de. la B exemplarele nevândute pe cutare preţ. 5) Pentru a garantă această învoială, noi, A şi B. vom răspunde unul către altul clauză penală în valoare de. . . ruble. 
(Iscâliturile). 

"a 

Model de chezeşie în formă de acl osebit pentru plata 
la termen, ” 

Oraşul. . ., Anul. ., luna. . ., ziua... Ev, jos iscălitul, cutare, iau obligaţia de față, că pentru 'obligaţia de împrumut dată cutăruia, în cutare vreme, pentru cutare sumă, şi pentru” cutare termen, chezeşuese că se va face plata la termenul hotărât, cu toate urmările statornicite de lege la chezeșia pentru termen. 
(Iscălitura), 

Model de chezăşie simplă. 

« + „ iau asupra mea chezeşia pentru cutare contract sau o- bligaţie, dată de cutare, cutărtuia, la cutare dată, pentru cutare; sumă, cu termen la cutare vreme după înfăţişarea obligaţiei (sau după întâmplarea cutare.
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Model de inscripţie de chezăşie. 

1) Pentru plata acestui înscris de înprumut sunt chezaş, 
Işcălitura. 
2) Pentru plata la termen a acestui înscris 'de înprumut 

sunt chezaş. Iscălitura. 
3) Pentru plata la termen şi după termen a acestui înscris 

de înprumut, sunt chezaș. Iscălitura.. 
4) Pentru plata cutărei sume din acest înscris de împrumut 

sunt chezaș. Iscălitura, . o 
Nota. Vezi Cod. civ. rus. ar. 1555—1562, 

Model de obligalie prin clauză penală - 

(Cod. civ. art. 1573, 1574, 1583). 

Oraşul . . .,'anul. . ., luna. . . şi data. Eu, jos 
iscălitul, cutare, am dat această obligaţie de clauză penală 
cutăruia, că, dacă, pe temeiul cutărui document nu 'voiu 
plăti cutăruia, cutare sumă, (cau .nu voiu împlini condiţiile 
cuțărui contract, declarat în cutare loc), în atare caz voiu 
răspunde faţă de N. pentru neexactitatea mea, plata clauzei 
penale de atâtea ruble (sau mă oblig a plăti câte atâta pentru 
fie ce zi de întârziere). Iscălitura. 

Model de procură generală, deplină. 
(Cod. civ. 2291—2204, 2296, 2297, 2306, 2307, 2308, 2310, 2317,.2818, 2325, 2329). 

Domnule, ” 
N. N. (numele și patronimia). 

Neavând putinţa de a mă ocupă personal cu administrarea 
averilor nemișcătoare ale mele, aflătoare în cutare loc, cum şi cu conducerea daraverelor mele, prin procura de faţă 
Vă împuternicesc: a administră toate proprietăţile mele ne= 
mișcătoare (zutari), a le da pe acăsta în ţotul sau în părți în arendă cu prețul şi cu condiţiile ce. veți găsi mai prielnice pentru mine; să vindeți pentru tăiere pădurea mea: la caz 
de nevde a pune moşiile mele ipotecă la instituţii de credit 

.
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şi la particulari; deasemenea a da în numele mieu ori ce fel de obligaţii de împrumut şi cambii pe ori şi ce sumă (sau nu peste cutare sumă); a face orice fel.de contracte şi în- voeli casnice, declarate la notar sau notariale, între acestea și Învoeli. de arbitraj, de împăcare, de clausă penală şi altele; a luă parte la împărțeala unei averi succesorale, a primi banii ce mi se cuvin şi ori ce fel de avere, cum și ori ce-fel de hârtii, documente și corespondență; a iscăli -de primire în numele mieu, unde va fi nevoe; a apără toate drepturile mele personale și patrimoniale la toate instituțiile, fără excepție, fie administrative, fie publice Şi înnaintea func- ționarilor, atât din viu graiu, cât și în scris; a da din partea. mea orice fel de hârtii, între cari și petiţii, declaraţii, 0po- ziţii, apeluri, întâmpinări, apeluri parţiale și jalbe în Casaţie; a începe ori ce fel de acţiuni, a introduce pe terţii, a porni urmărire penală în potriva celor ce-mi vor încălcă dreptu- rile, a face declaraţii de atac în falș şi a răspunde la orice con- testaţii, a stărui pentru punerea mea în stăpânire, pentru asigurarea reclamaţiilor mele şi pentru executarea sentinţelor date cu execuţie provizorie; a luă parte la desbateri înnaintea judecăților, la administraţiile de falimente, cu drepturi de a alege curatori și a fi ales a urmări pe temeiu de foi de execuţie; a face somaţii prin notari şi a primi adeverire de facerea lor şi în general a execută și a întreprinde toate lu- crările necesare pentru apărarea intereselor mele. Plenipotenţa - de faţă în întregimevsau în parte, puteţi so cedaţi altor per- soane, după chibzueala D-voastră, cu drept de a da și ei altora procura în baza acesteia, Și tot ce veti face D-voastră sau împuterniciţii D-voastră în puterea acestor procuri, —eu voiu aprobă și nu voiu contestă sau răsturnă. Orașul. ... anul. . ., luna. . ., ziua... „. Această procură este dată cutăruia (protesia, numele, patronimia și familia). Iscălitura 

Model de procură general pentru condus daraverele înnaintea 
instituțiilor judecătoreşti şi administrative. 

Domnule, 
N. N. (numele și patronimia). 

„Vă împuternicesc a conduce daraverele mele la autoritățile competente judecătorești, administrative, comerciale, hotăr- 

+
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niceşti, spirituale, comunale, de corporație şi altele şi înnaiatea funcţionarilor; a face învinuiri, acţiuni de sine stătătoare sau cereri reconvenționale; a da petiții, reclamaţii, somaţii, ră- “spunsuri, explicaţii, opoziții Ja sentinți date în lipsă şi alte hârtii, a vă prezentă la instanțele judecătoreşti şi a apără in- teresele mele în calitate de reclamant, de pârât, de terțiu sau de pârâş; a arătă bănueala în privința adevărului= unor acte, a face contestaţii pentru falșuri şi a+ răspunde la atari contestaţii; a cere revizuirea proceselor și casarea sentințelor cari vor fi dobândit putere de lege, a cere asigurarea recla- maţiilor” prin mijloacele date de lege și a cere execuțiile provizorii; a da unde se cuvine jalbe parțiale, de. apel, 'de casaţie şi altele; a primi și a înfăţișă documente originale, copii, raporturi, planuri de hotărnicie, condici, duplicate mi- tricale, certilicate, 'adeverinţe; câpii de pe hotărâri, sentințe condemnătoare și jurnale, foi de execuție și alte hârtii; a cere să fie arestaţi personal datornicii şi să fie declăraţi in- . solvabili (neplatnici); a arătă mijloace de urmărire și în ge- neral de executare a hotărârilor; a luă parte la inventarieri, la prețeluiri și la vânzări publice a averilor și la alte lucrări de executare; de asemenea la caz de nevoe a primi în locul miei averea datornicilor miei nu peste suma reclamaţii;. a luă parte cu drept de vot în adunările generale ale credi- torilor, în concurstiri (la falimente) şi în administrații de fali- mente), a urmări cheltuelele judecătorești și cele pentru purtarea proceselor, a isprăvi procesele prin împăcare' sau prin tribunale de “arbitri, a închsiă acte de împăcare și de arbitraj, a primi banii adjudecaţi şi a cedă această procură în totul sau în parte altor persoane, cu dreptul de-a cedă şi ele în totul sau în parte această procură altora. Ori-ce se va face pe temeiul acestei: procuri, voiu primi. de bun și nu voiu “ontestă sau combate (anul, luna, ziua): Această procură este dată cutărui (profesia, numele, patronimia și familia). Iscălitura celui ce dă procura.
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Model de procură pentru cohdus daraverele înnaintea 
instituțiilor de pace sau judeciaro-administrative.: 

„Domnule, . | 
N; N. (numele şi patronimia) . 

Vă rog să stăruiți la instituțiile judecătoreşti de pace 
(sau.. Ja instituţiile jydecătoreşti organizate în baza legei din 
12 lulie..1899) în toate daraverele mele civile şi penale (sau 
în cutare proces). Pentru acest scop, Vă împuternicese de- 
plin a da petiţii, declaraţii și alte hârtii, a intentă acţiuni, a 
face recuzări și contestaţii pentru fals și a răspunde în po- 
triva acţiunilor, a întroduce în procese terţii, a da mulţu- 
mire ori nemulțumire pe hotărâri și ordonanţe, a întroduce 
plângeri parţiale, apeluri, recursuri şi opoziții, a primi copii, 
rapoarte, documente, foi de execuţii și alte hârtii de acest 
fel, a face ori ce fel de urmăriri şi a fi față la procedura 

"de executare a sentințelor şi în general a apără interesele 
mele. din viu graiu şi în scris, a primi banii âdjudecaţi 
mie şi a cedă această înputernicire altor persoane. Mă în- 
crez D-voastră pentru toate acestea şi nu voiu contestă sau 
contrazice ce veţi face. Procura este dată cutăruia. Iscălitura. 

Model de procură, dată pe baza dreptului de-a da 
altora procură. . 

” « 

" Domnule 
N. N. (numele şi patronimia) 

Pe :baza procurei, dată mie, cu drept de-a o cedă altora, 
de cutare şi declarată în cutare loc, Vă împuternicesc deplin 
a porni acţiune în potriva cutăruia, cerând de la el, în baza 

” cutărui document, în folosul mandantului mieu cutare sumă 
Cu procentele ce sau adunat, de-asemenea cu cheltuelele 
judecătorești şi cu cele pentru purtarea procesului. Întru 
acest scop aveţi drept . . . (mai departe ca în modelele de 
procuri date în urmă, arătând în esență drepturile date). Anul 

luna. . . ., ziua. .. Această procură este dată 
cutăruia . . . Iscătitura:. . . . lucrând pe baza procurei 
sus arătate (profesia, numele, patronimia și familia). . : 

âi 
a
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Model de procură pentru primit dela Bancă un împrumut 
cu zălogirea unei proprietăţi. 

Domnule ; 
N. N. (Numele şi patronimia) - 

, 

- Stăpânind în cutare loc, cutare immobil, ajuns la mine 
prin cuţari acte de întărire, și dorind a face la Bapca fun- 
ciară din. ; +, punând zălog numita proprietate nemișcă- 
toare, un împrumut, vă împuternicesc prin aceasta, Dom- 
nule, să faceţi la aceă Bancă punând zălog toată proprie- 
tatea sau o. parte din ea, împrumut a. atari sume de bani ce 
Sar găsi trebuitoare — în bani numerar sau . în serisuri 
ipotecare ale Băncei; a primi atari împrumuturi şi a,.le 
garantă prin zălogirea numitei proprietăţi nemişcătoare, din- 
tr'o dată, în timpuri felurite şi complimentar la împrumuturile 
şi zăloagele, ce-au fost făcute pe-termene şi cu condiţii după 
Statutul acestei Bănci; a face schimbări de zălog, a înnoi 
împrumuturile şi a le stânge cu totul sau în parte, liberând 
toată proprietatea, sau parte din ea, de supt zălogire; a da 
consimţimânt la pusul, la schimbarea. și înnoirea propirilor 
pentru împrumuturi primite sau pentru cari s'a hotărât Banca 
a le acordă; a se. înțelege:cu creditorii și eu contractanții. 
în toate daraverele' personale și în cele privitoare la averea 
nemișcătoare pomenită spre a anulă sau micşoră sumele din 
reclamaţiile lor, ;din pretenţii și datorii şi pentru anularea 
drepturilor lor, izvorând din contracte asupra acestei averi 
nemișcătoare, sau spre a da Băncei dreptul de-a urmări de 
preferință pentru împrumuturile, ce vor fi date de Bancă, 
faţă de atari acţiuni, datorii, pretenţii şi drepturi ale acestor ' 
persoane pe baza contractelor, acţiunilor și învoelelor, a primi 
înseşi împrumuturile, hotărâte a fi date cu zălogirea arătatei 
proprietăţi nemișcătoare, și ori ce sume bănești în numerar 
sau în înscrisuri ipotecare ale Băncei, înnapoiate de Bancă 
din cele reţinute (oprite) la liberarea împrumuturilor, şi a 
iscăli chitanțe de primirea lor,—iar pentru toate acestea a 
da felurite declaraţii, a iscăli inventare şi prețeluiri, a stărui 
să i se dea certificate de primă zălogire şi de suplimentare, 
pentru a stărui în judecată la acţiuni nouă, la contestaţii, urmăriri 
şi propriri făcute din nou şi la primirea de împrumuturi, să 
tacă pe ele şi pe celealalte acte, planuri şi documente, privitoare
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la numita proprietate nemișcătoare, cuvenitele adnotări şi 'a 
da Băncei ori ce fel de obligăţii, declaraţii scrise, contracte 
de clauză penală, asupra a felurite sume și cu condiţii după 
chibzuirea D-voastre, înscrisuri şi ori ce alte hârtii; a com- 
„plectă, a schimbă şi a anulă ori ce contracte, convenţii şi 
învoeli, încheiate asupra pornenitei proprietăţi: a încheiă eon- 
tracte de asigurare a acestei proprietăţi, a le schimbă şi înnoi 
şi a da drept să las facerea acestor contracte înseși Băncei 
la acele Societăţi de Asigurare, cu cari Banca stă în relaţii, 
a lichidă și a; primi după înțelegere cu Banea despăgubiri 
de pe urma focului; a cere consimţimântul Bâncei pentru 
a încheiă contrăcțe nouă privitoare la numita proprietate 
nemişcătoare, pentru zălogirea sau vânzarea proprietăței în- 
tregi sau a unei părţi din ea, pentru a face împărțeală' şi 
În general pentru 'toate lucrările cari au nevoe de eonsim- 
țimântul Băncei, cu privire la această proprietate nemişcă= 
toare și la toate dependenţele ei, pentru acest scop a se învoi 
pentru stângerea sau “strămutarea asupra dobânditotilor si 
celor nbi a întregei dătorii său a unei părți din'ea, din datoria 
către Bancă şi :spre a-i ta ei, Băncei, dreptul de-a fi plătită 
de preferință față de îimprumuturiie şi contractele sele TIOuă; 

-a primi dela Bancă, de la autorități și de la persoane particu- 
lare documente, căpii, informaţii, planuri și ori ce fel de hârţii 
de afaceri. În genătal, vă împuternicesc prin aceasta a face toate 
operațiile și actele permise de Statutul şi de regulamentele 
Bâncei funciare . . . Vă împuternicese de-asemenea a cedă „această procură, în întregime sau cu mărgeniri, altor per- 
soane; iar ceea ce veţi face Băvoastră şi împuterniciţii D-tre, 
eu aprob şi nu voiu contestă sau contrazice. Anul. . 
luna . +, ziuaa. .. Această procură s'a dat. 

Model de aci de îmnpăcare 

Orașul. . .,anul. .,luna... » Ziua. . . Noi jos iscăliţii, cutari, dorind a sfârşi prin pace - procesul ce se urmează între noi la cutăre instanță, despre cutare lucru, am încheiat 
acest act de împătare cu următoarele condiţii: (se arată co= prinsul înţelegerei) . . Ca urmare a încheierei acestui act „(sau după ce va aveă loc tutare lucru, de pildă plata), actul de faţă; împreună cu petiția” iscălită de noi (sau. numai de
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unul din noi cutare) se va întăţişă la cutare. instanță, ca. să 
se închidă dosarul sus pomenit (învoiala se: poate: asigură 
prin clauză penală), Iscălitura, 1 

„Model de petiție peniru împăcare. 

Cutărui Tribunal (sau cutărui judecător de pace) 

| Petiţie e 

Având în vedere că între noi sa făcut înțelegerea definitivă 
de împăcare, arătată în actul de împăcafe alăturat pe lângă 
aceasta, în cutare pricină, cu cutare. ., am hotărât să is- 
prăvim procesul prin împăcare, şi de-aceca, pe baza art. 
1360 şi 1366 din Proe. civ., prea plecaţi rugăm Tribunalul 
regional din_cutare (cutare congres sau înnalta voastră no- 
bleţă) să se înceteze procesul numit și a-l socoti sfârșit pe 
totdeauna. Anul. ., lina. ., ziua. Iscăliturile, 

Vezi expl. 1 dela art. 128 din Leg. Not,. 

Model de învoială pentru arbitraj. 
- 

Orașul . ., anul. ., luna: ., ziua. . Noi, jos iscăliţii 
(protesia, numele, patronomia şi familia celor ce iau parte 
ia înveiala şi anume: a împricinaţilor și a mijlocitorilor aleşi 
de ei), am încheiat aceasta învpială de arbitraj cu urmă- 
toarele condiţii: 1) Noi, A şi B, ne-am înţeles să supunem 
neînțelegerea iseată între noi despre cutare lucru (să se arate 
pe larg în ce stă neînţelegerea), să o supunem la cercetarea 
şi hotărârea Tribunalului de arbitri. Pentru acest sfârşit, con- 
form art. 1367 Cod, civ., am ales mijlocitori pe cutari O. D, E 
şi ne obligăm a ne.supune la hotărârea lor fără de nici o 
împotrivire; 2) Neînţelegerea noastră trebue judecată în eutare, 
„termen, în cutare loc; 3) Acest act, noi, A şi B, ne obligăm 
al execută cu sfințenie și.nestrămuiat, dacă înse cinevă dintre 
noi se va da îndărăt dela executarea hotărârei mijlocitorilor, 
atunci, afară de la executarea âcestei hotărâri, se va supuns, 
în folosul părței protivnice, la clauză penală în câtime de . 

„ ruble. (Afară de aceste condiţii, se pot pune la eale şi 
altele, de. pildă, cu privire la conducerea judecăţei, la:pă- 

a
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strarea documentelor, la chipuP de-a lămuri procesul faţă de mijlocitori etc). .Iscăliturile Împricinaţilor, 
Noi C, D şi E, consimţim. ă primi mijlocirea arătată în acest act de mijlocire. Iscăliturile mijlocitorilor. 

Model de hotărâre a arbitrilor (a mijlocitorilor). 
Anul. . .,luna. . .,ziua. Noi, jos iscâliții (pro- fesie, numele, patrorimia și familia), mijlocitori în judecata de arbitri, aleşi. de cutare . (înpricinaţii) prin act 'de arbi- traj, făcut la cutare dată, declarat la această dată în cu- tare loc (locul 'unde se judecă: procesul), ca să judecăm ne- înțelegerea, ce sa iscat între A şi B în cutare lucru. La cercetarea daraverei am găsit următoarele: (să se arate pe larg pricina neințelegerei, pretenţiile și dovezile aduse, ară- tările părţilor și spusele. cutăror marturi (de au fost mar- turi), arn găsit, că:.' . -. (să. s6 arate considerentele şi îriche- 

erile la cari au ajuns” mijlocitorii). P&' baza celor sus arătate şi conducându-ne de art; 1387 — 1389 din Coă, Proe: civ., noi, în eonștiință, am hotărât: (coprinsul hotărârei). Apoi urmează, iscăliturile mijlocitorilpr, iar după ce-s'a adus la cunoştiința, părţilor hotărărea, ele au adeverit prin iseălitura lor pusă mai jos, că hotărârea li.s'a ailus la cunoștință). „. 

*:. Model--de ceriifical (spravca) din registrul notarial, 
_Eu, jos iscălitul, notar cutare, având biuroul mieu în cutare loc, am. dat informaţia de faţă lui cutare A. (profesia, numele, patronimia; familia, locuința), mie personal” cunoscut, că în biuroul mieu, la” cutare, dată; în registru la No.. . s'a trecut atestarea cutărui act, deelarat din partea lui A, şi s'a luat cutară taxă. Actul sa dat în schimbul chitânţei -lui A, la Gutare dată. Anul. .; luna. ., data: : NO. registrului. Iscălitura şi pecetea Notarului. 

Model de chilanţă pentru primirea unui docuimeul sau a 0 aamud pâcheb spre păstrure. . 
Eu, jos iscălitul, Notar cutare, având biuroul mieu în cutare loc, am dat această chitanţă lui A. (profesia, numele, patro- nimia, familia, locuința), personal cunoscut mie, care s'a îns



„Se 

  

A 

fățişat în biuroul micu. (sau, în locuinţa cutăruia; în cutare 
loc), .că-am primit de la el, A, spre:păstrară; pe atâta vreme, 

„un pachet (să se descrie forma lui de pe di'nnafară și particu- 
larităţile),- sau eutare document (eoprinsul -pe scurt; timpul 

“şi locul când a fost făcut sau atestat). Iscălitura Notarului, 
La primirea acestui pachet (sau document! spre „păstrare 

au fost marturi cutari (iscăliturile). | Ie 
Anul. ., luna. ., ziua. . N-rul din registru , :: Iseă- 

litura şi pecetea -notarului. - iau piei 

Model de încheere luară a Condicei de taxe. 

Peste tot în cursul lui Dechemvrie 189... , Sau scris 
atâtea articole, în sumă. de. . . ruble. . . copeice, ca 
venit al orașului s'a încasat. , . ruble, , . . .copeice, cari 
Sau dat la administraţia orășenească, -sub chitanța 'dela cu+ 
tare dată cu No.. . . hârtie timbrată sa întrebuințat de 
„„ „ruble... , copeice. .; ca plată pentru notar, după 

tarif, au intrat. -. . ruble,: . . copeice, din cari sau des- 
părțit pentru sporirea, garanţiei şi sa vărsat la Casieria din 

* „„ cutare sumă, cu chitanța de la cutare dată cu No... 
. - Iscălitura notarului, 

Peste tot în cursul acestui an, în această condică au trecut 
atâtea articole pe suma de. ... ruble. .. copeice, vărsată 
ia administrația orășenească din. . . cu chitanța No... . 
şi plată a notarului după tarif. . . ruble. ., copeice, din 
cari cutare sumă “a întrebuințat la sporirea garanţiei nota- 
rului şi sa vărsat la Casieria din. . .cu chitanţele No... - 

- „Iscălitura notarului. 

" Modele de inscripție încheeloare în condicele notariale. 

In registru : In acest registru s'au trecut (sau se coprind) 
atâtea (cantitatea) articole. Dechemvrie. treizeci şi una, din 
anul. .. - | - i 

Iscălitura notarului. 
In condica de acle: In această condică de acte se coprind. 

atâtea, (în litere) acte. Dechemvrie îreizeci şi una. Anul. . 
a o Iscălitura notarului. - 

L
I
 7
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i Model de inventar pentru condicele şi dosarele depuse spre păstrare în Arhiva nolarială, pe baza art. 14 | Ă „__- din Regulele provizorii. 

„Inventar de condicele cutărui notar pe anul. . . 

  
No. de de NUMIREA CCNDICELOR No. “ordine ” 

foilor 
  

1 Registrul în care sau trecut atâtea articole, de la No'1 păn la 3045. ........ 400| 

  
2 | Condică, de acte pentru acte privitoare la 

immobile, în care s'au trecut; atâtea acte . | 120 3 |' Condică de acte neprivitoare la immobile, în care sau trecut atâtea acte. .... | 100| 4 | Indice alfabetic . ...... e | 600[ 5 | Lista documentelor, primite spre păstrare. . 20       Peste tot'atâtea Condici, cu atâtea foi. ..]| 
Iscălitura Notarului 

Condicele grătate în inventarul de faţă sau primit în ar- hiva notarială din. . . în lan.. . anul. .. . 
Iscălitura Primului Notar, 

  

Inventar al cutărui notar pe cutare an. . 
  

  

No. . 
T No. dlregis|- - NUMIREA DOSARELOR No. ordine] ţruluj | = foilor: 

1 26] Despre facerea actului de vânzare pe cu- 
tare proprietate . . 6 2 | 108] Despre facerea actului de danie cutăruia . 81 3 | 305]Despre facerea unui act de stăpănire 
Cutăruia cc. 5 

Peste tot atâtea dosare cu atâtea foi. . 
Iscălitura Notarului. 

Dosarele arătate în inventarul de față sau primit la arhiva. notarială din. . . în Ianuarie, .. zile, anul. . . 
- Iscălitura Primului Notar, 
ee 
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Tabelă, care fixează prețuirea legală a pământurilor 
pentru calcularea taxelor. 

Gab. BASARABIEI 

Prețul pe desiatină. . . . sc Rub 
ţinuturi : . 

al Hotinului: 2 
- Întâia regiune: moșii în volostele Clişcăuţi şi : 

Grozeni . cu. a. | 90.00, 
A doua regiune: moșii, aşezate pe râul Prut. . 60, 00, 
A treia regiune: celealalte părţi ale ținutului . „70, V0; 

al Sorocăi „cc... 65. 00; 
al Orheiului: “ - 

"Întâia regiune: partea de miază noapte păn la râul 
Răut şi drumul poştei din oraşul Orheiu la o-' 
2 Taşul Bălți, eee... 45.00, 
A doua regiune: ceealaltă parte din ținut . . . 60.00; 

al Bălţilor: :, 
intâia regiune: moșii, pe lângă râul Prut . . . 45.00, 
A “doua regiune: partea rămasă din ţinut . . . 55.00; 

al Chişinăului: 
Intâia regiune: moşii aflătoare pe lângă râul Prut . 35.00, 
A doua regiune: partea rămasă din ținut . . . 55.00; 

al Benderului (Tighinei): 
Întâia regiune: partea de miază noapte a ţinutu- 

lui păn la râul Botna şi drumul de la târgul 
„ Căușanii-noi la orașul Accherman (Cetatea Albă). 35.00, 

A doua regiune: cealaltă parte a iinatului . e. 25.00; » 
al Acchermanului (Cetăţei albe): - 130, 00; 
al Ismailului .„... ae mea. 25.00. p
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- UCAZUL SENATULUI. OEARMUITOR “ . din 6 Noemvrie 1896 | 
pentru Întroducerea dela 1 Decemvrie 1869 în Oblaștia „ Basarabiei a Legei notariatului 

„3 (Col, de legi. 1869 No, 102) : 

Din porunca Maestăţei Sale Imperiale, Senatul ocâr- muitor, ascultând propunerea Ministerului Justiţiei din 1. Noemvrie acest an cu No. 17192, „cu următorul enprins:. ai aa 
-«Pe temeiul art, 42 din Regulele prea înnalt întărite «la 10 Martie 1869, date ca supliment. la hotărâpea, «pentru. punerea în aplicare a legilor judeciare, «Primii notari Și. notarii pot să-și “înceapă lucrarea, «după găsirea cu'icale ia Miiiistrulii: Justiţiei, ia cât- «vă timp după deschiderea instituţiilor nouă jude: «cătoreşti, şi, de la aceă, dată, încetează, primirea la <instanțele. judecătoreşti. de organizaţie. veche petiţii cîni daraveri, de competința : notarilor. :Prin :urmarse, «fixând termen pentru intrarea; în activitate -ă notari- «l0r și Primilor notari spre" a-și indeplini fudţiile lor «în oblastia, Basarabiei, cu începere dela 1 Decem- «vrie 1869, și, având în- vedere, tă, de la, deschiderea, «biurourilor notariale și -a arhivelor notariale, insti- «tuţiile judecătorești acuma în ființă nu mai au drept «a primi acte spre atestare sau facere, şi că de-ase- „«menea trebue să-și înceteze și insțanțele polițienești «lucrarea lor cu privire la atestarea, actelor și pro-
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«curelor, şi ţinând: seamă de înțelesul riguros al art. 
«6 din Regulele: din 27 lulie 1867, deasemenea şi 
«notarii sau  mijlocitorii (maclerii), — Ministrul: Ju- - 
«stiției a găsit de neapărată nevoe de-a statornici ur- 
«mătoarele regule,. pe: cari le-a supus Senatului câr- 
„«muitor, atât spre-a le publică. după cuvință, cât şi 
«spre a le aduce a, cunoștința, autorităților şi per. - 
«soanelor” conpetente ca, să le pună în aplicare: 1)... 
«Legea notariatului: prea înnajt întărită la 14 Aprilie 
«1866. se” pune în aplicare în: oblastia Basarabiei de. : 
«la 1 Dechem. 1869. 2) De la aceaşi “dată notarii şi... . 
«mijlocitorii (maclerii) în fiinţă, exceptând pe cei arătaţi 
«în art. 6 din Regulele prea înnalt întărițe la 27 Iulie 
«1867, nu - vor mai primi spre atestare .'nici un fel 
«de acte Și în general își: vor înceţă activitatea, iar 
«biurourile lor se vor închide. 3) De la aceeași dată - 
«instanţele „polițienești și comisarii de stanuri din. a-: 
«ceastă oblastie nu vor mai primi spre atestare acte 
«şi procuri. 4) De la aceeași dată încetează în vechile 
«insțituţii- judecătoreşti ale 'oblastiei şi la: Tribunalul : * 

„«comerejal din Chişinău, primirea de petiţii ș şi reclamaţii: 
«0) pentru atestarea sau,-'facerea; ori : cărui fel de 

«acte (afară de cele arătate. în art 1436 din Codul 
«domoreial); b) pentru a dat certificate de prețeluire, 

«şi 6) pentru a pune și a desființă propiri. 5) Lu-: 
ccrăile pentru facerea, şi atestare. actelor, pentru li- 
«berarea, de certificate de prețeluire, pentru pus şi 

«desfiinţat propiri, neisprăvite la Tribunalul: comer- 
«cial, se fac pân la capăt după procedura veche. 
46) De la 1 Martie 1870, actele de întărire a. pro- 

„«pietăţei pe. averi nemişcătnare, aflătoare în oblastia, 
„ «Basarabiei, nu trebue să se mai facă la : secţiile de 
«întărituri din celealalte gubernii».: |
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- INDICE. CRONOLOGIC 
la Legea Notariatului, ed. din 1914 
  

Anii, lunile, ziua și 
numărul legiuirilori 

Articol. din Legea 
Notarilor 

Anii, lunile, ziua și 

numărul legiuirilori 
Articol. din Legea 

Netazilor 

  

„1775 Noem.7? (4332 
art. 9%. 

1762 Apr. 8 (153729 
art. 179, 187. 

1797 Aug. 17 (18098 ag 

„1890 Apr.30 (as40a |! 

— Dech. 19(+9698: 
p. Ul, art 4,p 

; 7, 80, 

p. ÎI, art. 57, 

1807 Maiu 21 [22530 

1812 Noem. 3025281 

_ 1813 Fevr. 6 (25332! 

1817 Sept. 3 (27041, 

1821 Dech.28 (28850; 

art, 1. 

art, 2, 

1822 Mart. 27 (28983 

art. 1. 

art 2 . 

art. 8... 

art, ?,   1824 Fevr. 12 (29786; 

) 128. 

|naa 

j 

e 
a 

i) 

| 

Anexa Ia art. 154, 
p; 5: art. 1,4. 

Ă * 

Anexa I la art, 154, 
B:art. 7, 

I noxa 1 la art. 154, 
ja 5: art. 1,5. 

era Ia art. 154, 
> art, 4, 

ti: la art. 154, 
p. d: art. 5, 
Anexa Ia art, 154, 
p. 5: art.5. - 
Anexa I la art. 154, 
Rp: 5: art, 7. 

nexa 1 la art. 154, 
5: apt. 17. 

5: art, 17. 
Anexa [la art. 154 

5: art. 14, 

exa ] la art.154/| 
5: art. 4. j 

nexa ] laart. 154, 
p. 5: art. 17. 
Anexa | laart. 154, 
p.5: art. 1,4, 13,14. 
Anexa Laart. 154, 
p. 5: art, 10. 
Anexa la arţ. 154, 
p. 5: art. 4; anexa 
II la art. 154, p.5; 
No. No. 2 şi nota; 
3 şi nota; 4;5 şi 
nota. 

Anexa la art, 154, 
p. 5: art. 13, 14. 
Anexa Ila art. 154, 
p. 5: art. 4, 

p. 
An 
p. 
A 

  

1825 Fevr. 17 (30235, 

'— Iulie H (2160. 

11937 lunie 3 (10304! 
ŞI | 

— Mart, 10 (29834) 

art, 3, 

8... 

<19. . 
.— Deek, 19 (8) 
1828 Maiu 22 (20418 

= art 3. 

art. 4. 

1829 Mart. 21 (2759) 

art. 1. 

art. 2. . 
extrase, art. 5 

formular E 

— lulie 2 (3773). 

Înexa la art fm Maiu 3 (3850). 

"[1931 Fevr. 18 (4370). 

art, 3, p 1. 

2, 
[1832 1ulie 25 (5464! 

şa... 
1984 Dech. 12 (7651 

1839 Maiu 19 (12327 

] 
| 

| 

Anexal laart. 154, 
p. B: art. 4, 9. 
Anexa 1 la art. 154, 
p. 5: art. 4 
Anexa I la art. 154, 
p. 5: art. 15, 16. 

Anexa 1 la art. 154, 
p 5: art. 4 

Anexa] la art: 154, 
p. B:art. 7. 
Anexa 1 la art. 154, 
p. 5: art. 5. 
Anexa] la art. 154, 
p. 5: art. 17. 
Anexa 1 a art. 154, 

p. 5: art, 4. 
Anexa i la art. 134, 

5: art, 7, 
nexal la art. 154, 

5: ar€ 4 
e ri re, 154, 

5: art. 6. 
mexa | la art. 154, 

5: art 7. 
nexe Î la art. 134, 

5: art, 9. 
nexa I la art. 154, 

p. 5: art. 10. 
Anexa ] la art. 154, 
p. BG: art. 4; anexa 
II la art. 194, p.5: 
No. No. 2 și "nota; 
3 şi nota; 4; 5 şi 
nota. 
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Articol]. din Legea 
Notarilor 

  

      

„Anii, lunile, ziua și Articol. din Legea Anii, lunile, ziua şi 

numărul legiuirilor. Notarilor Inumărul legiuirilor 

i | Anexa Ila art. 154/4866 Apr. 11 (43186) 
| p. VĂ art. 4; anexa pt 156. , 

Î| IE la art. 154, p.56: eg. art. 1... 
1840 Fevr. 21 (13198; No. No. 2, şi nota; 2. 

3 şi nota; 4; b șiț 3... 
-. nota. | . A. 

— Apr. 29 (134264 a Anexa Ila art. 154, . p—7.. 
1843 lunie 30 (16992; 5; art, 9. : 8., 
1845 lan. a (18686. ) Anexal la art 4] * 718 

art, p.o p ar — . 

18581) Anexa 1 la art. 154| a, 
„= — (18581). edi art 4 10| 28-43. 

Anexa |] la art. 15 45... 
1836 lan. 19 (19694 | p. d: art. 11. 47—30. . 
1857 Mai 14 (31842 ! Aneza | fa art. 154 : „53: - 

- Anexa la arţ. 154 58, 
— Dech. 9 (32535; | p. 5: art.4, S—11] 60. 

, 15—17, 61—66, 
1858 Dech.18 (33919 ) Anexe La 154 SI-19.. 
1860 Mai 31 (35847|, Anexa Il la art. 154, — nota. e, 

Ucaz | p. 5: No. No. 3 și 82-90, . 
art. 2. nota; 4. 91—93, , 

. Anexa lila art. 154, 94-12. , 
1861 Fevr. 19 (366571 p. 5: No. No.2 și 1925—128 . 

art. 1. » nota; 3 şi nota; 4; 129-153: . 
5 şi nota, : 154p1-3., 

art. 33, notă: 1195 e... 
ar . . 156 .-. 

— — — (86659) - 
art. 5, nota 2; 81, nota 2. 157... 
6, 23-26, 109, 158 ..... 
110, 159... 

— (36661) Anexa Il la art. 154, 160 .... 
at. 2p1.. p. 5: No. No. 2 și] 167... 

-— — — (36674 Fota; 3 şi nota;; 168 .. 
Lo... 5 şi nota. - mi 

1862 lan. 19 (37888) 81, „nota 2. HI6—r78. , 
— Fevr. 6 (37950) 4. 179... 

Leg,, art. 107 . - 181—19%2. , 
— — 12 (31970) 193—19%5. . 

II, art. 4 ..- “Anexa la art. 154) 196—198. . 
— Aug. 9 (38380)ț p. 5: art. 4. 199 .... 

1863 Noem. Îl (40259)]. 200... 

) 

p
d
 

  

Anexa la art. 154, 
p. 5: art. 15. 

125—128. 
129—153. 
154 p. 1—3. 
155. | 
156; anexa ] la art, 
154, p. &; art. 15 
157. 
158. 
159, 
160.. 
167. 
"168. 
18. 
116—178. 
"119. : 
181—192. 
193—19%5,- 
196 — 198. 

-199. 
200:
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Anii, lunile, ziua şi | Articol. din Legea | Anii, lunile, ziuă și | Articol. din Legea 
numărul legiuirilori .. Notărilor numărul legiuirilor] !' Notarilor 

—202 0: + |.'202, 06 57. Î.57. 
204— . | : 204-206. — Apr. 5 (46935) :81, nota 1. 208și209 - 2 | '208 și 209: - pr | Anexa, la art154, 210—217. „| 210—217. | = 1 (46941; p 5: ari, 4, 10, 15, — — ii (9157) 65 art, i : 

art, 1412, 1415 ” evr. 24 (48060, — Noern.24143888] - i coalirc] ! a. 4. 1567 Mart. 31 (44418). 8i, nota-2 * |: — bech,11149002] 265. 
— Maiu 16 (44590 : ? 1871 Mart. 8 (493351 - 81, nota 2. art, 7. — lun. 23 449750 Anexa, la art.154, — Iun. 27 (a768]) , 1, „notă ”  Uec.lmp. art, |) p. 5: art. 15, 16. art, 5. 1873 Mart. 20162034 |. 4 notă: 8, notă. 
7 genu To ;209, notă, 1874 Apr. 17 (53379| 19::, 196 —198, — , = 53992 

Reg]. prov. ) 1, notă Dot. & (63992 ! 201, notă 
Anexa 1, la artlig75 fovr. 19 154401] 252 
154, p. 5: art. 15; Leg; art. e) 92, 

— — 2174452141? Anexa II, la art. Regi. arţ, 1 218 
154, p. 5: No. 2 art, 2 219 

-Și nota. : » 3 220 
art, f » 4 221 1 |-183, p 4 > 5-8 | 222295 
— 2 . 1154, nota 1, 19 »  10-îd | 227—248 
— 3. 154, nota 1, 1922 |...  „ >» 18-81: 235—2948 
— 4. 154,.nota 1, 192 | >. :32  |:950 - 

: 154. nota 1, 1924 „|: 2.33: "251, 
NE anexa I la art, 1544: >: 34 234, 253 — 4 nota „p.b:art. 16; anexal » 35-37 | 254—256 

„a ÎN TI Ia art. 154, p.5: » 39 258 
. No. 3 şi nota. || » 42-44 | 262—264 

art. 5 154, nata 1. 45-50 | ;265—270 
„— Deeh. 9 (452007) 1876 Apr. 15 (63791, 168... 
art, 11, 7, notă. — lun. 17 (56105 220, notă 1868 Ian. 16 45400] i 184, “art, 3 - ÎN oa, 

I, art. 7 arţ, 4 +... :249 Ă 
Ir - 30 (4608 “68, zi. | — dul, 1 (56152 - 234, notă 
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INDICE. ALFABETIC 
LA LEGEA NOTARIATULUI: 

Abateri în funcţie. — Vezi: salaFiaţi particulari, răspun- 
dere. . a 

act de asigurare a zestrei, dat de ginere pg. 361.. 
act de împărțeală (partaj), formular. pg. 361. 
act de separație a fetei care dă mulțumire pe zestrea ce i 

„se Qă şi renunţă la altă moștenire, art. 158, formular. 
pe. 360. | Si | 

acte: Modul facerei lor, arţ. 66;—actelor casnice art. 66; al 
actelor -întările art, 154; acte de stare sociale, civilă, 
de slujbă și de hotărnicie art. 81; al actelor. “făcute 
peste graniţă: în expediţie, pe corăbii, art, 82 şi art. 74 
din Regulele proviz.; acte contrare legilor, art. 90; acte 
din partea surzilor, 'muţilor,. orbilor şi sărdomuţilor, art. 
106—111; acte din partea analfabeţilor, art. 113; acte 
ce se fac afară din biuroul notarului art, 114; acte la 
cari nu s'au realizat și nule, art. 169 jur. 7 şi urm.; re- 
nunţarea de la stăpânirea pe viaţă a unei averi art. 66, 
187; act că s'a achitat ipoteca art, 187; acte notariale, form. 
pg. 311. Vezi: hotărnicie (ante), taxe (la acte). 

acte (facerea lor), art, 60, Jur. 6; 181, Jur. 7. 
acte, îndreptarea lor, art. 60, Jur. 6; art. 181 Jur. 7. , 
acte întărite: act de împrumut întărit, act, Regule proviz. art. , 

23 (pg. 293); acte întărite, art. 66, 154 şi urm, Vezi:. 
punerea ?n posesie. i 

„acte legale pentru nadelurile ţerăneşti art. 168 Jur. 18.
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acţiune de despăgubiri pentru pagubele pricinuite de notari, 
art. 64, Vezi: plângere. ” 

administraţia volostelor: contracte de vânzare pe pământ 
între ţerani pân la 300 de ruble, art. 81. notă 1. şi 
Jur. 1. ! 

adnotarea în registrul actelor întărite: art. 159, jur. 13, art. 
“169, 178, 181, 182, 1925; adnotare despre anularea 
unui act, Regulele proviz. art. 38. 

adnotări despre greșeli în condicele notariale art. 31; în acte, 
art. NU. - „a : 

afinii (rude prin încuscrire) notarului, arr. 75; ale persoanei | 
ce e parte la un act, art. 87. 

agramaţi. V, analfabeți. - 
agrimensori (măsurători de moșii) guberniali, art. 1681; trebue 

să dea Primilor, notari informaţiile cerute, ârt. 1682, 
ajutorul Primului notar, art. 43:, 155 nota. “ 
albitari în acte, art. 100—102;— în registre, art. 31. 
alegerea de către Notar a persoanei care să îndeplinească 

slujba în vremea lipsei lui, art. 39, Regule proviz 
art. 12. i 

amânarea protestului, jur. la art. 37. Vezi: cambie, 
amendă pentru călcarea legei timbrului, art. 59, 198. Jur. 4. 

Vezi: şi art. 1529 Cod. civ. Jurisprud. 
ahalfabetismul martorului art. 86 Jur. 1; Vezi: analfabeți. 
analfabeți, art. 113, 133 Jur. 2 şi 3. Vezi: agramaţi, (cu 

ştiinţă puţină de carte). 
ani. V. vrâstă. 
antreprize şi furnituri art. 66 Jur: 41. Vezi: Legea specială 

pentru acestea în Vol. în care este și Cod. civ. trad,. 
în ed. Min. Just. | 

anularea unui act, art. 169 Jur. 7 şi urm.; însemnare de- 
spre aceasta: Regulele. proviz. art. 37; anularea unei 
procuri, notă la art. 37 din Regulele proviz. (pg. 293); 
a unui act privitor la păni. ţerănesc, art. 60 dur. 6; 

_ însemnare despre zălog şi alte mărgeniri ale dreptului, 
. “art, 187, N 
„apanâjele (administraţia, departamentul lor) — vânzare de 

: loturi cu. redevenţă la persoane de condiţie ţerănească 
pg. 82 

arbitraj (înscris de), art. 147Jur. 115; Formular, pg. 389. - 
-
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arendă (chirie) art. 66 Jur. 18 şi 24; art. 83 Jur, 13, art. 99 
Jur. 34, art. 160. Vezi şi formulare pg. 371 (), pg. 372 
(Ll), pg. 373, pg. 374 şi 375. Vezi: Legi restreetive re- 
lative la Evrei şi la străini, 

articol pentru: desfințare de propire—anexa la art. 154 pg. 98. 
arvună (chitanţă de), formular, pg. 352. 
asociaţie (deplină) cu răspundere. neliminată. Vezi: Cod. com. 
asociaţie. Vezi: Cod. civ. şi Cod. com. 
atestare că s'a împlinit preseripția pg. 365. 
atestarea actelor; neglijenţă la ea, art. 134. 
atestarea condicei de taxe, anexe pg. 283, şi art, 12. 
atestarea (legalizare, certificare): regulele generale, art. 128— 

;: "181; atestarea copiilor de pe acte întărite, art. 132 şi 
anexa 7 la. Regulele . provizorii pg. 315; — îndentităţei 
iscălirei. art. 133 — 135 şi anexa f.la- Regulele provi= 

:: zorii, pg, 315; — timpului prezentărei unor documente, 
art, 126—138. şi form. pg. 316-—aflărei în viață a cuiva, 
art. 139.și 140 şi pg. 316; — somaţiei unei părţi, către 
alta art; 128, 141—145 şi pg. 317;— actelor declarate, 
form. pg. 318 şi art, 146, 147; — iscălițurei Notarului 
şi Primului - Notar, art; 166; învoială de clauză penală 
„pentru neîmplinirea contractului, art. 64 jur. 10; atestări 

„.. teută “de Jud, de: pace, art. 2, — procurelor - advoca- 
- “ilor, form. pa. 383 şi:urm. Vezi. art. 2297 „Cod. civ, 

aur (explorări de mine de): art..62 Jur. 87. DE 
autor dreptul de: aitor, modele de contract pentru - cedarea 

acestui--drept, pg. 381. . . 
avere mişcătoare art.:66. Jur. 10 și, urm; formular de pune: 

rea ca gaj a unei averi mişcătoare, ps. 317; formular 
de vânzare a: unei averi mișc, pg. 379: I şi YI, | 

avereă soţilor în gub. Cernigovului şi Poltavei, art. 168 Jur: 81, 
îm păcăciune (scrisoare de) art. 158, formular pe. 388. 
îm părţeală (moştenirei), art. 158; între țerani, art.. 66 Jur. 22. 
îm prumut: act de împruinut întărit. Regule. proviz, art. 28. 

(pg. 295). 
împrumut (obligaţie de), formular pg. 375. 376, 377, 
încheerea condicei de notar, art. 34, 35, formular, Pg 391, 
înehiriere. V.: arendă. 
încredere [vrednic de) Vezi: vrednie de încredere. 

—
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îndeşilinitor al. funcţiei de notar, răspunderea lui, art. 39, 59 
Jur. 11. 

îndreptări în acte şi condici, 31, 100—102. 
înnapoierea taxelor luate mai mult (în plus), art. :60 jur. 

'4 și D- în Statutul taxelor art, 272 şi 273.. ni 
întâmpinarea făcută de persoanele căror Ii s'a comunicat o 

somaţie prin notar, art, 144. 
înțelegerile de bună yoe: -procesele verbale, cari : mărge- 

nesc dv. de propr. pe immobile nu se întărase de primul 
notar, când stabilesc dreptul de trecere: cu piciorul şi 
altfel, art. 178 jur,.2.: 

însemnare, v. adnotare. - 
înstrăinarea  moşiilor la Stat, art. 256 jur. 6; taxe la atare 

- înstrăinare, art. 190 jur. 2; Ragule proviz. art. 32 c. 
însuşirea de către notar a unor! bani, art. 59 jur. 5. 
întărirea actelor de întărituri, art.. 15% şi urm. : Vezi: pro- 

pire, Regatul poten. . 
întăritara 'la acte de vânzare, art. 158 şi urm.; “modele 

de acte de vânzare la immobite pg. 349 şi ur. Vezi: 
acte întărite. 

întărituri: Condica de întărituri a notarilor, art, 47 şi -urm., 
"art, 169, 303 şi urm.; formularul condicei pg. 821 la 

anexa 17 dela Regulele proviz. (pg. 293); întărituri 
(taxele) art. 169, 200 300, şi-urm) (V.: Statutul 
taxelor) urmărirea, lipsurilor dela taxe, art.64-jur. 28; 
depunerea taxelor pg. 287. Instituţiile de întărituri 
din gub. baltice art. 286 şi urm. Vezi: tariful. 

întipăritura peceţei Notarului, art. 25, 165, 227; a peceţei Pri- 
mului 1.otar şi a ajutorului lui, art, 

întregirea garanţiei notarului, art. 11 şi 1. 
baltice (guberniile): 'organizarea notariatului, art. 271 şi 

urm.; traducerea în ruseşte a actelor încheiate acold, 
art. 34) jur. 1; art. 343; păsuiri pentru plata taxei ia 
acte, art. 363 jur. 3; taxele dela -aotele întărite art. 251 
etc. (Vezi: Statutul taxelor, etc.). Vezi: Jud. de voloste. 

bancă — înformațiilă ce-i dă notarul despre cambiile pro- 
testate, art. 208. Vezi: rangul (preferința) datoriilor, al 
propirilor, Statutul Băncei nobiliare. 

banca funciară “ţerănească. Vezi: Statutul ei şi aci for- 
mularele pg. 352—356.
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banca nobiliară — informaţii din . dosarelor arhivei notariale, 
art. 192 jur, 2, 

banca funciară. v. banea. 
banea statului. v. banca. 
bani——primirea lor de. notar spre a-i  păstră sau. da, art. 141 

jur. | şi art. 148; primirea plăţei pe cambii, art, :65 
“ur. 4. 

Basarabia. Vrâsta martutilor la testament, art. 83 jur. 17, 
“Tabela de preţeluirea' legală a desiatinei de pământ, 
pe baza căreia se iau taxele de pe acte pg. 393; p. 
embatic. V.: art. 7131 Cod. civ. rus. 

bănească (răspundere ă 'notarului), art. 64, 
bănești. (amenzi, ştrafuri) pentru călcarea legei' timbrului, 

art. 59. a 
bezman. v. embatie. 
bilet 'de locait al notarului. art, 6. 
bir, inspector. de biruri — informaţii, ce ia din Oondicele 

notarilor, art. 124. | 
biurourile de. notari nu se pot uni mai înulte e baze co - 

merciale, art. 5 şi 6. 
biuroui notarului — timpul cât e dator notarul a Vueră: la 

biurou, art. 37; oprirea slujbaşilor din biurou a fi mar- 
turi la acte, art. 87;..facereă ds acte în afară din 
biurou, art. 114; facerea de acte pe numele slujbașilor 

„din biurou, 'art. 75, jur. 4, eto. Ce: 
blanc — iscălitura în blanc pe-o cambie, — atestare acestei 

iscălituri de către notar, art. 134 jur. 1, 
"boala notarului art. 40, Regule proviz. art. 12; a Primului notar 

ant, 43; a părţei care ia parte la act, art. 113 jur. 1, 
art. 161 jur. 6; a celui ce primeşte “Suplicatul, art, 172, 

bolnavii la minte v. lipsiţii de minute. 
Baletinul Senatulnai —. publicaţii despre strămutarea sau 

mărgenirea dreptului de proprietate asupra immobile- 
lor, art. 179; publ. despre punerile în posesie, art. 180. 

bună voia celor ce sunt părţi la facerea unui act, art. 64 
jur. 1, art. 89, 

bună voie: înţelegere de —la hotărnicii, art. 168, jur. 16; 
însemnarea despre -ea în registrul” de întărituri, art, 
181; înţelegerea aceasta, scutită de taxa oraşului, art. 2014, 

cambie — declararea ei, art. 83 jut. 9; consimţimântul - so-



_ 444 

“ului, art. 83 jur. 18. Vezi: bancă, iscălitură în alb 
(blanc), protest. 

cancelarie (taxe de cancelarie), art. 195 şi urm.; depunerea 
taxelor (VI) pg. 287; taxele luate de. secţiile de întă- 
rituri, anexă la art, '369, pg. 103. 

capacitatea juridică, a celor ce. închee acte, art. 73, 83, 
Regulele proviz. art. 20; a marturilor, art, 86, 87; — 
la declararea actelor, art, 147. . 

carte: ştiinţă, slabă de carte la marturii. unui act notarial, 
art, 86 jur, 1. 

casnice (acte). Vezi: acte casnice, chitanţe.. 
Cazacii din gub. Cernigovului și Poltavei — stăpânesc- „pă- 

mânturile pe baza condicelor de hotărnioie. art. 168 
jur. 10. 

călearea legei timbrului—v. urmărirea notaralui, amendă. 
cedarea unei ipoteci, art. 159.jur, 114; cedarea drepturilor 

acordate cuivă-prin procură, art. 198 j jur. 6, form. p. 386, 
censual (dreptul) v. embatic. 

- cercul de agtivitate al Not. art. 65 şi "UTE. a Primilor 
» : notari, art. 154 şi urm, 

Cernigor (gubernie) Poltava art. 162, jur. 21 V. Cazaei; ave- 
rea soţilor. ; - 

eeitificate pentru immob;. oferite. ca! zălog. garanție) şi la 
cele. ce se. prefac î în fidei-comise,: art. 1921 şi urm. 

certificate de rescumpărare... Regulele . provizorii (pg. 293 
şi urm.) art. 33, 50. | 

certificate pentru zălogirea immob. (pusul ca garanţie), art. | 
„= +1991—1924 -şi anexa'art. 1921 (nota) leg. not. pg..99 etc. 
cetirea proiectului de act la părţile. ce închee un act, art. 

95; cetirea actului,-art. 104, 105. 
cheltaelele notariale, art. 193, 194. , 
cheltuirea banilor de către notari, art. 59 jur. 3. 
chemare v. publicaţie, 
chezăşie: formulare, pg. 382 şi 388; chezăşie şi marturi la 

împrumut, art. 84, jur. 1. 
chitanţă în registrul notarului, art. 28; de primire de do- 

Ia cumente spre. păstrare, art. 149; chitanţa casnică, do- 
vada de plata datoriei ipotecare, art. 187. 

cifrele în actele notariale, art. 99, 
clauza penală, art. 64 jur. 10; dare în folosul orașului “la
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::deelararea la notar ă unui. contract de elauză “penală, 
art. 20t, 207; formular pg. 383. -* -: 

comercială (procură), art.*201 jur. 3. De 
companie (Soc. pe acţiuni). V. Soc; pe acţiuni, asociaţie, 
complectarea garanţiei. notarului, art. 11, 12. IN: 
concediul notarului, -art.-.39 'şi Regulele proviz. (pg. 293) 

art. 12. 
- condică de acte a notarului art. 29, 30, 34, 96; trecerea 

proiectului de. act în condica de bote. art. 96; a actelor 
“declarate la notar 104, a altor hârtii, art. 137 şi Regu- 
lele proviz. art; 21, 46, 47; formularul Condicei de acte 
pg. 325. Trecerea în ea a hârtiilor nepotrivnice legilor, | 
art. 137. Regulele proviz. art. 21, 46, 47. Incheerea 

. condicei de acte de notar: formularul pg. 91. 
condice, luarea lor și a peceţilor dela notari, art. 41, R&- 

gule proviz. (pg. 293), art. 7—13. i 
econdicele. notarului, inscripţie de încheerea lor la. sfârşitul - 

anului, art. 20, 34, 35.- 
condicele notarului, 'art. 26 şi urm.; ale Primului notar: 

Condicele pentru taxe, art. 32 (III) pg. 283; revizuirea 
lor (LV) pg. 284; -ştersături și scrisuri peste rânduri, art. 
31; păstrarea condicelor, art. 33; luarea condicilor de 
la notari, art, 41, Regule proviz. art. 7—9, 13 şi 14. 

condiei locale de propiri, art. 168. 
condiţiile cerute ca să poată cinevă fi numit în slujba de . 

notar, art. 5 şi urm.; condiţiile ce trebue să îndepli- 
nească un act notarial, art. 88—90. 

connivenţă lă vânzare publică, art. 90 (art. 2592 Cod. civ.). 
consimțimântul soţului ca soţia să dea cambie, art. 83 

jur. 18; — ca femeea să conducă un. proces în Re- 
gatul polon, art. 243. . ! 

consistoriul duhovnicese (spiritual) — informaţii date lui din. 
dosarele Arhivei notariale, art. 192 jur. 2. 

constatarea capacităței juridice art. 73, 74, 83; a identităţei, 
art. 134; a dreptului de proprietate pe averea immobi- 
iară, art. 168; despre somaţia ce sa făcut prin notar, 
art. 145, SI . 

construcţiile ca averea mişcătoare şi nemișcătoăre, art. 66: 
“ian 9 şi urm: Da E
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contracte — declararea lor art, 146 -şi urm. Vezi: acte, a- 
rendă, nevalabilitate, protivnieie legilor. . . 

convenţii privitoare la succesiune, (î. V Corpul de legi, 
ed. 1903, Statutul. taxelor, dărilor). |... 

edpii de pe actele notariale, art. 115 şi urm.; depe titlurile 
de stăpânire ale ţeranilor (dannâiia), art. 181 jur. 8;— 
de pe documente cari slujesc ca bază pentru acte, art. 
94, Regule provizorii, art. 33; atestarea cdpiilor, art, 
132; liberarea de căpii, art. 60, 156; taxa de timbru 
de la copii, art. 198; formular de copie de act. Anexa la 
Regulele proviz. (pg..293) pg. 314 No. 6. 

corabie, act de proprietate pe corabie; căpitanul de corabie 
şi salariaţii — cărmuirea lor; actele privitoare la co- 
rabie; bodmeria Vezi: Codul comercial trad. Min. Just. 

corecțarea acțelor, art. 60 jur. 6, art. 181 jur. 7. 
corespondența notarului — pg.. .; plata taxelor poştale, 

art. 1? jur. 2. Vezi raportul făcut de notar despre - 
actele ce face — către Primul notar ete. 

credit (soc. de) V: Bancă, statutul creditului. 
creditori ai Notarului —-când au drept asupra garanţiei ace- 

stuia, art. 14. « - 
curator — capacitatea lui juridică, art. 83 jur. 10. - 
danie: art. 158, 200, jur. 13; formular, pg. 358. 
dare'n judecată a notarulul, art. 59, 

„darea de socoteli —a Primului Notar, art. 56, 57, form. pg. 
290;—a notarului, art. 58, 94 jur. 1; pg. 291. (art. 274 

„şi urm. din Statutul taxelor). 
datoriile (băneşti) ale Notarului. art. 14. 
declararea actelor—puterea actelor declarate art. 78, jur. 2; 

atestarea că că un act a fost declarat, art. 146 şi urm. 
declaraţia scrisă şi semnată de marturi pentru identiate, 

art. 73; capacitatea juridică, art. 83 jur. 6 şi.urm.; de- 
claraţia aceasta din partea celui care - împlinește pro- 

„ vizoriu- funcţia de notar, Regulele prov. art. 12; a celui 
ce expediază mărfuri, art. 90 jur. la art. 1529 Cod. civ.). 

docorarea .notarului cu un ordin, ca răsplată pentru activi- 
tatea lui, art. 17. jur. 1. 

delapidare de bani de eătre notar, art, 59 jur. 5. 
depart. apanăjelor (adminstraţia palatului) —înstrăinare de
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- pământuri în Ţarseoe Selo, Paterhof și Gatcina. Art. 81. 
Leg. Not. nota 2 și urm. și pg. 84 (II). - 

dependențe (accesorii) ale averei nemișcătoare, art. 66 jur. 2. 
și urm. | E - 

deportaţi—coloniști, art. 83. jur. 16. 
depozit, (chitanţa de), formular pg. 376. . 
desființare de propire (articol pentru) — regulale alcăţuirei - 

lor—anexă la art. 154. pg. 93. 
despărțirea părţei unui copil de un ascend.: actul pg. 359. 
determinarea vrâstei, art. 83 şi urm;— capacităţei. juridice 

şi a identităței, art. 73, 74, 83, 134. | 
diplome statuare, art. 168 jur, 18. (acte legale: ustavnâiia 

gramotâi). ă 
documente— cari slujesc ca bază unui act, art. 94; Reg. 

prov. art. 35; declararea unui docum. art. 147 jur, 9. 
Primirea da docum. spre păstrare, art; 148 şi urmi.; la 

- somaţiile notariale art. 141 jur, 4. Vezi: Trecerea în 
condita de âcte. : | R 

dovada vrâstei, identităței şi capăcităței juridice art. 73 şi 
urm. art. 83, Regulele proviz. (pg. 393) art. 20; dovada 

- dreptului de proprietate, art. 168 jur. 9 şi urm. 
dreptul de propietate (real) art. 168 jur. 9 şi urm; servitute, 

"art. 66 jur. 24, 159. : ui 
drepturi (lipsirea de drepturi), art, 83. jur. 114 şi urm, 

„art, 87. . | - 
drepturi reale. V. reale (drepturi) ale terţilor. 
drepturile de functionar ale notarului, art. 17, 18. 
duhovnicesc v. consistoriul duhovnicesc. | 
daplicate -din condica de acte art. 69, 115 și urm. 156;—de- 

pe act întărit art. 170 şi urm.; form. de dupl. pg. 314. 
Regulele proviz. art. 27, 29 și pe. 314. Trimiterea du- 
plicatelor la Primul notar prin poștă, art. 163 țdesfiiin- 
țat în 1910) - o 

eibatie (bezman, cinșevoe pravo) — art. 168 jur. 36 — 38, 
192: jur. 5; p. Basarabia. ete. v. art. 7131 Cod. civ. rus, 

Evreii — dovada vrâstei lor, art. 83, jur. 5; arenda la moșii 
cu ferani obligaţi, art. 90 și art. 1529 Cod, civ,(jur.); stă- 
pânire (posesie) pentru prescripţie, art. 168 jur. 32; legi 

- restrietife în priviuţa stăpânirei pământului şi a drep- 

27
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tului de a locui. pg. 342 — 346, “pg. 346 — 347, 347: 
348-849, 5 e 

examenul pentru slujba de notar, art. 15. 
executivă (foae). art. 157, jur. 6, art, 361. 
executorul testamentar, art. 90 şi art. 1529 Cod. civ. cu 

jur. lui. 
expediţia: act în vreme de expediţia (campanie, art. 82. 
explorare de aur, art. 66 jur. 37 
extrase din actele trecute în condicele notariale, ar. 123, 

124, form. pg. 314; declaraţie despre propiri art. 168;— 
| din dosarele arhivei notariale, art. 190— 192. 
extrase din dosarele arhivei notariale art. 190, 192. 
fabrici art. 66 jur, 14; art. 90 |jur. la art. 1529 Cod. civ., 

art, 1642 Cod. civ.; instrumentele ca dependențe ale 
tabricelor, art. 66. jur. 14. | 

facerea și întărirea actelor întărite, art. 157, 159, 169 jur. 2 
şi urm. Vezi: momentul. | 

facerea unui act declarat, art. 146 şi urm.; puterea actelor 
declarate art. 78, 146 jur. 2; momentul isprăvirei de- 
finitive, art. 127. 147, 169 jur. 7 și urm. 

făgăduință de vânzare (act) art. 66 jur. 25; art. 159 jur. 10 
și 11; art. 201. jur. 4, formular pg. 378. 

făgăduinţă de zestre e valabilă dacă e făcută în scris. după 
legi. ter. (Dec. 72/130). | 

feudale (proprietăţi) (lennâiia). Vezi (anexa la art. 1, nota 1, 
Statutul despre admin. moșiilor Statului în gub. apu- 
sene şi cele baltice. Corpul de legi, t. VIII. p. 1], ed. 1893). 

fidei-comise (immobile): certificate despre moșiile ce au a 
fi prefăcute. în fidei-comise, art. 1921 şi urm. 

fidei-comise (zapovedoc imenie) art. 181, 192: şi urm. Vezi: 
certificat (atestare). 

Finlanda — atestarea iscăliturei notarului pe actele ce au 
a se pune în aplicare în Finlanda. Reg. proviz. (pe. 
293) art. 30. 

finlandeză (monedăj—valoarea ei după tabela de la indice ia 
monede. | 

foae de execuţie art. 157. jur. 6, art. 361. 
formular pentru jurământul secretarului şiajutorului de se- 

cretar din secţiile de întărituri pg. 102 în anexa la art. 
294; formulare de acte şi atestări art. 77 şi pg. 349;
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duplicate şi căpii pg. 314, şi Regulele prov. art. 29; 
al condicelor pentru taxe, socotele şi rapoarte pg.. . 
Vezi: aete, formulare. 

- formular. Vezi și model. 
formulare (modele) de acte şi atestări, pg. 349. gajarea unei averi mişcătoare, art. 377, 
garanţia notarului, art. 8— 14 și pg. 282 şi urm.; fixarea 

mărimei zălogurilor (garanţiilor) notarilor, pe. 292; 
sporirea şi păstrarea garanţiilor notarilor „art. 200 și 
pg. 282 ([]]; urmărirea desdăunărilor datorite de notar 
din garanție, art. 64, jur. 12; depărtarea notarului din 
slujbă până la complectarea garanţiei art, 11; Jud. de 
pace, cari fac slujbă de notar, nu depun garanţie art. 10. 

Gateina v. departamentul palatelor. 
gradele de înrudire, art. 75 din legea Not. și art. 1054. 

din Cod. civ. 
greutăţi, măsuri şi monede străine, art. 70, 71, 97. greutăţi ruseşti, art. 97, . " 
guberniali (agrimesori) arf. 1681. 
hanuri art. 90 (Coa. civ. art. 1529). .. 
hârtii. Vezi: documente acte. 
hotarele localităţei în 'câre notarul poate lucră, art. 21, 22, 
hotărnicie (acte de)— ca dovadă a dreptului de proprietate 

art, 168 jur. 12 și urm. 
iarmaroc (prăvălii la), art. 181 jur, 11. - 
identitatea şi constaterea ei, art. 73 și urm. 134, 139, 147, 

Reguleie proviz. pentru aplicarea legei notariatului, 
art, 18,19. | 

incompatibilitatea funcţiei de notar cu profesia de advocat, 
art. 19; cu slujbă la Stat sau publică, art. 5, Vezi: 
traducător jurat; — purtărei notarului cu funcţia. ce 

. exercită, Vezi: art. 591, -_. 
indice alfabetic art. 26; formularul lui la pg. 311; formular 

al indicelui la registrul darnverelor immobilelor pg. 323; 
al notarului (Vezi: formularul) pg. 311, pentru actele 
şi lucrările făcute pg. 320; indicele alfabetic al celor 
insolvabili și al celor puși supt curatelă art, 26. pg 6, 
Legea not. - Ă 

informaţii despre prețţeluirea legală a nemişcătoarelor, art, 
5 jur. 3; despre cambiile protestate, art. 208. 

) 

-
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inseripția de încheere a Condicelor la împlinirea anului, 
art. 34, 35. = 

instituţiile p. întărituri în gub. baltice. art. 286 şi arm. 
instrucţii relativ la vânzarea pământurilor Statului în gu- 

berniile apusene la persoane de. origine rusească U- 
„cazul nem. din 19 lan. 1866 No. 2296. 

înstrucţiile date de trib. regional notarilor sunt obligatorii 
„pentru aceştia, art 20, jur. 1. 

instrumentele ca dependențe (anexe) (accesorii) ale fabrici- 
lor art. 66 jur. 14. 

interpretarea legei de către notar, pg. 64 jur. 3. 
ipotecă, plata pe ea, art. 187. - 
ipotecă (act întărit de), art. 159, 161 jur. 4, formular: pg. 

366; achitarea ipotecei, art. 187; contestarea relativ la 
neprimirea banilor ţrecuţi ca luaţi cu împtumut garan- 
tat prin ipoteca, art. 159 jur.-4; rangul (preferința) da- 
toriilor ipotecare, art. 192:; cedarea unei ipoteci, art, 
159 jur. 14. | 

iseălitura celor ce iau parte la facerea unui act, art. 70, 72, 
art. 98, art. 112; a unui bolnav, art+113, jur. 1; pe proiec- 
tal, de act. Regulele prov. (pg. 293) art. 26; a marteri- 
lor actului și al notarului, art. 105 şi 112; traducerea 
iscăliturilor străine, art, 70, 71, 98; puterea iscăliturei 
notarului pe testament art. 84. jur, 3; scrisul testamen- 
tului notarial, art. 112 jur. 4; atestarea identităţei 
iscăliturei, art. 133—135; a iscălituri date în alb, art, 
134. Vezi: analfabeți, iscălitură pentru altul. 

iscălitor pentru altul, art. 106, 113, 133 jur. 2; nevrâstnicia 
lui, art. 113 jur. 4. | 

judecată despre faptul că nu sar fi primit Danii arătaţi în 
actul de ipotecă, art. 159 jur. 4; acelaşi lucru pentru 
Danii arătaţi în actele de obligație declarate, art. 146 
jur. 2. 

judecătorii de pace — obligaţiile lor în chestii notariale, art. 
2, 7 nota: ei nu depun garanţie, art. 10; primesc plată 
pentru lucrările de notariat: Regulele proviz. (pg. 293) 
art. 5 și 6; luarea taxelor în folosul oraşului unde se face 
actul; art. 20 jur. 8 şi 9; rămășiţuri, art. 57 jur. 3 și 4. 

Jud. de voloste în gub. baltice pot atestă acte de vânzare 
pentru immob. păn la 300 de ruble. Jur. la art. 279.
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jurământal notarului, art.. 16. Formularul jurământului pe. 
102; Jurăm. secretarului şi ajut. de secr. la Secţia în- 
tărit, pg. 102, anexa pe. 102 la art. 294. 

jurnal al Primului notar: Reg, proviz. şi form. pg: 320. 
lămaririle Trib.-regional obligatorii notar, art. 20 jur. 1. 
legea din 16 Malu 1881, compl. la art, 91 din Legea gene- 

rală a-ţeranilor relativ la vânz. de păm. pân la 300 de 
ruble prin - acte înt. de adm. volasteior — desfiinţată 
prin legea; dela 1883 No. 13 art. 25; art. 81 jur. 1. 

„ legea din 1883 No. 13 art. 125 a, suspendat aplicarea; legei 
din 20 Maiu făcută spre cornpl: articolului 91 din Le- 
„gea gen. a ţeranilor relativă la vânzarea de păm. ţerăn. 
pân la 300 de ruble. prin acte făcute la admin. de 
voloste, lăsând în vigoare actele ce apucaseră-a se face: 
art. 8t jur, 1, 

legea: notarilor. —Regulele. provizorii pentru aplicarea, ei, pg. 
293 şi urm.. Introd. ei în Bas. la 1 Deeh. 1869. pg. 394. 

lepădarea de dreptul de stăpânire viageră (pe viaţă), art. 
66” jur. 43, form. pg. 371. - 

liberarea sau depărtarea notarului din funcţie, art. 11, 12, 16; 
luarea de la el a condicelor şi a peceţei, art. 41 și 
Reg. prov. p. aplic. legei not. (pg. 293), art. 7—9 şi13. 

„liberă (voință) —v. bună voinţă. 
limbă străină, art. 70, 71, 97; martorii sunt obligaţi a şti 

limba rusească, art. 87; neobligativitatea. ei pentru 
cei ce iau parte la un act, art. 9t; serişul aetelor în 
limba. rusă, art. 97. Vezi: "traducere, - 

limitele V. hotarele. 
lipsa notarului de la slujbă, art. 38; 
lipsirea, de drepturi, art. 83 jur 114 și urm., art. 87. | 
lipsiţii de minte nu pot fi martori la acte art. S7al. l, nici 

fi parte la ele: art. 83 jur. 21 şi 23. 
literară (proprietatea). v. dreptul de autor. 
Lituania. Vezi: Begiunea apuseană a Rusiei. 
locale Bas, ţlegi), art. 83, jur. 17. 
locaţie: personală (de servicii) —regule generale (Cod. civ. rus. 

şi Cod, civ. rus; numirea căpitanilor de corabie, a 
mateloților, a oamenilor. de serviciu, Cod. com;—a co- 
răbiilor pentru poveri, Cod. com. V. arendă, chirie, 

locaţie de servicii V. năimire personală,
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locuinţa (domiciliul) celor ce iau parte la un act, art. 72; 
locul unde este biuroul notarului determină orașul în 
al cărui folos se ia taxa pentru locul facerei unui act, 
art. 201 jur. 7. 

loturile țerăneşti ale familiei (casei), art. 32 punctul c. 
luarea condicelor şi peceţilor de la notar, art. 41 şi Regule: 

proviz.: (pg. 293) art. 7—13. o 
majorii cari iau parte ia facerea actelor, art. 83. 
maloruși (Cazaci) v. Cazaci maloruşi (Ruși mici, Ucranieni) 

(în gub. Cernigov şi Poltava). 
mandantul notarului, art. 75 jur. 3. 
martori la un act notarial, art.a84—87, 104 şi urm. 
maşine, ca dependențe, acceshii, ale fabricelor, art. 66 

jur. 14. 
mărginirea dreptului de proprietate, art. 159, 182, 183; acte, 

cari mărginesc dreptul de proprietate, art. 38 şi urm; 
măsuri de estrângere a întărirei păniânturilor ţerăneşti 

“pg. 340. Vezi: procesele-verbale de împăciaire; măr- 
ginirea dreptului de-a stăpâni pământ în regiunea apu- 
seană a Rusiei (Poloni) (Cod. civ. anexa la art. 693 
nota 2) Evrei, (pg. 342—349), străini (pg. 339). 

mărimea garanțiilor notarilor, pg. 292. 
măsurători guberniali de moşii. art. 1681; trebue să dea 

Primului notar informaţiile cerute, art, 168., 
măsuri străine, art. 70, 7Î, 97. 
măsuri rusești, art. 97. 
membrii ţinutali ai trib. regional—obligaţiile lor relativ la 

lucrări notariale, art. 2. 
membru al dumei Statului—incompatibilitatea acestei dem- 

nități cu slujba de notar, art. 5 jur. 3. 
mic de ani (minor), art. 83. - 
mijloacele de-a constată capacitatea juridică şi identitatea 

persoanelor art. 73 şi urm; art. 83 şi Regulele provi- 
zorii p. aplicarea legei not. art. 30. 

mine de aur, art. 66, jur. 87. 
minor (mic de ani). art, 83, 
moartea notarilor, art, 13; Regulele provizorii pentru apli- 

carea legei not. art. 7—9; moartea vânzătorului în- 
nainte de întărirea actului de vânzare, art. 167. 

modul facerei actelor, art. 66; plângere în potriva faptelor
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notarului, art. 62, 63 şi “Regulele proviz. art. 51 — 53, 
102. Vezi: raporturile notarului cu autorităţile, 

momentul isprăvirei definitive a unui act declarat, art. 127, 
147, 169 jur. 7, şi urm. 

monopol — condiţie în contract, art. 90 şi , art. 1529 Cod. 
civ, (jur.). . 

monedă rusească, art, 97, 
monedă străină— valoarea ei la fixarea taxei timbrului, când 

actul e scris în monedă străină: 
una rublă corespunde eu: 

266.68 penni finlandezi, 
2606.68 centime lranceze, 
25.37 pense engleze, 

253.95 heleri austriaci, - 
„216.00 ptenigi ai Imperiului german, 
128.00 cenți olandezi, 
192.00 ore daneze, suedeze, norvegiene, 
51.45 cenți ai Statelor-Unite, 
Mr piaștri turcești, 

103.23 seni iaponezi. 
(anexă. la art. 44 din Statutul taxelor de timbru i. V, 
ed. 1903). ' 

moșii cu ţerani obligaţi, art. 1028 Cod. civ. şi legi restric- 
tive privitoare la Evrei (pg. 342— 349) la străini (pg. 339). 

mut, art. 106, 110, 111; — martur la un act, art. 87. 
nadel: pământurile nadel. ale. ţeranilor, pg. 340 art. 1082: - 

Cod. civ. 
năimire personală v. locaţie, 
nealienabilitatea pământurilor ţerăneşti. pg. 340, 
neam: moșie a neamului (rodovoe)- — V, Cod. civ. art. 967 

şi anexa lui; art. 101! și anexa lui; art. 533. Vezi: 
răscumpărare. 

neînstrăinabilitatea pământurilor ţerăneşti, Y. inalienabi- 
litatea păm. ţerăn.). 

nebăgare de seamă la atestarea actelor, art. 134. 
nebunii nu pot fi marturi, art. 87. 
neglijență la atestarea actelor, art. 134. 
neoneroasă (gratuită) strămutare a proprietăților, — taxele: 

Vezi: Legea taxelor.
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nemișeătoare (avere). V. acte întărite, Regiunea apuseană, 
regiment, dependențe (de un immobil). 

nepotrivire. v. incompatibilitate. | “ 
nerealizarea unor acte și adnotazea despre anularea lor, art, 

169 jur, 7 şi urm. şi Regule proviz. art. 37 şi 38. Vezi: 
momentul. 

nevalabilitate (nulitate) a lucrărilor notarului, art. 75—77; 
a actelor, art. 90 (jur. la art. 1529 Cod, eiv.), —a testa- 
mentului din pricină că marturii rau fost majori, art. 

| 86. jur. 2. 
nevrâstnicii luând parte la declararea unui act. 83; marturi 

nevrâstnici la facerea unui testament, art. 86 jur. 2; 
nevrâstnici ca iscălitori în locul unui analfabet sau 
bolnav, art. 113 jur. 4. 

Nijegorod: iarmaroeul (bâlciul, târgul); de acolă, art. 181 
jur, 11. 

nobiLari, 83 jur. 14. 
nobiliară (Bancă, avere). V. art. 1058 Coaq. oiv. şi Banca 

nobiliară. i 
notar: examen pentru slujba de, notar, art. 15. 
notar (răspunderea lui băneascăj, arţ. 64. 
notar: trebue să fie supus rusesc, art. 5,. | 
notari: cercul lor de aetivitate, art. 65. şi urm., Cercul de 

activitate al Primului Notar, art. 154 și urm. 
notari (legea lor). V. Legea notarilor (legea de faţă). 
notarial (ramul), în regiunea judeciară a Varşoviei, art. 

218—210; în guberniile baltice, art. 271 și urm.; no- 
tarial (act)—forma lui—Regulele proviz. (anexa 1 pg. 293) 

notarială (arhivă) — numirea și înființarea lor, art. 42 şi urm. 
notariale (cheltueli), art. 193, 194. 
Hotarul are drept a alege persoanele ce recomandă să-i ţie 

locul în timpul cât el este bolnav sau în concediu, art, 
39; Regule proviz. art. 12, 

notarul: bilet de locuit p. el, art. 6. 
notarul — numirea lui şi obligaţiile, art. 1—41; drepturile 

lui ca funcționar, art. 17, 18; starea socială şi origina, 
art. 6; recompensarea lor cu un ordin (decorație), art. 
17; acordarea “de concediu, prelungirea” concediului, 
art. 39; liberarea și depărtarea lui din slujbă, art. 16; 
moartea notarului, art, 13; incompatibilitatea funcţiei
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_-de notar cu profesia de-advocat, art. 19, 75 jur, 3; 
notarul nu poate face parte din vre-un partid politic 
(art. 5 jur: 1); cercul de activitate al notarului, art. 65 
Şi -urm.; notarul trebue să explice părţilor înţelesul și 
rostul actului ce fac, art. 89; ceasurile cât e obligat 

„ notarul a lucră în biurou, art. 37; cazul numirei no- 
“tarului de către Stat, art. 7.; Vezi: boală, bani, raport. 
făcut de notar, condici, traducător jurat, răspunderea 
notarului, raporturile notarului cu autorităţile, notarul 

| ales membru în duma statului etc. 
numărul registrului, art. 69. | 
numirea în slujbă a notarului în general, arf. 67. 
numărul, arătarea lui cu litere în actele notarial, art. 99, 
obligatorii lămuririle date de Trib. regional notarilor sunt 

obligatorii pentru ei, art. 20, jur. 1. - 
„Oraş: întinderea, orașului, definiţia: dec. Sen, ocârm. (93/33) 

la Legi restrictive -cu privire la străini lit e, din- anexa 
de ia art. 830. nota 2. privitor la art. 8, (93/93 dec. 

„dep. cas. unite pg. 339)— taxă în folosul orașului. art. 
201—207. 

Orăşeneaseă taxă dela acte în folosul orașului art. 201-207. 
orăşeneşti: judecători — obligaţiile lor în daravere notariale, 

- art. 2. 
opise (inventare): Condice de opise art. 66 jur. 5 şi 6. 
orbi, art. 106; nu pot fi martori la un act, art. 87. 

„ordinul primului notar. formular pg. 324, 325, la anexele de 
la Regulele provizorii pentru aplicarea Legei not, 

pace: înțelegerile de pace. 
pagube. v. urmărire, răsplătire, desdăunare. 
pariuri art. 90 Leg. not. şi jur..la art. 1529 Cod. eiv. 
partaj (impărţeală) de ascendent art, 158. 
partaj, art. 158; între țerani, art. 66 jur. 22. 
partid politie — notarul nu poate fase parte din e), art, 5 

jur, 1; nici Primul notar, art. 43 jur. 1; ajutorul Pri- 
mului notar, art. 43 jur. 1. : 

Paştele provoslavnice. (serbătoare), art. 37.. 
pădure, vânzarea ei,art. 66 jur. 28 şi urm., art. 90 și art. 7, 

„art, 1295 cod. civ. rus. Servitute la păd. art. 159 jur. 12; 
pământ ţerănesc, vânzare pân la 300 de rable, se puteă 

face prin acte încheiate la admin. volostei. Suspendarea
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acestei regule în 1883, art. 81 jur. 1. Vezi: Legea din 26 
Mai 1881. compl. la act 91 din Legea gen. a ţeranilor. 

pământuri ţerăneşti v. terănești (pământuri). E 
pământuri ţerănești (nealienabilitatea lor) pg. 340. | 
părtaş (tovarăș cu parte într'o societate). V. Companie pe 

„acțiuni, societate pe âcțiuni (Cod. comereial). 
păstrare, chitanţe de păstrare a în depozit, pg. 376. 
păstrarea condicelor și pecetiei. art. 33; a banilor, art. 65, 

„jur. 4—5; art. 141 jur. 1; art. 148 jur. 1—3; a docu- 
mentelor, art. 148 și urm. 

persoane de origine polonă în Regiunea apuseană a Rusiei 
— Vezi anexa la Legea stărilor sociale, 

pășunat, (servitutea de), art. 159 jur. 12. 
pecetea notarului, art. 24, 25, 33, 41, Repulele proviz. (pg. 

293) art, 11; a Primului notar, art. 45. 
Peterhof v. Gateina v.: administrația palatelor. 
plata notarului art. 200 jur. 1, art. 208 şi urm.; pentru lucrări 

neprevăzute în tarif art. 216; pentru că a dat informaţi 
despre cambiile protestate art. 208 jur. 1 pentru l-iui 
duplicat, art. 115 jur, 3; plata Primului notar, art. 2171 
Vezi: tariful notarilor. - 

plata — în baza unei ipoteci. Vezi: ehitanţă; plata pentru 
pagube.— Vezi: urmărire, despăgubire. 

plata pe ipotecă art. 187; pe cambie încasată de notar, art. 
5 jur. 4; pe alte obligaţii, art. 141 jur. 1, art. 148. 

plângere (jalbă) a not. în putriva refuzului de-a-i se da con- 
cediu art. 39 jur. 1 şi 2; în potriva întărirei unui act 
de către notar, art. 60—62, 176; în potriva lucrărilor 
nelegale ale notarului, ale Primului notar, ale aju- 
torului acestuia, art. 60—63, Regule proviz. art, 51—53, 
102. Vezi: mandatari, taxe. 

poliţia—atestarea actelor de .către ea, art. 2, 
polonă (origine)—mărginirea drepturilor în privinţa” persoa- 

nelor de această origine în gaberniile apusene din Rusia. 
V. Regiunea apuseană. 

polonă persoane de origine polonă — anexe la Legea stă- 
„rilor sociale. Vezi: pământari ţerăneşti, administra- 

% tia apanajelor. 
Poltava (gub.), drepturile patrimoniale ale soților, art. 168 

jur. 21. v. Cernigov și ulitocinaia zapisi.
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Poltava (gubernie) —V. Cazaci. 
Poltava (gubernie) V.: averea soţilor, art. 168, jur. 21. 
posesie (punerea în) V.: punerea în posesie, 
postală; taxa—pe carespondenţa notarului, art. 17 jur. 8; tri- 

miterea duplicatelor prin poşta, art. 163 (desfiinţat), 
prăvălii la iarmaroace (bâlciuri), art. 181 jur. 11. 
predarea taxelor—pg. 287 etc., form. (pg. 290). 
prelungirea concediului său de către notar, art. 39 jur. 3. 
preseripţia: atestare (certificat) că sa împlinit timpul de stă- 

pânire pentru prescriere asupra unui immobil. pg. 365; 
prescripţia pentru răspunderea notarului, art. 59 jur. 
l şi ! . 

preferința (rangul) datoriilor ipotecare, art. 1921. 
prescurtări în act: explicarea lor la sfârșitul actului, art. 100. 
prețeluirea legală a pământurilor : Statului, art, 195, pg. 

393 (în Basarabia) pentru fixarea taxelor ce urmează a 
| se luă la fazerea actelor de vânzare întărite. 
preţeluire legală, art. 195. Tabelă pentru ţinuturile Basara- 

biei, pg. 393. | 
preţul immobilului ce se înstrăinează, art. 90 (jur. la arj. 

1529 Cod. civ.), în monedă rusească, art. 97 jur. 3. 
primii-notari—drepturile lor ca fuucţionari şi obligaţiile lor, 

art.: 43 şi urm.; răspunderea lor pentru călearea Statu- 
tului timbrului, art, 59; cercul de activitate al Primi- 
lor notari, art. 154 şi UrrA.; adunare de informaţii de- 
spre prețeluirea legală, Vezi art. 195. Vezi: plata, 

primirea banilor. Vezi: bani. 
“prinsoare V.: pariuri, 
privegherea asupra notarilor și primilor notari, art. 20, 

57 şi urm. , 
proceselo-verbale ale înțelegerilor de pace, cari restrânge 

dreptul de propietate asupra immobilelor. lirocorea 
cu piciorul şi altfel), art. 178. jur. 2. 

procură: declararea procurei, art. 147 jur. 7— 9; scutirea ei 
de taxa orașului, art, 202; notare pentru anularea ei în 
Regule proviz. art. 37 notă (pg. 397 și urm) Vezi: Re- 
gatul polon. 

profesia (condiţiaj persoanelor cari sunt părţi la un act, 
art, 72. 

proiect de act notarial, art. 88, 89, 92, 93, 95; îl iscălese
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cei ce iau parte la facerea actului: în Regule provizorii 
(pg. 293), | 

promisiune de vânzare: v. făgăduinţă de vânzare. 
proprietate literară V., autor (dreptul de). 
propiri (Condici locale de). art. 168.: 
propiri, articol în cândică pentru desființărea lor -— anexa 

la art. 154, pg. 9% (No.6). 
propiri (Condice locale dețart, 168, — ca piedeci la întări- 

rea unui act, art. 167. 182 și urm.; propiri din pricina, 
împrumuturilor luate de la instituţii de credit art. 1924; 
certificate de propiri, art. 168; regulele alcătuirei arti- 
colelor propitoare și ale desființărei lor — art. 154 şi 

„anexa la art. 154; pg. 85 şi urm. form, pg. 93 și urm. 
Vezi:-ipotecă, 

protest —-atestarea înfățișărei lui, art. 146 și urm.; protestul 
" cambiilor, art. 37 131; datul de informaţii Băncei cu 
privire la protestul cambiilor, art. 208 jur. 1; identitatea 
şi capacitatea juridică ale persoanelor ce fac protest, art. 
147 jur. 10; formular de protest (Legea cambiilor). 

protivnice legilor (acte), art.-90. (V. Cod. eiv. art. 1529 și jur.) 
publicații pentru chemarea celor ce voesce a intră în slujba 

- de notari şi Regule proviz. (pg. 293), art. 10; publicaţii 
spre a face cunoscute urmăririle ce trebue plătite, din 
garanţia notarului, art. 13; publ. despre strămutarea sau 
mărgenirea dreptului de propristate asupra nemişcă- 
toarelor, art. 179; despre punerean stăpânire (posesie), 
art. 180. g . 

punerea în posesie, ca dovadă a dreptului de proprietate, 
nu este obligatoare la întărirea actelor de proprietate, 
art. 168 jur. 10 şi 1£; însemnare despre punerea în 
posesie în registrul actelor întărite, art. 181; publicaţie 
art, 180. | 

puterea actelor notariale şi a celor declarate, art. 78. 146; 
a actelor notariale făcute, dar neîntărite, art. 159; în 
Regatul polon, a procurelor declarate în Imperiu art. 

„146 jur. 2. | 
raportul notarului către Primul Notar că a făcut un act 

întărit, art. 80 şi Regulele proviz.: art. 36; (art. 66 şi 80 
Legea Not), :
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raporturile notarului cu instanțele jud. şi adm., art. 65 jur. 
” 9; ale Primului Notar: Regulele proviz. (pg. 293) art. 66. 

rămăşag v. pariuri şi prinsoare. 
rămăşiţi asupra Notarilor, art. 57, 64 jur. 28 şi urm.; asu- 

| pra Primilor notari, art. 57. - E 
rămăşiți asupra averilor nemișcătoare, art. 178. Jur. 1. 
răscumpărarea imimobilelor de baștină (ale neamului) Reg!. 

prov. (pg. 293 şi urm. art. 32, nota la al. d. 
răsipitori, art. 83 jur. 19 şi 20, art. 168 jur. 4. 
răspunderea notarului în general art. 57 și urm. ca func- 

ţionar, art. 65, jur. L; pentru călcarea legei timbrului, 
art. 59 şi Regulele proviz. pentru aplicarea legei not. 

(pg. 293) art. 32 jur. 6; pentru pagubele pricinuite prin 

faptele sale, art. 64;— pentru prelungirea concediu-: 

lui său, art. 39 jur. 3; pentru faptele persoanelor cari 
împlinesc slujba de notar. înlocuindu-i, art. 39, 59 jur. 
11. Vezi: Capacitatea, identitatea, Regatul polon. 

răspunderea bănească a notarului, art. 64. „- 
răspunsul la somaţie făcută prin notar, art. 144. 
reale (drepturi) ale terțiilor, art. 168. 
recoltă — vânzarea ei, art. 66, jur. 23 și 24. 
refuzul Primului notar de-a întări un act, art.- 173 şi urm; 

despăgubiri din partea Notarului fiind că a refuzat a 
face un act. art. 6lL. | 

Regatul polon, regule speciale pentru notariat în regiunea 
judeciară a Varșoviei, art. 218 şi urm.; atestarea iscă- 
liturei notarului pe acte, executat în Reg. polon, — 

.Regulele proviz. (pg. 293) art. 30; puterea procurelor” . 

declarate la .notar întru cât e vorba de Imperiul rus, 
art. 241, jur. 2; tariful plăței notarilor, (Col. ieg. 1876 
No. 80 art. 864: mărimea garanţiilor lor, pg. 272; în- . 
tărirea actelor notariale privitoare la immobile art. 
256; foi de execuţie ca bază pentru întărirea actelor 

de vânzare jur. la art. 36t; consimţimântul soțului ca 

_fameea să conducă un. proces, art. 234; capacitatea ju- 

ridică, a“răsipitorilor după legile Regatului polon, art. 

83 jur. 10; răspundere disciplinară a funcționarilor cari 
ţin condicile de stare civilă, art. 221 jur. 2. Serbăto- 
rile art. 37. Mărgenirea dreptului .de-a stăpâni pămân- 

,
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turi țerăneşti, Păr. Cons. de Stat prea înn. întărită la 
_ 11 Iunie 1891, 

regiment, nu poate dobândi avere nemişcătoare, art. 167 
jur. 4. - 

regiunea apuseană a Rusiei art. 90 notă: legi restrictive: 
anexa la art. 690 (nota 2) p. It. X Corpul de legi: 
Col. deplină p. 1866, titlul 41, compi. la titlul 39 
No. 40656a); Ucazul Sen. Ocârm. din 3 Apr. 1864; 
Par. Cons. de Stat prea înn. înt. 6 Ian. 1894 (Col. de leg. 
din 1894 No. 115, art. 840); Ucazul Senatului dela 19 
lan. 1866 No, 2295; Anexa la art. 1, nota 1 din.Statutul 
administrărei moşiilor Statului în regiunea apuseană 
și în gub. baltice, Col. de legi t. VIII, p. 1, ed.:189, 
t. LX legea stărilor soc. ed. 1899, art. 780—785 și anexa 
Ja art, 791 — (mărgenirile relative la Evrei), pg. 342, 
346; 346—347; 347, 348. 

Regiunea judeciară a Varşoviei. V. Regatul polon. 
registrul notarului, art. 27, 28, 34, formularul lui pg. 320; 

registrul Primului notar, formularul lui, pg. 322; din 
anexa la regulele provizorii 'pentru aplicarea legei no- 
tariatului; registrul pentru daraverele immobilelor, art. 
47 şi urm. 181 şi urm., formulare pg. 322—335; locuri 
albe, ştersături, scris peste rând și adnotări, art. 31; 
însemnare despre anularea unui act: regule provizorii 
art. 37, 38 (pg, 293, etc.). 

regulele (regulamentul) provizorii pentru punerea în lucrare 
a legei not. pg. 293 şi urm- 

relaţiile notarului şi ale Primului notar cu instanţele jud. şi 
adm. art. 65, jur. 2; Regulele proviz. p. aplicarea legei 
not. (pg. 293 etc), art. 66. . 

„ Penunţarea la stăpânirea pe viaţă, art. 66, jur. 43; form. pg. 371 
renunțare, act de renunțare a fetei, în schimbul zestrei, la 

orice alte pretenţii asupra moștenirei viitoare, formu- 
lar pg. 360. V.: art. 1002 Cod. civ. rus). 

restrictive (legi): în priv. străinilor, pg. 336; în priv. ţera- 
nilor, pg. 340; în priv. Evreilor, pg. 342—348. 

revizuirea condicelor notariale, art. 58; a condicelor pentru 
încasarea taxelor, art. 36;—a modului cum se fac lucră- 
rile în biuroul,notarial. art. 94 jur. 1; regulele pentru 
atestarea și revizuirea condicelor pg. 284 (1V).
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rudele notarului, art. 75; ale persoanei care ia parte la fa- 

cerea unui act, art, 87 și urm. Vezi art. 1054 Cod. civ. 

rusească (limba) la facerea unui act, art. 97; necunoaşterea 

limbei ruseşti de persoana care ia parte la facerea 

unui act art. 91; cunoașterea limbei ruseşti de către 

marturul la un act, art. 87. V.: traducere, supuşia ru- 

sească a notarului art. 5. 
rusești: măsuri şi greutăţi ruseşti în acte, art. 97. 

salariaţi particulari (nefuncţionari publ. — răspunderea, lor 

pentru âbateri săvârşite în slujbă, art. 59 jur. 10 și 11. 

scriitori din arhiva notarială, răspunderea lor: Regulele pro- 

vizorii (pe. 293) art. 67. 
secretul: păstrarea secretului în daraverele încredințate no- 

tarului, art. 23, 123, 124. , 

scris peste rânduri în acte şi condici, art. 31, 100, 102. 

semnătură V.: iscălitură. 
separare;:. înscris de separarea părței unui copil, făcută de 

ascendent—art. 158, formular pg. 359 și 360. 

serbători, art. 141, . 

servitorii notarului şi ai biuroului, art. 87. 

servitute, art. 66 jur. 24, art. 159. 
servitate asupra unui immobil străin, art, 66 jur. 24, art. 109. 
servituţi, art. 159 jur. 12, art. 309 jur. ]. 
slujbaș (drepturile de slujbaș) ale notarului, art. 17, 18. 

slujbaşii din biuroul notarului nu pot fi martori la acte, 

art. 87. i 
slujbă de stat: funcţia de notar; art. 17, 18. 

socotele (darea lor de către Primul notar), art. 56, 57; de 

notar, art. 58, 94, jur. 1, formular pg. 290, V.: şi art. 

274 şi urm. din Statutul taxelor. . 

somaţie prin notar art. 128, 141 — 145, 

s0ţ — consimţimântul lui ca femeea să dea cambie, art. 83 

jur. 14- 
soţii (averea lor) în gub. Cernigovului și Poltavei, art. 168 

jur. 21. 
soţii — drepturile lor asupra averei în gub. Cernigov'şi Pol- 

tava, art. 168 jur. 21. Vezi: eonsimţimânt. 

spiritual. V.: eonsistoriul duhovnicesc (spiritual). : 

stabilimente industriale și de fabrică, art. 66 jur. 14; art. 

1642 Cod. civ. jur. 2.
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starea de jos (de birnic) a notarului, art, 6. - 
Stat: banca Statului. V.: Banca. 
Statul— înstrăinarea moșiilor lui, art. 256, jur. 6; taxele la 
”- înstrăinarea către Stata moșiilor pariiculare, art. 199, jur. 

2; vânzarea moșiilor Statului în regiunea apuseană. (V. 
legi restrictive în gub. apusene ale Rusiei), dobândirea 
de loturi ale familiilor țerănești. Regule proviz., art. 32 

" pg. 293, o 
“stâtutele băncilor şi societăţilor da credit, art, 90 (art. 1529 

Cod. civ,). 
străină (monedă)-—valoarea ei la fixarea taxei timbrului, ete, 
- Vezi: monedă străină, 
străinătate (acte făcute în), art. 82. , 
străine: măsuri, greutăţi și monete, art. 70, 71, 97. 
străinii — V.: legi restrictive. | . stăpânire pe viață (rezervată la dăruirea unui immobil) — 

art. 158 jur. 1, 159, 183, formular pg. 370; renunțare 
la dr. de stăp. pe viaţă, art. 65 jur. 43, form, pg. 371. - 

subsemnătara v. iscălitura. 
Succesiune, art. 168 jur. 11; obligaţiile lui de cujus V.; 

Statatul faxelor. V.: convenţii. 
succesiune V.: convenţii privitoare la succesiune. 
Sunia din act— arătarea ei cu litere, art. 99. 
Supușie rusească: notarul trebue so aibă, art. 5. 
surdomutul, art. 106, 110, 11. 
'surdul, art. 106—109;—martur la un act, art. 87, 
șnuraul la condici, art. 69. 
ștersături, art. 31, 100, 102. 
ştiinţă de carte slabă la marturii unui act notarial, art. 86 

jur. 1. | 
tabela despre valoarea monedelor filandeze şi străine— Vezi: 

în indice, la monede; tabela preţului desiatinei în ţinu- 
turile Basarabiei, spre sluji la punerea taxelor ce s9 
iau la actele de vânzare, pg. 393. 

taină. V.: secretul. 
tarif de plata notarilor, art. 216 şi anexele 8 şi 9; la taxele 

ce iau secţiile de întărituri fn gub. baltice); tariful 
taxelor de cancelarie. Vezi: plata notarilor. 

taxa de la acte, art. 199, 363 şi Regulele proviz. art, 72, (Sta
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tutul Băncei func. ţerăn. î. XI p. II, Statutul Creditului 
p. VIII ed. 1993 şi contin. pe 1906), art. 173. | 

taxe de la acte, art, 195 şi urm., pg. 272 etc.; plângere pentru 
înnapoierea taxelor prea mari luate, art. 60 jur. 4 şi 5; 
taxe de cancelarie la secţiile de întărit. anexă la art. 
369 p. 2 (pg. 103). 

taxe la notar, art. 96 jur. 2; în folosul orașului, art. 201 — 
207; mărimea taxei de timbru, pg. 272 ete.; taxa de tim- 
bru în Regatul. polon, art. 265; răspunderea notarului 
pentru neluarea taxei fixată in folosul oraşului, art. 

„65 jur. 28. Vezi: taxe, 
tălcuire. V.: înterpretare. A 
termenul dat notarului-spre a-și complecta garanţie (după . 

ce este plătită din ea vre-o condamnare), art. 11, 12; 
pentru liberarea garanţiei notarului sau urmaşilor lui, 
art. 13. - 

termenul pentru. întărirea unui act întărit, art. 161 şi Re- 
gulele provizorii, art, 70; plângere împotriva faptelor 
notarului, art 61; arătarea termenului cu litere în acte. 
art. 99, | , 

terții — apărarea drepturilor 'terţiilor la întărirea actelor, 
art, 108. : 

traducător jurat: compaţibilitatea acestei slujbe cu cea de 
i notar, art. 5 jur. 4, _ 

- traducerea coprinsului actului, art. 91; — iscăliturei din 
limbă străină, art. 98;— în rusește a actelor făcute în: 
gub. baltice, art. 285. 

trecerea cu piciorul şi altfel peste ,o proprietate nemișcă- 
toate. Vezi: procesele-verbale de împăcare. . 

tribunalul regional: lămuririle lui sunt obligatorii pentru 
notari, art. 20, jur. 1. — 

tribunalul regional. Dreptul de priveghere asupra notari- 
lor, art. 20, 57 şi urm. | 

testament — art. 81, 105, 106, 112, jur. 2—4, art. 168 jur. 
18; nevalabilitatea unor dispoziţii testamentare, art. 90 
jur. relativă la art. 1929 în Cod. civ., formulare: pg. 
363—365. _ e 

timbru (taxa de) la acte art. 195 şi urm. art. 90 jur. 38 şi 
41;— la copii, art. 198;—la somaţia notarială, art. 141 

- 28
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jur, 3. V: duplicat, răspunderea notarului, amendă 
„ (ştral). 

timpul cât e dator notarul a lucră în birou, art. 37; —pănă 
când trebue înfâţişat un document. art. 136; adeverirei 
că la cutare timp o persoană este în. viață, art. 140: 
“Regule proviz. art. 43;—facerei declaraţiei unui act no- 
tarial, art. 67, 127;— liberărei unui act, art. 68; — întă- 
rirei unui act de Primul notar, art. 169, jur. 2 

titlu de stăpânire (dannâia) deosebirea ei de "actul de cum- 
" părare, art. 181 jur. 1; formularul titlului de stăpânire 

(al dannâiei), pg. 356, 357, (anexa 3 şi 4 la Regl. prov. 
p. aplicarea legei notarilor, Pg. 293); notarea. tiilului 
de stăpânire în registrul de întărituri, art. 101, 181; 
scutirea lui de taxa Oraşului, art. 202 jur. 1; călearea, legei 
timbrului la facerea titlului de posesie — Regule prov. 
art. 32 jur. 6; Vezi: Fiscul (Statul). | 

transcaucazienă (regiune): încredințarea obligaţiilor de notar, 
judecătorilor de pace—art. 7 notă: trimiterea prin poştă 
a duplicatelor spre întărire, art. 163, (desfiinţat) nota 1. 

trecerea în condica de acte și de hârtii, neprotivnice legilor, 
art. 137, Regulele proviz. art. 21, 46, 47. 

'Țarscoe Selo V.: Gateina şi administraţie palatelor, apanaje. 
tutela— art. 90 (art. 1529 Cod. civ.). 
țerănească (Banca fanciară). Vezi: Statutul ei, formulare de 

contracte în cari Banca dă concurs, pg. 250, 354, 355. 
țerănești (pămânruri)—art. 60 jur. 6; art. 66, jur. 16 şi urm. 

art. 9) şi art. 1529 Cod. iv. cu jur. lui; art. 168 jur. 
22 şi urm., legi restrictive cu privire la înstrăinarea 
pământurilor ţerăneşti — pg. 340; înstrăinarea pentru 
utilitatea Statului a păm. ţerănești aflătoare în stăp. de 
familii, a parte, Reg. prov. art. 32; testamentele ţeră- 
neşti — art, 1U82; - Cod. civ. Vezi: adm. de roloste. 

tinutali (membri). V. : membrii ținutali. 
ugodii—folosinţa de ele şi răscumpărarea lor, art, 159. 
ulitocinie (acte): (numai î în gub. Cernigovului şi Poltavei) 

prin cari cinevă vinde moștenirea sa sau partea ce i 
se cuvine dintro moştenire către alt comoștenitor sau 
la străin, art. 66,jur. 27; şi art. 710 Cod. civ. nota 1. 
Cod. civ.; anexa la art. 235 din Statutul dărilor şi 
taxelor, jur. 3 a.
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unirea mai multor biurouri notariale pe baze comerciale, 
art. 5 jur. 6; funcţia de notar şi cea de traducătorn 
jurat, art. 5 jur. 4; profesia de notar și cea de advocat, | 
art. 10; funcţia de notar şi însărcinarea de membru al 
Dumei Statului art. 5 jur. 3. 

urmărirea de la notar a amenzii pentru timbru: art. 59; — 
pagubelor art. 64. 

Varşovia (regiunea judeciară). V.: Regatul polon. 
vas plutitor, art. 66 jur. 38 și 39; căpitan de vas plutitor, 

—năimirea lor. V. Cod, com. 
vânzare, formulare pg. 342; de pământuri țerănești pa. 340 

şi art, 370--377 în gub. baltice; vânzare de pădure şi 
de recoltă, art. 66 jur. 28, 34; art. 90 (Cod, civ. 1529); 
vânzarea de bună voie: deosebirea ei de cea silită, art. 
181 jur. 1. Vezi: vânzare publică. 

vânzare publică, art. 66 jur. 1; art. Vezi: 336 jur. 2 pg. 258; 
înţelegere. (convenţie la o vânzare publică) art. 90 (și 
Cod. civ. art. 1529). Vezi: termen. 

viza pe foi, art. 69. 
voie V.: bună voie. 
vrâsta persoanelor ce iau parte la facerea unui act, art. 83 

jur. 2 şi urm. 
vrednic de încredere: dacă e vrednic de încredere cel ce 

doreşte a face slujba de notar (în caz de concediu al 
titularului). art. 39... - 

vremea. V.: timpul. | 
zaprodajnaia zapisi. V.: act de fagăduinţă de vânzare. 
zastavnice (acte). V.: zastava, 
Zastava şi zastavnoe pravo (polon. zastaw) la art. 363 juri- 

spr. 97/46 Dec. dep. Cas. unite. în Polonia şi Lituania 
şi în provincele baltice. O formă veche de zălogire a 
immobilelor, când creditorului i să dădeă, în stăpânire 
și folosinţă immobilul, pân la plata datoriei. Eră o com- 
binaţie: vânzare cu act de răscumpărare. Venitul immo- 
bilului îl luă creditorul drept dobânzi. In Codul Napoleon 
introdus în Polonia, i sa zis autichrese. Nemţeşte se 
chiamă Pfandhesilz. In zastavă dădeau regii Poloniei 

„ domeniile coroanei la nobili, dar răscumpărarea, adică 
plata datoriei nefăcându:se, aceste immobile au ajuns 
proprietăţi ereditare depiine. Pocuția a fost dată în
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_zastow domnilor vechi ai Moldovei. Zastava serveă la 
răsplătirea slujbelor făcute regelui şi erei. Exă şi mij- 
loc de a face vânzări mascate de averi immobiliare . 
nobiliare lu nobili şi de-a mască împrumuturile cu 

“ camătă, 
Creditorul cu zastava putea cedă altuia immobilul, 

„dacă se prevedeă aşă în act. - 
Ipoteca sa introdus în -Polonia în al XVI-lea veac în 
locul zastavei. 

zălogire: certificate pentru immobile ce au a fi puse ca 
" zălog (garanţie), art. 192 şi urm. 

zălogirea (certificate pentru) immobilelor. v. certificate p. 
zălogire. 

zestre (act dat de ginere. p. asigurarea zestrei) pg. 361.
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La art. 81, nota 2. [. Regulele facerei actelor asupra pă- 
mântului şi asupra loturilor cu redevență de valoure nu 
peste cincisute de ruble, vândute de direcția apanajelor 
la obștii sătești și la persoane izolate de condiţie săte- 

„ nească, art, 1—l14. Il. Regulele privitoare la- modul fa- 
cerei documentelor (dannâiia) pe proprietăți nemișcătoare 
în orașele arscoe Selo, Peterhof și Gatcina, înstrăinate 
fără plată de administraţiile palatelor în proprietate par- 
ticulară. art. 1—7. | 

La art. 154, p.5. |. Regulele, de păzit la punere și 
desfiinţarea de popriri pe proprietăţi, art. 1—28 . pg. 
]I. Formularele pentru opriri și desfiinţări de po- 
priri peaveri nemișcătoare., . . .... 

No. 1. Formular de paragrat propritor. ..., . 
„No. 2. Form. de paragraf propr. de pe cari se dau 

certif. p. zălogire . . ........ o... 
No. 3. Form. de anumit. p. propr. compl. . . 
No. 4. Form. de modif. a unui paragraf propitor . 
No. 5. Form. de paragrat propritor în urma schimb. 

stăpânului proprietăți ....... i... 
No. 6. Form. de paragraf desfiinţător de poprire . 
No. 7. Form. de adresă de la o autorit., către Primul 

“notar și Formular de paragr. propitoare sau des- 
ființţătoare de propiri ..... Cea. 

La art. 1921, notă. Regulele certificatelor pentru ză- 
logit, art. 1—Il. cc e... | 

La art. 294. Formularul jurământului pentru funcția |... 
de Secretar la secţiile de. întărituri și pentru aju- 
torii acestora . . „o. 1 . . . . 1. . . . . . . 

La art. 369, p 2. Tariful pentru luarea taxelor de 
cancelarie de către Secţiile de întărituri: . . , . 

>» 

>» 

) 

» 
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85 
93 

94 
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95 

97 
98 
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Model de proiect de cump. de păm. cu particip. "Ban: 
cei func. ţerăn. . . . cn... a... 

Model de obligaţie p. alcătuirea unei tovărășii spre a 
dobândi păm, cu particip. Băncei fanc. ţerăn. 

Model de declaraţie de la Banca func, ţerăn. la cump. 
de păm. cu particip. acesteia . . . . . - . . . 

Model de act de cump. a unei averi nemişcătoare cu 

conlucr. Băncei func. ţerăn. . . . . . . . . .. 
Model de act de stăp. (dannâiia) asupra unui immobil 

dobândit la vânzare publică. . . . . . . . . . 
Model de act de stăpânire (dannâiia) de immob,, dob. 

de-o instituţie de credit la vânz. publ. .. . . .. 

Modei de act de stăp. pe păm. expropiat p. utilitatea 

Statului cc... cc... 

Model de act de danie a unei averi nemişcătoare . e 

Model de act de împărțeală de ascendent pe o proprie- 

tate immub. de baştină (a neamului) . . . . .- . 
Model de act de facere de parte asupra | unei case . 
Model de act de zestre. . . . . . o. ... . . . ... 

Model de act asig. al zestrei bănești . . . ... - - 

Model de act de “împărţeală . < o... ..... 
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Model de act de împărţeală în temeiul unui proiect 
întărit de Trib. regional .. cc... 

Model de testament obișnuit ......... . 
Model de testament, făcut afară din biurou . . . -. 
Model de certificat de stăp. asupra unui immobil, în- 

tărit pe baza dreptului de stăp. îndelungată (a stăp. 
p. prescripţie) . . . cc... E 

Model de ipotecă pe avere nemişoătoare .. .... 
Model de act p. scoatere de supt propire a unei pă- 

duri aflătoare pe-o moșie. . ...,....... 
Model de act p.,liberarea unei părți de supt propire. 
Model de adnotare p. plată asupra unei ipoteci , 

„Model de declaraţie că se dă Băncei dreptul de a fi 
achitată de preferință față de-o ipotecă. .. . 

Model de act p.'punerea de poprire pe o proprietate 
spre asigurarea unui împrumut ......,.. 

Model de testament dând stăp. pe viață asupra averei 
de baştină (rodovoe imenie) . ......... E 

Model de act pentru înființarea de drept de stăpânirea 
pe viață . cc. n... 

Model de act de renunțare la dreptul de stăp. pe viaţă. 
Model de contract de arendă a unei moșii sau a unei 

ferme |... .. 
Idem N... 

Model de contract de arendă a unei bucăţi de pământ 
separat . [cc 

Model de contract de închiriere de apartament (locuinţă). 
Model de contract de închiriere a unei proprietăţi .miş- 

cătoare . . . cc... cc... | 
Model de act de împrumut deavere. ....... 
Model de declaraţie scrisă despre depozit. .. . . . 
Model de înseris de împrumut casnic, (anexa la art. 

2036 Corpul de leg. t.Xp.1).......... 
Model de înseris de cedare (gir) pe un înscris de îm- 

prumut , sc cc... .. po... . . « 
Model de declarare spre știință p. neplata la termen a 

unui înscris de împrumut. . ... a. . 
Modul de împrumut cu gaj de avere mişcătoare (anexa 

la art. 1673 Corpul de legi t.Xp.]]....... 

x 
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Model de inventar, făcut la punere ca gaj zălog) de 
avere mişcătoare Î. n. . . . ..... 

- Model de act de făgăduință de vânzare. ...... 
Model de chitanță pentru arvună . . ... 
Model de contract de vânzare de avere mișcătoare |]. 

Il. 
Model de contract, făcut în: modul întărirei, despre 

vânzarea unei păduri pentru tăiat . 
Model de contract p. cedarea dreptului de proprietate 

(dr. de autor) pe o lucrare literară . . . .... . 
Model de contract de cedare a dr. asupra unei sin- 

gure ediții ., cc... cc... 
Model de chezăşie în formă da act osebit p. plata la la 
termen . .. ,. eo... .. . 
Model de chezăşie simplă. . . .... ... | 
Model de inscripție de chezăşie . . ... ... . 
Model de obligație cu clauză penală (Cod. civ. art, 

1572, 1579, 1583) . . 1... . ... . 
Model de procură generată, deplină în... .. .. 
Model de procură generală p. condus daraverele înn. 

instituțiilor jud. și adm.. .. . 
Model de procură p. condus daraverele înn. instituţiilor 

de pace și judiciare-administrative . . . . . .- 
Model de procură, dată pe baza dr. de-a da altora 

procură, . . | . . . [. . . . . . . . . . 
- Model de procură p. primit dela Bancă un împrumut 

cu zălogirea unei proprietăți .,.. 
Model de act de împăcare ..,..... - o... 
Model de petiție p. împăcare ......... .. 
Model de învoială p. arbitraj . . . 
Model de hot. a arbitrilor (a mijlocitorilor) . . . . « 
Model de certificat (spravea) din registrul notarial , 
Model de ehitanţă p. primirea unui document sau a 

unui pachet spre păstrare. . . , . . 
„Model de încheere lunară a Condicei de taxe . . . 
Model de inscripţie încheetoare în condicele notariale. 
Model de inventar p. condicele și dosarele depuse spre 

- păstrare la Arhiva not., pe i baza art. 14 din Re- 
gulele proviz,. ...,. îî . .. . ... .. . | 
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Tabela care fixează prețuirea legală a pământului p. 
calcularea taxelor în gub. Basarabiei . 

Ucazul Senatului ocârmuitor pentru introducerea Le- 
goi not. la 1 Dech. 1869 în oblaştia Bas. Vezi: 0 lă- 
murire pg. 4501), . 

„Indice cronologie la Leg. not. ed. din 1914... . 
Indice comparativ al art. din Legea not. ed, 1914 co- 
resp. cu art. aceleiași legi din 18% ., . 

A. Arătarea la ce art. din legea din 1914 corespund 
articolele aceleiaşi legi din 1892. . ,...... 

B. Arătarea la cari articole din Legea not. din 1892 
corespund articolele din aceeași lege din 1914 

Indice alfabetic la Leg. notariatului ..., 
- Jurisprudența la Leg. not. (tablă de materie) . .., 
Anexe cari nu sunt în ed. oficială (1892) (tabla de materii). 
O Lămurire în loc de Prefaţă., , 

„Explicarea prescurtărilor „cc 
Erata, , Aa , De ca 1. 1. . 1. . . 

a . 
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*) Acest Ueaz nu este luat din Martâinov, ci din „Codurile judeciare din- 20 Noe. 1864“ cu explicaţiile Senatului ocârm. Ed. 2 unsp cea complectătoare de 7. P. Anisimov. Petersburg și Moscova. 
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LĂMURIRE 
IN LOC DE PREFAŢĂ 

Legea Notarilor sa întrodus în Basarabia în anul 1669 
(Col. leg. No. 102 din 1869) prin Ueazul Senatului ocârmui- 
tor (pg. 394 din acest volum) şi anume dela 1 Dech. 1869 
cu particularităţile arătate în Ucaz. 

Din acel ucaz se vede ce insțanțe sau funcţionari erau 
înainte vreme însărcinaţi eu lucrări notariale în Basarabia. 

Vedem că întroducerea Legei Notarilor « fost precedată 
de întroducerea Codurilor judeciare ate lui Alexandru al II-lea 
din 20 Noemvrie 1864, Introducerea acestora sa făcut în 
1869, (Col. leg. No. 39) supt formă de Părere prea înnalt în- 
tărită la -1 Aprilie 1869 a Consiliului de Stat. Introducerea 
Codurilor judecătoreşti s'a făcut, ca prekuitindeni aiurean 
Rusia, pe baza regulamentului - dela 19 Oct. 1865 şi a re- 
gulelor complimentare de la 1869, 10 Martie. Basarabia se 
subordonează juridicește Curţei de Apel din Odesa. 

La 1869 sa întrodus Codurile judecătorești și tot în acest 
an și Legea Notarilor, care a început a funcţionă regulat de 
la 1 Martie 1870. | 

Senţelege că întroducerea sa făcut numai în Basarabia 
ce se află la 1869 supt Ruşi; în ţinutul vechiu al Ismailului, 
care mai apoi s'a desfăcut în Comandamentul oraşului I- 
smail şi ţinutul Cahulului (numite întâiu Leova!) ni sa 

1) Ucaz Son, ocârm. 26 Sept. 1830 (Col. leg. No. 3953. Numele de 
Leova a ţinut pân la 1835 (art. 3 Ucaz din î8 Dech),când sa mutat 
capitala la Cahul, dela Leova și ținutului i sa zis Cahul, 

%
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întrodus, căci acesta eră la România din 1856 Aprilie 19 
(30, 411) art. 20, 21. (Tractatul de la Paris): 
„In' 1878, prin tractatul de la Berlin, Basarabia mică s'a în- 

napoiat Rusiei. Prin legăa dela 24 Ian. 1879 No. 52 (Col. 
leg.) sau întrodus Codul ped. rus și Statutul pedepselor 
date: de jud. de pace, deci legiuirile penale ruse, cari, pen- 

tru fapte săvârşite supt stăpânirea românească aveau a se 

aplică numai dacă sar fi dovedit mai blânde de cât legile 

penale române supt cari sau fost săvârșit abaterile, 

Pentru daraverele civile juridice patrimoniale, păn ce se 

vor luă măsuri legale speciale, aveau a se judecă după legea, 

supt care au luat naștere, adică după legile românești, dacă 

au luat nașterea supt dominaţia română. 
Neapărat celg cari aveau să ia naștere supt dominația tu- 

sească aveau a se judecă după legile ruseşti, căci "dacă le- 

gile româneşti ar fi rămas în vigoare, nu eră nici 0 nevoe 

să axate despre cele ce au luat naștere supt alte legi, că 

se vor judecă după acelea. lar legiuirile. speciale ce se fă- 

gădueau aveau să caute un mijloc ca şi afacerilor patrimoniale 

născute supt dominaţia română să, li se aplice tot legiuirile 

puseşti. In baza Legilor fundamentale ale Impărăției rusești 

art. 47, 48, 791) Basarabia mică îndată ce-a făcut parte din”. 

Impărăția rusească, se supusese regimului juridic rusesc. 

lată de ce a trebuit spre a se abate dela această regulă 

generală, să se legifereze ce. anume a rămas în vigoare din 

legiuirile româneşti. 
Prin Ucazurile din 1878 au avut Rușii grijă să arate că 

lasă în vigoare instituţiile judecătorilor de pace româneşti, 

dar au întrodus congresele judecătorilor de pace. Au lăsat 

în vigoare organizația comunală și cea judeţeană, cu con- 

silia judeţean și comitet permanent. 
- Pentru afacerile patrimoniale, contracte ete., am arătat ce mMă- 

sumă au luat. Pentru tutele, au păstrat consiliile de fa- 

milie și tutorii, dar le-au dat în competența Judecătorilor 

de pace și a congreselor lor. Despre tutele se ocupă legea 

dela 8 Fevruarie 1879. ._ | 
Tot în leg. No. 52 din 1879, 24 Ianuarie, se mai pre- 

vede la art. 2, că din momentul: alipirei Basarabiei mici 

  

1) Vezi. P. S. la urma acestei lămuriri, 
Pi 

—
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la Rusia, afacerils pendinte înnaintea instanțelor judeciare 
române se suspendă și pot fi. redeschise numai cu obser- 
varea formelor prescrise în lege şi numai în cursul pres- 
eripției de zece ani. _- 

Din această dispoziţie rezultă că pentru afacerile în chestie 
sa. întrodus Procedura civilă rusă, căci numai de -aceâstă 
«lege» poate fi vorba. lar vorba de prescripţia de zece ani 
complectează indicaţia de mai sus că, în baza legilor fun= 
damentale, s'a întrodus- Codul civil rusesc pentru afacerile 
născute după alipirea acestei părți la Rusia. 

La 10. Fevruarie 1879 sa întrodus și în această parte a 
Basarabiei Legea Notarilor, care de la-1369 eră introdusă în 
celealalte ţinuturi ale Basarabiei. . 

De altfel nicăeri în Rusia nu s'a întrodus Legea Notaria- 
tului acolă unde nu erau mai întâiu întroduse Codurile ju- 
decătoreşti din 1864 ale lui Alexandru al II-lea. Introducerea 
Legei Notariatului în această parte este încă o dovadă—dacă, 
ar mai fi nevoe — că în Basarabia mică sa înirodus Codul 
civil rusesc, afară din materiile expres exceptaie. 

Volumul de faţă: coprinde Legea Notariatului, textul legei 
după ed. oficială din 1914 cu anexele din ediţia oficială. 

Dar, fiindcă aplicarea Legei Notarilor, ca şi-a ori cărei 
legi, nu se poate face' fără a aveă de călăuză cRegulamentul 
lregulele) provizoriu, pentru aplicarea Legei Notariatului», 
care, deși din anul 1967 (Col, leg. No. 9i, art. 502) eu mo- 
dificările din 1869 şi 1877) și declarate provizorii, au rămas 
în vigoare păn la alipirea Basarabiei la România şi sunt deci 
în vigoare și azi,— Pam dat şi pe acesla, 

De-asemenea, fără motivele şi explicările istorice din „Ex- 
punerea de motive a legei“ și fără jurisprudența Senatului 
ocârmuitor, care ma lăsat nici o obscuritate înțelesului ar- 
ticolelor, aceasta Lege nu se poate nici înțelege, pici a- 
plică; de-aceca am dat toată jurisprudenţa din Legea No- 
tariatului comentată de N. V. Mariâinov, ediţia din 1909, . 
căci n'am avut alta mai nouă, 
Am dat de-asemenea formularele condicelor și actelor, 

precum și regulamentele privitoare la felurite chestii, de- 
asemenea și fragmente din legiuiri făr de cari legea nu se 

“poate aplică şi oari nu sunt jfcă tyaduse. 
Am dat şi Indice amănunțit, urmând pe Marlâinov, așă ca 

7 - 4
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“să so poată lesne găsi. articolele, -jurisprudenţa, ate. relative 
la o chestie, | 

Imi pare rău că volumul acesta, început; din anul 1920, a 
trebuit să se întrerupă așă de mult în cât abia va fi gata - 
și în mâinile magistraţilor, advocaţilor. şi împiicinaţilor cu 
începerea anului nou judeciar din Septemvrie 1921. 

IOAN NĂDEJDE 
duriconsult de drept rusese la Innalta Curte 

de Casajie şi Diveetor al Biuroului. 
de traducese din rusește 

P. S. Iată cele câte-vă articole citate mai sus din t. L-iu partea I-a. 
Leyil: fundamentale ale Imperiului. VIU Despre legi: 

47. Impărăţia rusească se cârmuește pe baze ferme de legi, intoc- 
miri și Statute emanând dela Puterea autocrată, 

48. Legile se aplică în Impărăţie sau uniform în toată puterea lor, 
sau cu modificări locale în unele părți ale ei. Intinderea acestor mo- 
dificări, localitaţile, unde se admit-și legăttra lor cu legile generale, 

-se determină în special prin legi, întocmiri și Statute (Vezi Codurile 
de dispoziţii militare și de marină, Codurile de legiuiri locale şi în: 

„ Corpul de iegi generale feluritele excepţii de la regulele generale). : 
53. Legile se dau supt formă de Coduri, Statute, întocmiri, diplome, 

regulamente, instrucţii, manifeste, cazuri (decrete), păreri și rapoarte 
ale Consiliului de Stăt cari saw invtednicit de prea înnallă întărire. 
- Notă. Prea înnalte poranci de nâtură 
supt formă de rescripte și ordine. . 

62. Nime nu poate să se apere punând înnainte că n'a cunoscut; - 
legea, când aceasta a fost promulgată în niodul stabilit, 

63. Legea, promulgată în modul stabilit, irebue să fie execulată cu 
sfințenie și fără, vre-o atingere, de toţi și de fiecare, atât de supuși, 
cât și de străinii, trăitori în Rusia, întru cât îi poate privi, fără de- 
osebire. de profesie, rang și sex. 

65. Legile trebue să se aplice după înţelesul lor precis şi literal, 
fără nici o modificare sau extindere. — 'Toate dutorităţile, meexcep= 
tând niei pe cele mai innalte administrații, trebu-să-şi bazeze în orice 
„caz hotărârile lor pe cuvintele precize ale legei, nEnodificându-le nici 
cu o literă, fără a face mai intâiu raport Maestăţei Sale Imperiale, şi 
neingăduind nestatornicia înșelătoare a interpretărilor cu dela sine pu- 
tere. — Inse dacă întru cevă, din pricina de deosebiri în înţelesul li- 
teral între legiuiri, s'ar întâmpină greutate in alegerea și aplicarea 

> 

administrativă so mai dau
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legei la chestia examinată, în atare caz, când nu ar puteă impăcă 

"înţelesul literal al unei legi cu al alteia, însăşi necesitatea impune 

în deosebi instanţelor celor mai înnalte, să urmeze spiritul general 

al legislaţiei și să se oprească la înțelesul cel mai corespunzător a- 

cestuia. 

13. Desființarea unei legi în fiinţă se face în același mod, cum sa 

arătat mai sus pentru facerea legilor. — O lege generală și adusă la 

una ştiinţa tuturor se desfiinţează numai prin altă lege generală. 

Un ucaz, dat cu iscălitura proprie a Maestăţei Sale, nu se desfiinţează 

alifel decât prin alt ucaz de-asemenea iscălit cu mâna progrie a 

„Maestăţei Sale. 
19. Legile, date în special pentru vre-o gubernie sau pentu vre- 

un fel de oameni nu se desfiinţează prin o lege nouă generală, dacă 

în această din urmă nu se stabileşte ritos atare desființare. Tot ast. 

fel este şi pentru privilegiile personale. 

Notă, Aceste articole sunt luate din Corpul de legi t. Liu ediţia din 

1897. Iar însuși tomul I-iu este din 1892. Alt Corp de legi mai nou 

nu am avut, dar pentru trebuinţele speciale de cari poate fi vorbă 

la chestia logilor în vigoare în Basarabia mică e destul. 

 



_ EXPLICAREA PRESCURTĂRILOR 
  

— Unde va fi pus în parantez simplu (pg. cutare) fără 
* altă indicație e vorba de Codurile judeciare; ed. Il-a 

a cancelariei de Stat, pg. cutare. 
— 87/5 înseamnă Deciziunea 5 din anul 1887 a Dep. civ. 

de eașaţie. 
Altfel se spune, când e vorba de deciziunea adunărei ge- 

nerale a departamentelor de Casaţie : Dec. adun. gen. 
a departamentelor de Cas. . 

„Leg. Not.“ înseamnă legea Notariatului, adică legea 
de faţă. | - 

„Reg. prov.“ înseamnă Regulamentul (Regulele) provizor 
pentru punerea în aplicare a legefNotariatului, 

„Jur.“ înseamnă „jurisprudența“ și 1, 2, ete, după Jur. 
arată supt ce număr este dată deciziunea Senatului la 
jurisprudenţa, privitoare la Legea Notariatului ori la 
anexele ei. - 

  

„i ERATA 
  

La pg. 143 la jur. 18 dela art. 66 în loc de cîmpărătești» 
trebue «boiereşti» şi tot așă ori unde sar vorbi de orașe şi 
târguri împărătești. | 

La pg. 155 la nota 1 jos trebue: după «casnice» semnul ,“.» 
La pg. 223 rândul 5 din sus în loc de 1832 trebue 1882. 
La pg. 232 supt Capitolul II trebue «La art. 192, Libe- 

rarea de certificate pentru immobilele gaura puse zălog 

(garanţie) sau prefăcute în fidei-comise ie 
La pg. 239 la «Capitolul Ii» trebue: &axele pentru l06ui 

unde se face actul». iai RR 
“La pg. 240 deasupra lui «1» irebue: La art, 201. 
La pg. 291 la form. No. 6 trebue «lunar» nu «lunară». 
La pg. 315 la anexa No. 8 trebuie la-titlu; cidentităţei», 

nu «indentităţei», | | 
- / 

 


