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mandant, a concede a a numita clauzulă de intabulare. ................................................... 71 
[276] Dona iune imobil. Valabilitate fără „clausa intabulării” i darea în 
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[277] Indiviziune. Apărarea dreptului de proprietate. Coproprietari. Vinderea 
unitară a proprietă ii nedivizate. Invaliditatea contractului unitar în cazul dacă 
unul din coproprietari nu are capacitate juridică pasivă. Ac iunile pentru 
validitatea dreptului de proprietate. Nulitatea consim ământului. ..................................... 72 
[278] Drept de proprietate. Legisla ia austriacă. Transmitere. Cerere de evacuare. 
(Art. 431, 441 i 1053 c. civ. austriac). ............................................................................. 90 
[279] Legea referitoare la drumurile de necesitate din 7 Iunie 1926 dă dreptul la 
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cod. civ. buc. se dobânde te prin transcrierea în cartea funduoară. Paragr. 365, 
paragr. 431 i paragr. 441 a cod. civ. bucovinean. ........................................................... 91 
[280] Deciziuni definitive i desăvâr ite. Interpretarea art. 71 i 79 din legea Cur ii 
de Casa ie. Necesitatea încuviin ării executării. ................................................................ 92 
[281] Cum se dobânde te dreptul de proprietate asupra imobilelor? § 431 c. c. a. 
Transmisiunea proprietă ii unui imobil la două persoane. Încrederea publică în 
cartea funduară. ................................................................................................................ 94 
[282] Dreptul de preem iune al Casei centrale a împroprietăririi. Cum se exercită. 
Notificarea vânzării. Cum se face. Art. 13 i 47 reg. leg. agr. Transilvania i legile 
XXXV din 1874 i VII din 1886. Intabularea în cartea funduară. Condi iuni. Act 
scris. Art. 67-70 i 87-92 reg. căr . fund. ........................................................................... 98 
[283] Arendarea uzufructului neintabulat de către curatorul de secvestru este 
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constitui o stare de drept. Suveranitatea ungară. Data încetării ei. Imobil rural 
dobândit de Statul ungar în Ardeal. Valabilitate. Act de vânzare sub semnătură 
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ei de Parchetul ungar. Anexiune. Efecte. (Art. 191 Tratatul dela Trianon; art. 321 i 
43 c. civ. austriac). .......................................................................................................... 103 
[285]. Ac iune de excindere imobiliară. Analogie. Când î i are aplica ia? ...................... 124 
[286] Bucovina. Drept de proprietate imobiliară. Intabulare. Lipsa căr ilor 
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(Par. 434 cod. civ. austriac). ........................................................................................... 127 
[287] Vânzări imobiliare. Transcrip iune. Ra iunea ei. Opozabilitatea fa ă de ter i 
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preten iunile. .................................................................................................................. 129 
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431 i 441 Cod civil austriac. Intabularea. ...................................................................... 130 
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intabulandi. .................................................................................................................... 133 
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e ire din indiviziune în baza unei sentin e judecătore ti neînregistrată în cartea 
fonciară este prematură. ................................................................................................. 142 
[295] Ardeal. Act propriu pentru intabularea dreptului de proprietate. Contract de 
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judecat. Numai raportul de drept judecat dobânde te autoritate. Art. 411 pr. civ. 
jurispruden a i doctrina lărgesc acest cadru; În ce măsură. Chestiuni prejudiciale 
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Obligarea pârîtului la eliberarea actului propriu pentru intabularea dreptului. 
obliga ie personală.......................................................................................................... 154 
[299] Opera iuni în căr ile funduare. Când acestea se fac în baza unei hotărâri 
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fonduare. §§ 1, 2 i 220 din legea de execu iune. - §§ 81 - 86 din reg. căr ilor 
fonduare. For a publică, lipsa necesită ii la intabulare. ................................................... 155 
[300] Ardeal. Carte funduară. Cerere de intabulare. Cercetarea titlurilor 
prezentate. Se face din oficiu. Ipoteci. Dobândire. Consim ământ proprietar. 
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căr i fund.). ..................................................................................................................... 175 
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[304] Ardeal. Carte funduară. Intabulare. Act nul intabulat. Radierea intabulării 
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[306] Ardeal. Ie ire din indivizie. Licita ie publică. Creditori tabulari. Citare. ................. 182 
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face fără declara iunea celui îndreptă it a’ i da învoirea pentru radiere. ......................... 205 
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[321] Ardeal. Executare silită imobiliară. Terminarea urmărirei (Art. 291. reglem. 
dat. agricole i urbane din 1938). ................................................................................... 209 
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judiciară fa ă de cel obligat a tolera acest drept de servitute. .......................................... 218 
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un creditor, de sub consecin ele juridice ale execu iunei silite. Art. 168 al legii 
LX.1881. Ra iune? Buna credin ă. Principiul publicită ii căr ilor funduare. 
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[325] Radierea dreptului de proprietate. Art. 148 Reg. C. F. Act redactat de notar 
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[326] Radiere. Actele de orice natură i încheiate de oricine - referitoare la 
bunurile comunelor din inuturile alipite Regatului României prin hotărârea dela 
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era nevoie de aprobarea guvernului ungar i în genere a autorită ilor superioare, - 
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dat după 1 XII. 1918 st. n. sau c) dată chiar anterior, intabularea nu s’a efectuat 
până la 1 XII. 1918 st. n. ................................................................................................. 228 
[327] Proprietate imobiliară. Potrivit art. 425 comb. cu art. 431 din Cod. civ. 
austr., pentru a ob ine proprietatea se pretinde ca proprietarul să aibă un titlu legal 
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care constă în înscrierea proprietă ii în registrele publice. Pentru a dobândi 
proprietatea deplină imobiliară este deajuns înscrierea în cartea funduară i nu e 
nevoe de punerea în posesiune a proprietarului. ............................................................ 235 
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funduară. ........................................................................................................................ 236 
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tergerea notării. ............................................................................................................. 239 

[332] Lichidarea datoriilor. Ardeal. Imobil vândut prin licita ie publică. Momentul 
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de asanare din 1932, 1933 i 1934. Carte funduară. Dacă e necesară intabularea. 
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180 i urm. legea execu ională ard.). .............................................................................. 244 
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[334] Bucovina. Apel. Modificarea ac iunii în fa a instan ei superioare. 
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Neîntrunirea condi iilor § 529 proc civ. atrage nulitatea ac iunei în anulare................... 917 
[672] De i contractul în baza căruia s’a făcut intabularea dreptului de proprietate 
este fals, însă actul juridic de transferare este adevărat, nu se poate cere anularea 
contractului, nici restabilirea anterioară a stării tabulare. Conform jurispruden ei 
desvoltate pe teritoriul guvernat de dreptul maghiar stipula iunile orale cari s’au 
făcut în cursul tratativelor dinaintea închierii contractului, sau concomitent cu 
redactarea actului pot fi valabile i dacă nu sunt cuprinse în act dacă partea 
dovede te că acele stipula iuni au fost men inute i prin urmare documentul scris 
nu este în armonie cu adevărata voin ă a păr ilor. .......................................................... 918 
[673] Ac iunea relativ la imobile pornită de o persoană ce se intitulează 
mo tenitor al proprietarului tabular, trebue să dovedească această calitate. Un 
motiv de casare scris nu se ia în considerare dacă nu este sus inut oral i invers. 
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Ultra petitum. În elesul 394 p. c. Compensarea cheltuelilor potrivit art. 426 p. c. 
este o chestiune lăsată la aprecierea instan ei ca având facultatea totu i să oblige 
la cheltueli numai pe una din păr i. ................................................................................ 920 
[674] Ac iunea de radiere pentru restabilirea unei situa iuni anterioare din căr ile 
fonduare, nu poate fi substituită printr’o simplă cerere introdusă pe cale gra ioasă. 
§ 148. reg. c. f. ................................................................................................................ 922 
[675] Cine are dreptul să facă ac iunea de radiere, prevăzută de art. 148 din 
regulamentul Căr ilor Fonduare. Partagiul nu constitue un drept real, ci numai un 
titlu de drept. Nulitatea contractului. Confuzia între nevalabilitatea unui contract 
i ineficacitatea lui fa ă de ter e persoane. Cine poate cere invaliditatea 

contractelor. ................................................................................................................... 923 
[676] Nu poate duce la casare o inadverten ă cuprinsă în decizia instan ei de 
apel. Chestiunea de a se ti dacă actul din cauză este un act de dona iune între 
vii, sau un act pentru caz de moarte, este o chestiune de apreciere a probelor i ca 
atare de suveran atribut al instan elor de fond. ............................................................... 925 
Ac iunea pentru radierea dreptului de proprietate, din cauza nevalabilită ii 
originale, se poate înainta i de către succesorul păr ei vătămate. Modificarea 
ac iunei este inadmisibilă în apel. Este modificare de ac iune, când cererea 
introductivă se întemeiază pe nevalabilitate originală a unui act de vânzare, i mai 
târziu recunoa terea aceluia i drept se cere pe bază de coachizi ie i de 
mo tenitor conjugal, § 494 proc. civ. .............................................................................. 925 
[677] Ac iunea pentru valorificarea ac iunei ipotecare nu intră în prevederile art. 
12 din Leg. LIV din 1912, care se ocupă numai de ac iunea de radiare i de aceia 
de e ire din indiviziune. Condi iunile cumului de ac iune. ............................................. 927 
[678] Rectificarea unei intabulări de carte fonduară pe baza art. 168 din 
regulamentul de carte fonduară. Rectificare din oficiu. Dacă piedicile de carte 
funduară pot fi rectificate pe calea procedurii prevăzută de art. 168. Cerere făcută 
de mandatar. Dacă este deajuns mandatul dat în termeni generali. Solu ie 
afirmativă. Situa ia juridică a ordinului canonic premonstratens Oradea. Situa ia 
juridică a bunurilor de inute de acest ordin. Fond de studii. Condi iuni cerute 
pentru folosin a bunurilor. Când revin de drept fondatorului. Diploma 
restitu ională din 1802. Ordinul premonstratens ca de inător precarist de bunuri 
imobiliare. Nu poate prescrie. Legea de ratificare a concordatului. Condi iuni de 
formă neîndeplinite. Aplicarea art. 9, 15, 17 din lege. Conflict între legea cultelor 
i legea asupra ratificării concordatului........................................................................... 929 

[679] Inscrip iune funduară. Rectificare în temeiul art. 168 din regulamentul 
funciar, pot fi rectificate pe cale gra ioasă, numai inscrip iunile funduare ce se 
abat dela deciziunea judecătorească care ordonă acea inscrip iune. Dacă în i i 
deciziunea este gre ită, ea poate fi atacată numai cu apel, iar pe cale gra ioasă 
rectificarea se poate face numai cu consim ământul păr ei. ............................................ 950 
[680] Ac iune de radiere. Carte funciară. Urmărirea restabilirii situa iei tabulare 
anterioare, iar nu dobândirea de drepturi noi. (Art. 148, Regulamentul căr ilor 
funduare). Ac iunea de radiere se poate intenta numai pentru stabilirea situa iei 
tabulare anterioare de acei înscri i în cartea funduară, care au fost vătăma i în 
drepturile lor tabulare, iar nu i de aceea care n’au avut asemenea drepturi i nu 
pot dobândi drepturi noi pe această cale. ....................................................................... 951 
[681] Ac iune în rectificare de carte funciară. Art. 33 alin. (6) din Legea nr. 7/ 
1996. Neconstitu ionalitate. ............................................................................................ 953 
 

Art. 908 Cod civil - Rectificarea intabulării sau înscrierii provizorii .................................... 956 
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[682] Nulitate. Restabilirea înscrierii. .............................................................................. 958 
[683] Ac iune pentru radierea unei intabulări. Excep iunea că reclamanta nu este 
legal reprezentată prin jurisconsultul jude ului. Art. 115. Legea XXII/86 i 180 pct. 
5 Pr. civ. ard. Litispenden a. Condi iuni. Art. 147 pct. 1 i 180 pct. 6 pr. civ. ard. .......... 959 
[684] Respingerea ac iunii de radiere când de i documentul de intabulare este fals 
dar actul juridic de transferare este adevărat, tot astfel chiar i când titlul ar fi altul, 
decât cel arătat în document. .......................................................................................... 960 
[685] Vânzare. Avere imobiliară dotală supusă legii italiene conform actului 
matrimonial i Conven iei de la Haga din 17 Iulie 1906. Intabularea ei în cartea 
funduară Bra ov. Separa iune de corp. Vânzarea averii de către so ie fără 
consim ământul bărbatului. Anulare. .............................................................................. 961 
[686] Transmisiuni imobiliare. Nulitate edictată de decretul no. 7/1919 al 
Consiliului Dirigent. Love te i transmisiunile anterioare acestei date, dacă nu au 
fost trecute în căr ile funciare. ......................................................................................... 970 
[687] Când se poate intenta un proces de radierea dreptului înscris în c. f. 
Ac iunea în radierea dreptului de proprietate i ac iune pentru stabilirea dreptului 
de mo tenire nu se pot intenta prin aceia  peti iune. (Art. 132 pr. civ.) ........................... 970 
[688] Autoritatea lucrului judecat. Când chestiunea decisă numai în motivarea 
hotărîrii este chestiunea prejudicială celei decise în dispozitiv, cu alte cuvinte 
când solu iunea pronun ată în dispozitivul hotărîrei nu s’ar putea men ine fără de 
anumite constatări făcute în motivare, trebue să se atribue i chestiunei prealabile, 
adecă acelor constatări caracterul autorită ii lucrului judecat. ........................................ 973 
[689] Licita ie publică fără îndeplinirea formelor legale. Nevalabilitate. 
Adjudecatarul intabulează dreptul de proprietate. Radiere. Drepturile câ tigate de 
ter a persoană i intabulate în cartea funduară sunt radiate? Solu ie afirmativă, 
întrucât se dovede te că adjudecatarul a fost mandatarul ter ei persoane. ...................... 976 
[690] Ac iune pentru radierea dreptului de proprietate. Act de dona iune de 
zestre. Hotărâre definitivă anterioară. Titlu de proprietate. Inadmisibilitatea 
ac iunei. .......................................................................................................................... 978 
[691] Ardeal. Ac iune de radierea unei intabulări. Dacă o pot face erezii 
proprietarului. (Art. 104, 148, 149, 150 Reg. C. Funduare). ............................................ 981 
[692] Donatarul răspunde fa ă de creditorul donatorului pentru datoriile acestuia 
existente la data transferării averei, (art. 953 Cca.), ba chiar în cazul când 
transferarea averei se face pentru prescurtarea creditorului, achizitorul averei dacă 
a procedat cu rea credin ă în complicitate cu debitorul transferant răspunde i 
atunci dacă transmisiunea averei are de bază un contract oneros. .................................. 982 
[693] Intabulare în cartea funduară, pe baza unui contract cu un fals proprietar. 
Ac iune în radiere. Nu se cere reaua credin ă a dobânditorului. ..................................... 984 
[694] Contract ilicit. Ac iune de radiere. Art. 878 i 1174 Cca. Nu se poate cere 
restituirea presta iunei odată efectuată, întrucât s’a dat pentru săvâr irea unui scop 
ilicit, sau pentru un fapt, care love te în bunele moravuri nici pe motivul 
nevalabilită ii contractului. ............................................................................................. 985 
[695] Ac iunea de radiere din motivul încetării dreptului de ipotecă. Excep ie 
dilatorie pentru incompeten a instan ei. Radiarea dreptului de ipotecă execu ional 
poate fi cerut din motivul încetării acelui drept i fără a observa procedura 
prevăzută în art. 38 i 39 a legii LIV: 1912 prin ac iune de radiare. ................................ 986 
[696] Notare în căr ile funduare. Restabilirea stării funduare anterioare. Condi ii. 
Aplica iune. .................................................................................................................... 988 
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[697] Acela asupra căruia din gre ala survenită la inventarizare i la desbaterea 
succesorală a trecut pe nedrept proprietatea unor imobile este obligat să 
restabilească starea anterioară în cartea funduară pe cheltuiala sa proprie. .................... 989 
[698] Ac iune introdusă de curatorul absentului. Admisibilitate. (Art. 28 p. d. i 87 
din legea XX: 1877.) Înscrierea dreptului de proprietate în baza art. 16 din legea 
XXIX; 1886 când proprietarului tabular nu i-se poate înmâna cita ia pe teritoriul 
unde se aplică această lege. Inadmisibilitate. Restabilirea stării anterioare de cf. 
Admisibilitate. (Art. 148 reg. cf.) ..................................................................................... 990 
[699] Radierea ipotecii constituită cu rea credin ă, când suma a fost împrumutată 
cu bună credin ă. Solu ie de echitate. ............................................................................. 992 
[700] Act intervenit între so i. Lipsa formei autentice. Nevalabilitate. Efecte sau 
raportul înscrierii actului în cartea funduară. Ac iune în tergerea intabulării. ................ 992 
[701] Radierea intabulării unei vânzări. Dacă în cadrul unui asemenea proces i 
fiind stabilită valabilitatea ab origine a intabulării se poate rezilia contractul de 
între inere, condi iune sub care se făcuse vânzarea. Solu ie negativă. Ra iuni. ............... 993 
[702] Ardeal. Curatore. Renun are în numele absen ilor la partea cuvenită din 
mo tenire. Inadmisibilitate. Curatorele nu este în drept a lua acte de dispozi ie, ci 
numai de administra ie. Ac iune în revendicare. Drept de proprietate. Intabulare. 
Radiere. Dacă se poate vinde por iunea din averea succesorală cuvenită 
absen ilor. Solu iune negativă. (art. 82 alin. II L. XX din 1877; Art. 394 i 401 pr. 
civ.; Art. 879 c. civ. ard.). ............................................................................................... 995 
[703] Reclamantele nefiind nici ele nici antecesoarea lor înscrise în cartea 
funduară ca proprietare nici nu sunt vătămate în drepturile lor tabulare prin 
intabula iunile atacate astfel nu pot să intenteze ac iuni de radiere în conformitate 
cu disp. art. 148 din Reg. de carte funduară. Substitu ie fidei comisară rânduită 
prin un act de dona ie inter vivos. Nulitatea ei. Legea din 27 Martie 1926. Art. 803 
din cod. civ. român. Tot ce intră în prevederile acestui articol este contrar ordinei 
publice i este substitu iune fidei comisară ilicită i invers aceia ce nu e substitu ie 
fidei comisară conform concep iei dreptului civil român nu se poate considera 
dela 1926 încoace ca substitu iune fidei comisară nici în Ardeal. Substitu iunea 
fidei comisară a codului civil român presupune rânduirea aceluia  bun pe seama 
duor beneficiari în a a fel încât primului beneficiar să-i fie impusă obliga iunea de 
a-l păstra toată via a sa, iar după moartea sa să-l predea celui de al doilea 
beneficiar. art. 803 din cod. civ. român nu face nici o deosebire cu privire la actul 
prin care se rândue te o substitu iune fidei comisară, deci aceasta este oprită de 
lege, fie cuprinsă într’un testament sau într’un act inter vivos. ........................................ 998 
[704] În baza încredin ării verbale so ul semnează actul de garan ie în numele 
so iei sale proprietare, care prin ac iune cere radiarea intabula iunei dreptului de 
ipotecă ce s’a efectuat în favoarea băncii pârâte în baza acelui act - pentru 
nevalabilitate originală bazată pe lipsa actului notarial public. ..................................... 1002 
Respingerea ac iunei pe motiv că so ia prin fapte concludente ulterioare a ratificat 
actul care la început a suferit de o nulitate relativă însă a devenit valabil prin 
aprobarea so iei. ........................................................................................................... 1002 
[705] Ac iune de radiere. Cine poate fi considerat „parte vătămată” sub raportul 
prevăzut de art. 148 Reg. de carte funduară? Intabula iunea făcută în baza unui 
act de origine nevalabil poate fi men inută printr’o transmisiune subsecventă 
valabilă? Solu ie afirmativă. Când se stabile te în fapt, că la pronun area hotărârei 
asupra ac iunei de radiere situa ia de carte funduară atacată, corespunde realită ii, 
cu alte cuvinte este conformă transmisiunei de proprietate perfect valabilă, 
intervenite între păr i după efectuarea intabula iunei nevalabile, în aceasta situa ie 
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de fapt nu se poate sus ine că starea de carte funduară care arată pe adevăratul 
proprietar, vatămă dreptul de proprietate al reclamantului, căci acesta nu mai are 
un asemenea drept la introducerea ac iunei, transmi ându-l înainte asupra 
pârâtului în mod valabil. ............................................................................................... 1006 
[706] Proces pentru radiere de ipotecă, pe motiv că actul de obliga ie predat în 
alb s’a complectat în mod unilateral contrar învoielii verbale. Condi iunile 
autorită ii lucrului judecat. Nu există i nici nu poate exista decât prin abuz o 
uzan ă bancară, care ar autoriza pe banca creditoare să- i complecteze actul de 
împrumut în senzul că caventul plătitor se învoie te la intabularea dreptului de 
ipotecă asupra averei sale imobiliare, căci contractul de fidejusiune nu implică i 
contract de ipotecă. Autoritatea lucrului judecat. ......................................................... 1008 
[707] Anularea contractelor de vânzare de imobile pentru nevalabilitate originală. 
Cerere pentru restabilirea stării anterioare în căr ile funduare. Schimbări 
intervenite în situa iunea de drept i de fapt a imobilelor din litigiu. Modificarea 
ac iunei presupune schimbarea obiectului procesului, sau a bazei de drept a 
ac iunei, § 64, 68 i 256 din legea 54/1868. Motiv de casare se poate depune i 
după termenul de 30 zile socotit dela comunicarea deciziei atacate, în cazul că se 
referă la chestiune de ordine publică, cum este chestiunea competin ei unei 
instan e ratione materiae. Art. 60 i 73 din legea accelerării din anul 1929 a 
abrogat dispozi iunile § 108 a legii de procedură 54 din anul 1868 i în 
consecin ă instan ele de apel examinând cererile păr ilor, pot să confirme 
hotărârea primei instan e, sau să o reformeze în totul sau în parte, dar nu pot să o 
caseze cu trimitere. ....................................................................................................... 1013 
[708] Ardeal. Executare silită. Licita iune. Adjudecarea imobilului. Contesta ie din 
partea uzufructuarului imobilului. Nerespectarea condi iunilor de valabilitate. 
Anularea vânzărei. Art. 472, 473 i 478 cod. civ. austr; art. 153, 163, 179 i 180 
legea de executare XLI din 1908. .................................................................................. 1016 
[709] Timbru. Ac iunile de radierea ipotecilor pentru nevalabilitatea originală se 
timbrează conform art. 5 § 1 i nu conform art. 5 § 2 legea timbrului. .......................... 1019 
[710] Ardeal. Carte funduară. Înscrieri. Hotărîri. Apel. Persoane cari pot face apel. 
(Art. 138 regul. căr ilor funduare). ................................................................................. 1020 
[711] Ardeal. Căr i funduare. Rectificarea men iunilor cuprinse în ele. Dăunarea 
ter ilor de bună credin ă (Art. 168 reg. c. f.). ................................................................. 1021 
[712] Căr i funduare. Intabulare gre ită. Corectarea erorii. Are efect începând de 
la data introducerii cererii de corectare, nu de la data introducerii cererii de 
intabulare. .................................................................................................................... 1021 
Rectificarea erorilor materiale evidente strecurate în inscrip iune de căr i funduare, 
se pot face oricând, chiar i după expirarea termenului de recurs, fără însă a leza 
drepturile ter ilor de bună credin ă. Cererea de corectare poate deci avea efect, 
numai din momentul înregistrării. § 61 din reg. c. fonduare. ........................................ 1021 
[713] Dreptul de proprietate fiind deja intabulat în baza unui contract intervenit 
între păr i pe cumpărătorul imobilului, numai pe motivul că reclamantul nu a 
putut produce contractul scris, instan a cu invocarea ordonan ei no. 4420/1918 
nu poate declara nevalabil actul de cumpărare. ........................................................... 1022 
Expertiza fiind întemeiată pe considerente vădit gre ite nu poate servi drept bază 
unei hotărâri judecătore ti. ........................................................................................... 1022 
[714] Radiere. Intabularea dreptului de ipotecă în baza unui act de garan ie dat în 
vederea unui împrumut cambial care însă nu s-a realizat - exceptio non 
numeratae pecuniae - urmează să fie radiată din cartea funduară. ............................... 1024 
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[715] Ardeal. Intabulare. Drepturi reale. Ter e persoane. Just titlu de achizi iune. 
Ac iune. Calitate procesuală activă. Condi iuni. Achizitor în afară de cartea 
funduară. Creditor de rea credin ă (Art. 168 L. execu .). ............................................... 1025 
[716] Incident dilatoriu. Competin a instan ei în procesele intentate în contra 
Statului. Ac iune de radierea ipotecii. Dacă legea de urmărire prin art. 43 
deschide păr ii lezate prin vre-un act de urmărire, dreptul de a face contesta ie, 
aceasta nu exclude exerci iul ac iunei principale, fie pentru remedierea 
prejudiciului sau pentru anularea, ori radierea unei sarcini ipotecare dobândit 
injust de Stat. Conform art. 27 din Leg. de org. avoca ilor publici - lege de 
unificare - rezultă că toate ac iunile ce sunt de competin a materială a 
Judecătoriilor de ocol, în care Statul sau institu iile de Stat figurează în proces, se 
vor judeca numai de judecătoria de ocol din Capitala Jude ului i orice altă 
Judecătorie sesizată este obligată, ca din oficiu să trimită afacerea la instan a 
competentă. .................................................................................................................. 1033 
[717] Timbru. Potrivit art. 42 alin. 1, 2, 3 i 4 din legea timbrului dacă 
netimbrarea unei ac iuni sau timbrarea insuficientă a fost relevată pentru prima 
oară în apel, (ca în spe ă) partea poate chiar în această instan ă să- i timbreze 
ac iunea sau să- i complecteze diferen a, putând cere în acest scop un termen. 
Ac iunea de radiere a unei ipoteci ne având caracter patrimonial, intră în 
excep iile prevăzute de art. 5 pct. 2, alin. b din legea timbrului, fiind supusă la un 
timbru fix de 132 lei + 2 avia ie, iar nici de cum în prevederile art. 5 paragr. I, din 
legea timbrului. ............................................................................................................. 1035 
[718] Legea de urmărire. Articolul 168 din legea LX din 1881, asupra procedurii 
de execu iune prevede că persoana ter ă care în urma execu iunii făcute se simte 
lezată în drepturile sale sau asupra unei păr i din acestea poate intenta proces la 
instan a căr ilor funduare pentru încetarea deplină sau par ială a execu iunii 
imobiliare. .................................................................................................................... 1036 
[719] Numai în baza cumpărării fără sarcini a unui imobil dela pârâtul I nu s’a 
născut raport de drept între cumpărător i pârâtul II pentru a cărui datorie 
cambială pe imobilul cumpărat dela pârâtul I, în momentul ultim s’a intabulat 
dreptul de ipotecă în favoarea unei ter e persoane, datoria fiind garantată în 
calitate de cavent de către pârâtul I în acel timp încă proprietarul imobilului în 
chestie. ......................................................................................................................... 1037 
[720] Radierea drepturilor ipotecare. Ac iunea respectivă nu se poate intenta 
decât contra îndritui ilor tabulari. Chematul în garan ie urmează soartea în proces 
a pârâtului pe lângă care figurează ca intervenient subsidiar. ....................................... 1038 
[721] Ipotecă. Radierea intabulărei pentru nevalabilitate originală. Procedura de 
urmărire i execu ie se poate pune în curgere numai în curgere contra averei 
debitorului. Statul Român nu este obligat să suporte crean ele ce le au particularii 
contra Statului Ungar, afară de cele precizate prin tratatul dela Trianon. ...................... 1039 
[722] Lichidarea datoriilor. Men iuni. Vânzare. Imobil. Formalită i. Nerespectare. 
Intabulare. Nevalabilitate. Atacare. Condi ia de a fi creditor. (Art. 27 L. lichid.). ........... 1041 
[723] Consiliul Dirigent prin decretul no. 7 din Februarie 1919, ratificat prin legea 
publicată în Mon. Of. din 2 Noemvrie 1921, declară nule de drept toate vânzările 
i intabulările ce proveniau dela statul maghiar sau dela institutele publice sau 

dela institutele puse sub controlul statului maghiar, dacă aceste vânzări i 
intabulări au intervenit după data de 1 Decemvrie 1918 i nu s’au aprobat de 
Statul român. ................................................................................................................ 1041 
[724] Ac iune de radiere. Art. 148 regulam. C. F. Nu poate fi intentată decât de 
acei cari se simt prejudicia i în drepturile lor tabulare prin vr’o altă intabulare. ............ 1043 
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[725] Carte funduară. Intabulările făcute pe baza legii 29:1892 se pot ataca fie pe 
calea recursului, fie pe calea unei ac iuni directe de radiere. Alegerea unei căi nu 
exclude folosirea celeilalte, fiindcă recursul vizează viciile de formă în intabulare, 
pe când ac iunea în radiere prive te elementele de fond ale procesului verbal de 
posesiune faptică pe baza căruia s’a operat intabularea. ............................................... 1046 
[726] Carte funciară. Ac iune de radiere pentru nulitate originară. Caracter de 
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