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De când cumpărătorul poate reclama folosin a imobilului cumpărat. Art. 425,
431 i 441 Cod civil austriac. Intabularea. ...................................................................... 130
[289]. Căr i funduare. Proprietate. Schimbări. Cum se pot face. Clausula
intabulandi. .................................................................................................................... 133
[290] Drept de proprietate imobiliară. Poate există i poate fi dovedit i în afară de
prevederile căr ilor funduare........................................................................................... 133
[291] a) Ancheta in futurum. Competin a instan ei. Fondul dreptului. b) Trianon.
Tratat. Bunuri care au apar inut Statului ungar. Drepturi succesorale. Întinderea
acestei no iuni. c) Teritoriu ocupat. Situa iune juridică. Suveranitatea Statului
român. Momentul stabilirii ei.......................................................................................... 134
[292] Vânzarea în dreptul austriac. Se face prin tradi ie i primire. La vânzările
imobiliare, tradi ia se face prin intabularea în C.F. Aplica iune în cazul vânzării
unui imobil către Statul maghiar. .................................................................................... 139
[293] Dreptul de uzufruct neintabulat. Interpretarea art. 321, 431, 451 i 481
C.c.a. De i este cert că art. 481 în conglăsuire cu art. 321, 431 i 451 din cod. civ.
austriac decretează că un drept real asupra bunurilor imobiliare înscrise în căr ile
funduare nu se dobânde te decât prin înregistrarea regulată în aceste căr i publice,
însă oricât de categorică pare această dispozi ie ea nu exclude în mod absolut
posibilitatea de-a dobândi posesiunea justă a vre-unui drept real cu plin efect fa ă
cu transmitentul i cu succesorii săi universali, cum i fa ă cu succesorul său
singular neînscris în cartea funduară (extratabular). ........................................................ 140
[294] Dobândirea titlului de proprietate. Calitatea de proprietar sau coproprietar
se dobânde te exclusiv prin intabularea în cartea fonciară. Sentin a, prin care se
stabile te obliga ia de a recunoa te coproprietatea asupra unui imobil, constitue
exclusiv un titlu conf. § 431 cod. civ. buc. pentru a cere intabularea dreptului de
proprietate, dar nu conferă celui îndrituit calitatea de coproprietar. Ac iunea de
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
vînzare-cumpărare fără act de intabulare. Contractul de vînzare-cumpărare na te
numai raporturi directe. Transmisiunea de proprietate nu se poate face fără
intabularea vînzării. (Art. 30 alin. 6 i 9 legea Înaltei Cur i; Art. 424 c. c. ard.). .............. 145
[296] Condi iunile de înstrăinare a bunurilor dobândite prin împroprietărire
conform legii pentru reglementarea circula iunii acestor bunuri. Dacă i
persoanele juridice pot beneficia de disp. art. 1? Solu iune negativă. Sanc iune.
Nulitatea actului se poate constata chiar fără citarea vânzătorului.................................. 148
[297] Legile de procedură sunt de ordine publică i retroactive. Consecin e la
competin a instan elor când în cursul procesului se amplifică competin a. Lucru
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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
cari dobândesc autoritatea lucrului judecat. Achitarea pre ului nu constitue o
chestiune prejudicială indispensabilă la ob inerea dreptului de proprietate. Art.
431 c. c. austr. Transferarea dreptului de proprietate. Intabularea. Nu e necesară
fa ă de proprietarul ce a transmis dreptul. Se cere numai fa ă de ter i. Drept real
absolut. Erga omnes. Art. 372 c. c. austr. Fa ă de cel ce transmite imobilul,
achizitorul trebue să dovedească, însă, numai titlul i modul valabil prin care a
ajuns în proprietate. Numai în ac iunile de îndeplinire se aplică principiul după
care nici o parte care trebue să facă o presta ie cu aceea i bază de drept, nu e
obligată să presteze decât concomitent cu cealaltă......................................................... 150
[298] Ardeal. Carte funduară. Servitute reală. Intabulare. Condi ii. Este exact că
stabilirea dreptului real de servitute nu se putea face fără introducerea în proces a
coproprietarilor înscri i în C. F. Totu i când recurentul a cerut prin ac iune numai
executarea obliga iunii personale luate în scris de intimatul coproprietar - anume
de a elibera numai actul propriu intabulării dreptului de servitute care nu se
contestă, - urmează că instan a de fond nu putea refuza să oblige pe intimat la
executarea acestei obliga iuni, pe motivul că figurează în C. F. doi proprietari ai
fondului aservit, fiindcă această împrejurare era indiferentă executării obliga iunii
personale, pe care el o contractase fa ă de recurent i conform căreia era obligat
să ob ină consim ământul coproprietarului său la instituirea dreptului de servitute.
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
judecătore ti definitive nu este necesar a cere mai întâi ordonarea execu iunii în
baza acestui titlu, ci muta iunea se poate cere deadreptul la instan a căr ilor
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.
Stingere. Declara ie beneficiar. Are loc numai prin intabulare i radiere. Acte sub
semnătură privată. (Art. 129 i 81 Regul. căr ilor funduare). ........................................... 157
[301]. Servitute de uzufruct. Principiile fundamentale de carte funduală. Radiarea
( tergerea) dreptului real înscris în cartea funduală. ........................................................ 159
[302] Ardeal. Carte funduară. Drepturi reale. Dobândirea lor. Drept de proprietate
intabulat la Cartea funduară. Pierderea lui. Condi iuni. Are loc numai prin ac iune
pentru radierea intabulării. (Art. 425, 431 i 444, cod. civ. ard. i art. 148 Regul.
căr i fund.). ..................................................................................................................... 175
[303] Ardeal. Vânzare. Când se transmite proprietatea? Expropriere pentru utilitate
na ională. Valorificarea preten iilor avute asupra imobilului expropriat. Art. 90
legea agrară din Transilvania. ......................................................................................... 177
[304] Ardeal. Carte funduară. Intabulare. Act nul intabulat. Radierea intabulării
din oficiu. Admisibilitate. Condi iuni. Radierea intabulării făcută în baza unui act
nul, poate fi făcută chiar i din oficiu, în procedura gra ioasă, fără citarea păr ilor ......... 179
[305] La ie ire din indiviziune, trebuie chema i în proces to i acei cari figurează
ca i coproprietari de carte funduară chiar dacă au înstrăinat partea lor.
Nerespectarea acestui principiu aduce nulitatea ac iunii de ie ire din indiviziune.
Faptul că unul din coproprietarii tabulari i-a vândut partea nu scute te pe
reclaman ii coproprietari de a chema în judecată, alături de noul titular al
dreptului i pe proprietarul tabular.................................................................................. 181
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[306] Ardeal. Ie ire din indivizie. Licita ie publică. Creditori tabulari. Citare. ................. 182
[307] Carte funduară. Intabulare. Radierea intabulării. Condi iuni. Proces. Cerere
de notarea procesului. Condi ii. (Art. 148 regul. căr ii funduare). ................................... 183
[308] a) Concordat preventiv. Încheierea cuprinsă în procesul verbal dresat de
judele delegat în materie de contesta iuni la verificarea crean elor, este o
adevărată hotărâre judecătorească i deci susceptibilă de recurs în baza § 103 din
Constitu ie. b) Nu se poate vorbi de tardivitatea recursului, atunci când decizia
atacată n’a fost comunicată. c) Nulitatea drepturilor de preferin ă câ tigate prin
sechestre, execu ii silite, sau asigurătoare în ultimele 60 zile înainte de
introducerea cererei de concordat prevăzută la § 21 din legea concordatului
preventiv, se aplică prin analogie i în conformitate cu principiul egalită ii,
creditorilor, i asupra ipotecelor dobândite de creditor în baza autoriza iunei de
intabulare dată de debitor. .............................................................................................. 184
[309] Dobândirea dreptului de proprietate imobiliară după codul civil
bucovinean. Deosebire între acest cod i codul civil român. .......................................... 187
[310] Ardeal. Carte funduară. Proces. Notarea lui. Radierea notării pe baza unei
hotărîri definitive. Condi iuni. (Art. 12, leg. LIV din 1912; art. 151, regul. căr ii
funduare). ....................................................................................................................... 188
[311] Carte funduară. Intabulare. Acte făcute de mandatar. Condi iuni. (Art. 31
regul. căr i. fund.). .......................................................................................................... 190
[312] Moratoriu. Debitori urbani posesori pe baza de contract, dar neînscri i în
cartea funduară asupra imobilului. Art. 5 al Legii din 1 Aprilie 1933. ............................. 192
[313] Contract de loca iune (arendă); încetarea lui; neopozabilitatea lui în caz de
neintabulare în cartea funduară. Posesiunea de fapt urmată de posesiunea de
drept exercitată de cătră Stat prin C.F.R Căi ferate. Căr i funciare centrale.
Obliga iune cu condi iune; efectele îndeplinirei condi iunii; actele încheiate de
către titular în epoca intermediară înainte de îndeplinirea condi iunei. Ac iune de
repozi ie sumară (reintegrare); durata valabilită ii; ac iune pentru posesiune. ................. 195
[314] Intabulare. Radiere. Cum se fac? ........................................................................... 200
Interdic ia de înstreinare, prevăzută în legea din 1921. Consecin ele cu privire la
interdic ia de înstreinare din actul intabulat. ................................................................... 200
[315] Ipoteca, nu este act solemn. Procura pentru încheerea ei, nu trebue să fie
notarială, afară de cazul când e constituită de unul din so i pentru celalalt. Lipsa
ei face actul anulabil. Confirmare. .................................................................................. 201
[316] Carte funduară. Ardeal. Imobil. Executare silită. Momentul când dreptul de
proprietate trece în persoana adjudecatarului. (Art. 180, 182, 187 leg.
execu ională). ................................................................................................................. 202
[317] Reclamantul nu poate cere fa ă de proprietarul tabular posesiunea până nu
atacă i dreptul de proprietate al acestuia. Posesiune. Contestarea dreptului de
proprietate. ..................................................................................................................... 204
[318] Interdic ie de înstrăinare i grevare. Interdic ia de înstrăinare provenind din
lege i ridicată tot pe cale legală devine inoperantă. Potrivit disp. căr ii funduare
radierea unei intabulări făcută la cerere i în baza conven iei păr ilor, nu se poate
face fără declara iunea celui îndreptă it a’ i da învoirea pentru radiere. ......................... 205
[319] Legea lichidării datoriilor agricole i urbane. Cerere pentru desfiin area
actelor de urmărire, inclusiv licita iunea inută asupra imobilelor debitorului
urmărit, pe baza art. 68 legea lichidărei datoriilor. ......................................................... 206
[320] Radierea dreptului de proprietate. Art. 148 Reg. C. F. Act redactat de notar
comunal. Calitatea păr ilor. Art. 70 alin. 4 din legea corpului de advoca i. .................... 207
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[321] Ardeal. Executare silită imobiliară. Terminarea urmărirei (Art. 291. reglem.
dat. agricole i urbane din 1938). ................................................................................... 209
[322] De i art. 480 Cca. prevede intabularea dreptului de servitute în cartea
funduară, însă aceasta numai în scopul să se înfiin eze un drept real, absolut,
opozabil erga omnes, însă articolul men ionat nu împiedecă pe acela care posedă
un titlu just pentru dobândirea dreptului de servitute, să-l valorifice pe cale
judiciară fa ă de cel obligat a tolera acest drept de servitute. .......................................... 218
[323] Proprietate. Dobândirea ei prin licita iune publică în dreptul local. Solu ie. ......... 219
[324] Ac iune în revendicare imobiliară. Acela, care a dobândit în mod valabil un
imobil, - chiar dacă nu ar fi fost trecut încă în cartea funduară, - poate intenta
ac iunea în revendicare a imobilului, spre a scoate imobilul urmărit între timp de
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.
Proprietar neintabulat. .................................................................................................... 224
[325] Radierea dreptului de proprietate. Art. 148 Reg. C. F. Act redactat de notar
comunal. Calitatea păr ilor. Art. 70 alin. 4 din legea corpului de advoca i. .................... 226
[326] Radiere. Actele de orice natură i încheiate de oricine - referitoare la
bunurile comunelor din inuturile alipite Regatului României prin hotărârea dela
Alba-Iulia din 1 XII. 1918 st. n. - pentru desăvâr irea sau înscrierea cărora în c. f.,
era nevoie de aprobarea guvernului ungar i în genere a autorită ilor superioare, sunt i rămân nule de drept i de fapt, dacă: a) aprobarea nu s’a dat deloc, b) s’a
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
al dobândirii, precum i să justifice modul de achizi ie al bunurilor imobiliare,
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
[328] Căr i funduare. Ipotecă înscrisă. Desfiin are. Nu este suficientă numai
achitarea ipotecii, trebuie cerută i radierea actului de crean ă din cartea
funduară. ........................................................................................................................ 236
[329] Căr i funduare. Men iuni în. Pe ce bază se pot ob ine. Aplica iune. art. 61
legea funciară. ................................................................................................................ 237
[330] Căr i funduare. Inscrip ie ipotecară în dolari. Cerere de a fi transformată în
lei. Este necesar consim ământul ambelor păr i pentru modificarea înscrierii.
Cererile de C. F. se rezolvă pe baza actelor anexate. Aceste acte pot fi i sub
semnătură particulară i acte publice. (Art. 81, 84 i 127, reg. c. f.). ............................... 238
[331] Notarea din oficiu în cartea funduară a procedurii de asanare după legea
din 1932. Caracterul ei. Legea fiind abrogată, debitorul poate cere, singur,
tergerea notării. ............................................................................................................. 239
[332] Lichidarea datoriilor. Ardeal. Imobil vândut prin licita ie publică. Momentul
din care proprietatea trece asupra adjudecatarului. Aplica iune fa ă de disp. legilor
de asanare din 1932, 1933 i 1934. Carte funduară. Dacă e necesară intabularea.
(Art. 170, 178, 179, 180 i 181 leg. execut. Ard. i art. 14 i 15 leg. lichid. dat.). ........... 240
[333] Lichidarea datoriilor (Lege). Ardeal. Imobil vândut la licita ie publică. Iese
din patrimoniul debitorului din momentul în care licita ia a rămas definitivă. Nu
se cere intabularea lui în c. f. (art. 68, 69, 15 legea lichid. datoriilor; art. 170, 178,
180 i urm. legea execu ională ard.). .............................................................................. 244
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[334] Bucovina. Apel. Modificarea ac iunii în fa a instan ei superioare.
Inadmisibilitate. (Art. 483 pr. civ. buc.). .......................................................................... 247
Bucovina. Proprietate imobiliară. Transfer. Intabulare în cartea funduară.
Distrugerea registrului funduar. Imposibilitate de transcriere. Nu se poate cere
rezilierea vânzării pentru acest motiv. (Art. 431 c. civ. buc.). ......................................... 247
[335] Carte funduară. Ardeal. Drepturi reale. Neînscriere în C. F. Existen a titlului
de drept. Păr i contractante. Stabilirea situa iunii în C. F. pe baza titlului. ...................... 250
[336] Neconstitu ionalitate. Motive cari au format obiectul recursului în fond i s’a
dat o decizie cu caracter de autoritate de lucru judecat. Nu mai pot fi puse în
discu ie în recursul în neconstitu ionalitate. Drept privat maghiar. Dreptul de
proprietate imobiliară. Definitivare numai prin intabulare în cartea funduară. Art.
17 din Constitu ia dela 1923. Legea interpretativă din 1937 a legii agrare din
Transilvania. Art. 47. Nu violează art. 12 i 40 din Constitu ie. Art. 47 din Legea
interpretativă. Nu are caracter constitu ional ca art. 16 din legea agrară din
Transilvania. Art. 131 din Constitu ia dela 1923. ............................................................ 252
[337] Constitu ionalitate. Decret-Lege din 1 februarie 1919. Bunuri aflate pe
teritoriile unite Vechiului Regat. Atribuirea lor prin Tratatul de la Trianon din
1920, Statului Român. Înstrăinarea lor. Nulitate. Admisibilitate. (Art. 191, 232,
Tratatul dela Trianon; art. 43 reg. privit. la regul. războiului de uscat). Proprietate.
Dreptul privat maghiar. Mijlocul de dobândire este tradi iunea. Formalită i. .................. 263
[338] Lichidarea datoriilor (Lege). Ardeal. Men iuni făcute în cartea funduară.
Radiere. Competen a Tribunalului de a o ordona. (Art. 26 i 27 legea lichidării
datoriilor din 1934). Lichidarea datoriilor (Lege). Creditori posteriori depunerii
legii în Parlament. Dreptul lor în cazul vânzării imobilelor debitorilor. (Art. 28
legea lichidării datoriilor din 1934)................................................................................. 267
[339] Regim tabular. În conflictul între proprietatea tabulară i cea faptică
primează dreptul înscris în registrul funciar. Principiul de publica fides a tabulei (§
1500 cod. civ. austr.). ..................................................................................................... 269
[340] Posesiune de fapt. Dreptul de proprietate al posesorului de fapt, trebue să
aibă la bază un act original, emanând dela proprietarul tabular, însă impropriu
pentru intabulare, deci un act valabil între păr ile contractante, în nici un caz un
act nul de drept i lipsit de efecte.................................................................................... 271
[341] Elemente. Cauză i motiv. Drept de proprietate constatat. Intabulare. Simplu
mijloc de dovadă. Identitate de cauză. ........................................................................... 273
[342] Dreptul privat maghiar. Proprietate imobiliară. Se dobânde te numai prin
înscrierea dreptului în cartea funduară. Numai dela data acestei înscrieri dreptul
este garantat de Constitu ie. Aplica iune. ........................................................................ 274
[343] Ardeal. Carte funduară. Intabulare. Radierea ei. Proces având de obiect
transferul unei proprietă i, în baza dreptului de răscumpărare. Cerere de notarea
acestui proces în cartea funduară. Inadmisibilitate (Art. 148 regulamentul căr ilor
funduare). ....................................................................................................................... 275
[344] Pacte nup iale. Pacte succesorale. Deosebiri. Condi iuni de formă. Lipsa
clauzei de intabulare a unui uzufruct i a unor servitu i. Consecin e. Art. 1217
i 1249 c. civ. austriac. Legea VII din 1866 i legea XVl din 1876. ...................................... 278
[345] Ardeal. Carte Funduară. Clausula intabulandi. Obliga ia de a fi men ionată
expres în act. Aplica iune. (Art. 81 regulamentul căr ilor funduare). ............................... 279
[346] Carte funciară. Drept tabular nu se poate dobândi decât în baza învoirei
antecesorului tabular. Art. 71 din regulament. Coachizi ie conjugală. Dreptul de
coachizi ie nu se poate întinde asupra averii câ tigate după întreruperea
convie uirii nici atunci dacă la întreruperea convie uirii este vinovat so ul conjugal
achizitor. ........................................................................................................................ 282
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[347] Intabulare posterioară. Momentul transmiterii proprietă ii. Data intabulării.
Trecerea imobilului în patrimoniul statului (Art. 424, 425, 431 C. civ. ard.; art. 19
d.-l. nr. 313 din 13 Ianuarie 1942; d.-l. nr. 842 din 28 Martie 1941). ............................. 283
[348] Ardeal. Carte funciară. Înscriere. Zonă militară. Contract cu dată anterioară
decretului pentru extinderea zonelor militare (Art. 16 d.-l. nr. 712 din 16 Dec.
1938 pt. crearea zonelor militare modif. prin L. nr. 279 din 2 Aprilie 1942).
Instituirea unor interdic ii după încheierea actului, anterior intabulării. Refuzul
înscrierii.......................................................................................................................... 284
[349] Ardeal. Carte funduară. Proprietatea unui imobil transmisă prin efectul legii.
Intabulare. Nu este necesar un document deosebit apt pentru intabulare. (Art. 67
regulamentul Căr ii funduare). ........................................................................................ 286
[350] Ardeal. Primărie. Plan de parcelare. Deschidere de stradă. Deciziune. Act
administrativ de autoritate. Drept de proprietate. Transferare. Intabulare.
Condi iuni (Art. 146 L. adm. din 1938; art. 81, 84 reg. căr ilor funciare). ....................... 288
[351] Loca iune. Indiviziune. Coproprietari. Contract încheiat de un singur
coproprietar. Confuziune. Obliga ie de garan ie. Rezilierea contractului.
Respingerea ac iunii. (Art. 1420, 1441 c. civ.) ................................................................ 291
[352] Ardeal. Vânzare. Consim imânt. Transmitere de proprietate. Valabilitate
între păr i. Intabulare. Opozabilitate fa ă de ter i. (Art. 431 c. civ. ard.). ......................... 295
[353] Carte funciară. Contract de dona iune încheiat între so i în anul 1935,
transcris în cartea funciară. Extinderea legisla iei. Cerere înaintată de so ul donator
instan ei de carte funduară prin care revocă dona iunea în baza legilor extinse.
Respingere. Art. 27 legea ext., art. 946 c. civ. austr., art. 937 c. civ. rom........................ 295
[354] Hotărâre. Revocare dona ie. Executare în fapt. Renun are ulterioară.
Echivalează cu o nouă transmisiune. Efecte. ................................................................... 296
[355] Efectele înscrisului semnat în alb de vînzator. ....................................................... 299
[356] Superficie. Intabulare. Radiere............................................................................... 301
[357] Ie ire din indiviziune. Intabulare. .......................................................................... 303
[358] Dobândirea dreptului real. Persoană care nu apare ca proprietar de carte
funciară. .......................................................................................................................... 303
[359] Ac iune în constatare. Titlul de proprietate. ........................................................... 304
[360] Lipsa înscrierii. Opozabilitate. ............................................................................... 304
[361] Act sub semnătură privată, neînscris în cartea funciară. ........................................ 305
[362] Antecontract de vînzare-cumpărare. Neintabulare. Consecin e. ............................ 305
[363] Citarea proprietarilor tabulari. Lipsă proprietari tabulari. Inopozabilitate.
Imprescriptibilitatea ac iunii în rectificare. Rea credin ă. ................................................ 306
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[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
conservarea patrimoniului. Succesor universal al celui lezat în drepturile de carte
funciară. Constatarea nulită ii actului. Identitatea celui înscris în cartea funciară
(Art. 148 reg. carte funciară ard.). ................................................................................. 1047
[727] Carte funduară. Notarea proceselor. Art. 148 din regulamentul căr ilor
funduare. Când se admite notarea? Condi iuni. Rectificare de carte funciară. Cine
o poate cere. ................................................................................................................. 1048
[728] Ardeal. Carte funduară. Imobile evree ti. Intabulare făcută în prejudiciul
Statului. Calea legală pentru radierea ei. (Art. 148, 168 regulamentul căr ilor
funduare). ..................................................................................................................... 1051
[729] Ardeal. Căr i funciare. Proprietate. Radiere. Competin ă după valoarea
imobilului. (Art. 79 L. ac. jud.; art. 12 L. nr. LIX/1912).................................................. 1054
[730] Carte funciară. Inscrierea tabulară a vînzării. Litigiu între cumpărător i
donator. Inutilitatea citării în instan ă a autorului comun. (Art. 148 reg. căr .
Funciare.)...................................................................................................................... 1054
[731] Carte funduară. Radierea unui drept de proprietate i restabilirea stării
funciare anterioară în favoarea vechiului proprietar nu se poate face decât în baza
unei hotărîri judecătore ti care rezolvă dreptul de proprietate. ..................................... 1055
[732] Carte funduară. Ac iunea de radiere de drept comun este admisibilă când
tinde la înlăturarea unei stări tabulare care are la bază o cauză de nulitate, care
face nevalabilă intabularea. .......................................................................................... 1056
Intabularea din oficiu în cartea funduară nu este admisibilă decât dacă licita ia a
rămas definitivă i adjudecatarul a satisfăcut condi ia licita iei. .................................... 1056
[733] Intabulare. ........................................................................................................... 1058
[734] Rezolu iune. Regim de carte funciară. ................................................................. 1059
[735] Proprietate de stat. Drept de administrare. Radiere. ............................................. 1060
[736] Rectificarea înscrierilor eronate. Ac iune în constatarea suprafe ei reale. ............ 1063
[737] Rectificare de carte funciară. Reformă agrară. ..................................................... 1066
[738] Rectificarea intabulării. ....................................................................................... 1067
[739] Rectificare. Inadmisibilitate. ................................................................................ 1067
[740] Rectificare carte funciară. Ipoteze. ...................................................................... 1068
[741] Rectificarea intabulării. Caracter accesoriu. ........................................................ 1068
[742] Competen ă. Ac iune în rectificare. ..................................................................... 1069
[743] Titlu nevalabil. Rectificare ................................................................................... 1070
[744] Ac iunea în rectificare. Calitate procesuală pasivă............................................... 1071
[745] Radierea ipotecii. Competen ă materială. ............................................................ 1072
[746] Contracte de vânzare-cumpărare. Ac iune pentru constatarea nulită ii
absolute. Legea nr. 112/1995........................................................................................ 1072
[747] Căr i funciare. Func ia de securitate statică i dinamică. ..................................... 1074
[748] Rectificarea carte funciară. Titlu nevalabil........................................................... 1075
[749] Rectificare carte funciară. Cazurile de rectificare. ............................................... 1075
[750] Nulitatea absolută. Contract de vânzare-cumpărare. Nulitate încheiere de
intabulare. .................................................................................................................... 1077
[751] Rectificare de carte funciară. Modificare a temeiului juridic care a stat la
baza înscrierii. .............................................................................................................. 1080
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[752] Ac iune în rectificare. Instan a competentă.......................................................... 1084
[753] Contract de vânzare-cumpărare. Fraudă. Radiere. ............................................... 1085
Art. 909 Cod civil - Termenele de exercitare a ac iunii în rectificare ................................ 1085
[754] Curatela absen ilor în Ardeal. Drepturile ce le are. Nu poate înstrăina, ci
numai administra. (Art. 28 i 113 din legea XX din 1877). ............................................ 1087
Uzucapiune. Principiul dominant în materie de carte funduară. Uzucapiunea de
trei ani, când este posibilă. (Art. 1467 c. c. a.) .............................................................. 1087
[755] Ardeal. Carte funduară. Cumpărare neprenotată. Valabilitate fa ă de
dobânditorul posterior de rea credin ă dela acela autor............................................... 1089
[756] Termenul de 3 ani (resp. conf. ordonan ei 947 din 1888 de 6 luni) din
regulamentul căr ii funduare pentru prescrierea ac iunei de radiere este prevăzut
numai fa ă de ter ii achizitori de bună credin ă; căci ac iunea de radiere contra
ter ilor achizitori de rea credin ă se prescrie în termenul prescrip iunei de drept
comun (30 sau 32 ani). ................................................................................................. 1091
[757] Căr i funduare. Intabulare care vatămă pe o parte. Ac iune în radierea
intabulării. Termen de exercitare. Cazul când achizi ionarea bunurilor s’a făcut cu
rea credin ă................................................................................................................... 1093
[758] Ac iune de radiere. În care termen se poate intenta? Ordonan a no.
974/1888. Potrivit disp. art. 1494 Cca., uzucapiunea sau prescrip ia poate fi
începută ori continuată i fa ă de persoana care din cauza slăbiciunii min ii, cum
este i minorul, nu este capabilă a- i cârmui drepturile, din moment ce i s’a
constituit un tutor. Posesorul de rea credin ă nu poate invoca nici lunga
prescrip ie sau uzucapiune de 30-40 de ani, asupra unui imobil intabulat în
favorul său la cartea funduară necum o prescrip ie specială ca cea prevăzută în
art. 150 din Regulamentul căr ii funduare. .................................................................... 1093
[759] Ac iune de radiere. Termen în care poate fi introdusă? În contra pârâtului,
care a dobândit el însu i intabularea dreptului, ca parte contractantă a actului
atacat, deci în cazul când pârâtul nu este o ter ă persoană de bună ci de rea
credin ă ac iunea este supusă numai prescrip iei dreptului comun, deci prin
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această intabulare s’a întemeiat pe un titlu valabil. Fa ă de un asemenea achizitor
ac iunea pe teritoriul guvernat de dreptul cutumiar maghiar, nu în 3 ci numai în
32 de ani se prescrie. Termen de prescrip ie. ................................................................ 1097
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introducere a lor pentru a- i produce efectul i fa ă de ter ele persoane, cari între
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