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de adjudecare �i contract de vânzare-cump�rare. 
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Ac�iunea în revendicare. Practic� judiciar� 2008-2009 X 

8. Compararea titlurilor în ac�iunea în revendicare.  
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Legii nr. 18/1991 apar�inând reclaman�ilor. Proces-verbal 
de punere în posesie apar�inând pârâ�ilor. Acte de  
vânzare-cump�rare încheiate în temeiul titlului de 
proprietate al pârâ�ilor, declarat nul prin hot�râre 
irevocabil�. Invocarea în cadrul ac�iunii în revendicare a 
uzucapiunii de scurt� durat�. Neîndeplinirea condi�iilor 
vizând buna-credin�� �i a termenului de 10 ani________ 43 
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Admitere. Reanalizarea situa�iei de fapt. Ipoteza în care 
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Capitolul al II-lea. Revendicarea imobilelor preluate abuziv___ 71 
14. Imobil preluat abuziv. Ac�iune în revendicare anterioar� 

intr�rii în vigoare a Legii nr. 10/2001. Aplicarea legii în 
timp. Compararea titlului fostului proprietar deposedat 
abuziv cu cel al chiria�ului cump�r�tor în temeiul  
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15. Imobil preluat abuziv. Ac�iune în revendicare a fostului 
proprietar deposedat împotriva chiria�ului cump�r�tor în 
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temeiul Legii nr. 112/1995. Compararea titlurilor. 
Aplicarea art. 1 din Protocolul adi�ional nr. 1.  
No�iunea de „bun” în jurispruden�a C.E.D.O._________ 77 

16. Imobil preluat abuziv. Ac�iune în revendicare a fostului 
proprietar deposedat împotriva chiria�ului cump�r�tor în 
temeiul Legii nr. 112/1995. Compararea titlurilor. 
Aplicarea normelor europene privind protec�ia  
dreptului de proprietate. Aplicarea Deciziei nr. 33/2008  
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