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Le partage de l’héritage à l’amiable est la convention intervenue entre tous les
successeurs majeurs et présents, par laquelle ceux-ci se mettent d’accord sur le partage en
nature des biens qui rentrent dans la masse successorale, et ainsi met fin à l’état
d’indivision. En étant une convention, elle doit remplir les conditions de fond et de forme.
Le partage volontaire peut ainsi se réaliser par l’une des formes suivantes : a) le partage
volontaire extraordinaire sous la forme d’une convention verbale ou écrite ; b) le partage
volontaire devant l’instance de jugement sous la forme d’une transaction ; c) le partage
volontaire dans le cadre de la procédure successorale notariale. L’effet principal du
partage amiable est l’effet déclaratif, mais il existe aussi un effet spécifique : une nouvelle
opération de partage amiable ou judiciaire est inadmissible. Le partage a aussi un
caractère rétroactif.

Le partage de l’héritage à l’amiable est la convention intervenue entre tous les
successeurs majeurs et présents, par laquelle ceux-ci se mettent d’accord sur le partage en
nature des biens qui rentrent dans la masse successorale, et ainsi met fin à l’état
d’indivision. En étant une convention, elle doit remplir les conditions de fond et de forme.
Le partage volontaire peut ainsi se réaliser par l’une des formes suivantes : a) le partage
volontaire extraordinaire sous la forme d’une convention verbale ou écrite ; b) le partage
volontaire devant l’instance de jugement sous la forme d’une transaction ; c) le partage
volontaire dans le cadre de la procédure successorale notariale. L’effet principal du
partage amiable est l’effet déclaratif, mais il existe aussi un effet spécifique : une nouvelle
opération de partage amiable ou judiciaire est inadmissible. Le partage a aussi un
caractère rétroactif.

1. Preliminarii. ÎmpărĠeala ca operaĠiune menită să pună capăt stării de
indiviziune, îúi găseúte reglementarea, pe de o parte, în norme de drept substanĠial (Cartea
III, Titlul I, Capitolul VI din C. civ. român), iar pe de altă parte, în norme de drept
procesual (Legea nr. 603/1943, abrogată prin O.U.G. nr. 138/2000). Din perspectiva
reglementărilor menĠionate, deúi în timp, au survenit modificări ale acestora, au fost
menĠinute cele două forme ale împărĠelii, între care distincĠia se face în raport de
modalitatea de realizare, respectiv împărĠeala prin bună învoială sau convenĠională, úi
împărĠeala pe cale judecătorească. Prima formă a împărĠelii este întâlnită úi sub denumirea
de "împărĠeală convenĠională" sau de "partaj voluntar". Este reglementată în art. 730 alin. 1
din C. civ. potrivit cu care "dacă toĠi erezii sunt prezenĠi úi majori, se pot împărĠi între
dânúii, oricum ar voi, fără îndeplinirea vreunei formalităĠi". Aceeaúi modalitate de
împărĠire a moútenirii, era prevăzută úi prin dispoziĠiile art. 3 alin. 1 din Legea nr.
603/1943. În prezent, legea mai sus menĠionată a fost abrogată, dar úi noile reglementări de
procedură civilă, prevăd posibilitatea ca împărĠeala să se facă prin bună învoială. Mai mult
decât atât, urmare a avantajelor pe care le prezintă această formă a partajului, prin art. 6734
C. proc. civ. se dispune ca instanĠa să stăruie ca părĠile să împartă bunurile prin bună
învoială. ùi Legea nr. 36/1995 privind notarii publici úi activităĠile notariale, prevede prin
dispoziĠiile art. 81 alin. 3 posibilitatea de realizare a partajului voluntar în cadrul procedurii
succesorale notariale.
ÎmpărĠeala prin bună învoială sau partajul voluntar, ar putea fi definită ca acea
convenĠie intervenită între toĠi erezii majori úi prezenĠi, prin care aceútia se înĠeleg cu
privire la partajarea în natură a bunurilor care intră în masa succesorală, punând astfel capăt
stării de indiviziune. Prin urmare, sub aspectul naturii juridice, partajul voluntar este un act
juridic civil, o convenĠie care intervine între toĠi moútenitorii. Recunoscând valabilitatea
unei astfel de forme a împărĠelii, Codul civil român, ca úi celelalte reglementări cuprinse în
legile speciale, au dat eficienĠă principiului autonomiei de voinĠă a subiectelor de drept
civil. Conform acestui principiu, subiecĠii de drept sunt liberi să încheie între ei orice fel de
acte juridice civile, cu condiĠia de a nu aduce atingere ordinii publice úi bunelor moravuri1.
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Pe de altă parte, recunoaúterea acestei forme a împărĠelii a fost justificată úi de avantajele pe
care le prezintă, respectiv, realizarea ei într-un timp mai scurt cu costuri mai mici;
împărĠeala bunurilor se realizează astfel încât corespunde intereselor copărtaúilor úi se evită
formalităĠile care trebuie îndeplinite în cazul împărĠelii pe cale judecătorească.
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2. CondiĠii de valabilitate. Fiind o convenĠie, la analiza condiĠiilor va trebui să
facem distincĠie între condiĠii de fond úi condiĠii de formă. În ceea ce priveúte condiĠiile de
fond alături de condiĠiile generale de valabilitate a oricărei convenĠii menĠionate în art. 948
C. civ., art. 730 alin. 1 C. civ., prevede expres îndeplinirea unor condiĠii speciale.
Pentru validitatea împărĠelii prin bună învoială se cer întrunite cumulativ
următoarele condiĠii:
a) toĠi coindivizarii să fie prezenĠi. În acest sens art. 730 alin. 1 dispune "dacă toĠi
erezii sunt prezenĠi";
b) toĠi să aibă capacitatea deplină de exerciĠiu, să fie "majori". Aúa cum am
precizat la prezentarea capacităĠii cerute persoanelor care solicită împărĠeala, deúi efectele
actului de împărĠeală sunt declarative, capacitatea cerută este cea necesară pentru săvârúirea
de acte juridice civile de dispoziĠie.
În cazul împărĠelii prin bună învoială, dat fiind modul de realizare úi efectele pe
care le poate produce asupra patrimoniului coindivizarilor, ca o garanĠie a unui
consimĠământ valabil exprimat, legea cere expres, ca toĠi coindivizarii să aibă capacitate de
exerciĠiu deplină. Art. 3 alin. 2 din Legea nr. 603/1943, prevedea posibilitatea ca partajul
voluntar să se realizeze, în faĠa instanĠei de judecată, chiar dacă printre coindivizari există
minori sau interziúi judecătoreúti, dar cu condiĠia obĠinerii în prealabil a autorizării din
partea autorităĠii tutelare. Acest text de lege a fost interpretat restrictiv în sensul că el se
aplică numai împărĠelii prin bună învoială realizată în cadrul procedurii judiciare (prin
tranzacĠie judiciară) úi nu pentru împărĠeala realizată în cadrul procedurii succesorale
notariale2.
SancĠiunea aplicabilă în cazul nerespectării condiĠiei mai sus enunĠate, este nulitatea
relativă a convenĠiei de împărĠeală, care va putea fi ratificată expres sau tacit de către
minorul devenit major3.
Noua reglementare procesula civilă, prin dispoziĠiile art. 6734 alin. 2 C. proc. civ.,
reia despoziĠia legală cuprinsă în Legea nr. 603/1943. Astfel, reglementând procedura
împărĠelii judiciare, prin art. 6734 alin. 2 C. proc. civ. se prevede posibilitatea de a realiza
împărĠeala prin bună învoială, chiar dacă printre cei interesaĠi se află minori sau persoane
puse sub interdicĠie dar aceasta să se realizeze în faĠa instanĠei de judecată úi cu
încuviinĠarea prealabilă a autorităĠii tutelare, iar dacă este cazul a ocrotitorului legal.
Considerăm că interpretarea care trebuie dată acestui text de lege trebuie să fie aceeaúi cu
cea dată dispoziĠiei legale din Legea nr. 603/1943, urmând ca, în caz de nerespectare,
sancĠiunea aplicabilă să fie nulitatea relativă, care poate fi invocată de persoana interesată,
respectiv de minor sau de persoana pusă sub interdicĠie judecătorească;
c) toĠi coindivizarii să fie de acord cu această formă a împărĠelii úi cu clauzele
convenĠiei.
ÎmpărĠeala fiind asimilată actelor juridice civile de dispoziĠie, trebuie făcută cu acordul
tuturor coindivizarilor, fiind supusă regulii unanimităĠii. Astfel, partajul voluntar este
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valabil numai dacă toĠi coindivizarii sunt prezenĠi, majori úi cad de acord asupra împărĠelii
bunului comun4;
d) obiectul împărĠelii nu poate privi decât bunuri dintr-o succesiune deschisă.
Cum art. 975 alin. 2 din C. civ., opreúte orice pact asupra unei succesiuni nedeschise încă,
sub sancĠiunea nulităĠii absolute, convenĠia de împărĠeală, nu poate interveni în mod valabil
decât după deschiderea moútenirii.
În acest sens nu trebuie confundată împărĠeala prin bună învoială cu împărĠeala de
ascendent, reglementată de art. 794 úi urm. C. civ., care nu constituie o veritabilă ieúire din
indiviziune, ci o modalitate de prevenire a apariĠiei unei astfel de stări, împărĠeala care se
face prin acte juridice civile emanând de la defunct, úi încheiate anterior deschiderii
succesiunii5.
Sub aspectul condiĠiilor de formă art. 730 alin. 1 din C. civ., dispune că erezii pot
face împărĠeala "oricum ar voi, fără îndeplinirea vreunei formalităĠi".
În raport de aceste dispoziĠii legale în practică partajul voluntar se poate realiza prin una din
următoarele forme:
a) partajul voluntar extrajudiciar sub forma unei convenĠii verbale sau scrise, care
urmează a fi dovedită în caz de litigiu, potrivit dreptului comun în materie (art. 1191 C.
civ.). Pentru că în materie civilă normele sunt dispozitive, părĠile pot achiesa la
administrarea probei cu martori, însă în toate cazurile, indiferent de mijloacele de probă
utilizate, partajul voluntar trebuie dovedit în mod neîndoielnic6;
b) partajul voluntar se poate realiza úi în faĠa instanĠei de judecată sub forma unei
tranzacĠii care va constitui conĠinutul dispozitivului hotărârii de expedient pronunĠată de
instanĠă, fiind aplicabile în acest sens dispoziĠiile art. 271-273 C. proc. civ.7
Dacă învoiala părĠilor priveúte numai o parte din bunurile succesorale, instanĠa va lua act de
învoiala părĠilor úi va pronunĠa o hotărâre parĠială, judecata continuând pentru restul
bunurilor neîmpărĠite (art. 6734 alin. 3 C. proc. civ.). În acest caz trebuie respectată forma
scrisă cerută ad probationem pentru tranzacĠie prevăzută de dispoziĠiile art. 1705 din C. civ,
indiferent dacă împărĠeala este totală sau parĠială sau dacă priveúte bunuri mobile sau
imobile;
c) partajul voluntar poate fi realizat úi în cadrul procedurii succesorale notariale. În
acest sens art. 81 alin. 2 din Legea nr. 36/1995, dispune expres că dacă "moútenitorii úi-au
împărĠit bunurile prin bună învoială, în încheiere se va arăta modul de împărĠeală úi
bunurile succesorale atribuite fiecăruia. Actul de împărĠeală va putea fi cuprins în
încheierea finală, sau se va putea întocmi separat, în una din formele prevăzute de lege".
În ceea ce priveúte întinderea efectelor actului de împărĠeală, aceasta poate privi toate
bunurile (realizându-se o împărĠeală totală) sau numai o parte din bunurile succesorale,
restul urmând a fi împărĠite pe cale judecătorească, sau ulterior tot prin bună învoială8.
Admiterea posibilităĠii ca pe cale convenĠională să se realizeze numai o partajare
parĠială, deúi dispoziĠiile legale nu prevăd expres această posibilitate, rezultă pe de o parte,
din formularea generică cuprinsă în dispoziĠiile art. 730 alin. 1 din Codul civil potrivit cu
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care "erezii se pot împărĠi, oricum ar voi", din recunoaúterea pentru instanĠă a posibilităĠii
de a pronunĠa o hotărâre judecătorească parĠială, în temeiul acordului de voinĠă al părĠilor
(art. 6734 alin. 3 C. proc. civ.) úi nu în ultimul rând din aplicarea principiului autonomiei de
voinĠă care coroborat cu caracterul dispozitiv al normelor în materia actelor juridice civile,
conduce la admiterea unei astfel de soluĠii. Anterior anului 1989, opinia dominantă era
aceea că la realizarea partajului voluntar, indiferent de componenĠa masei succesorale nu
trebuiau respectate anumite condiĠii de formă, exceptând cazul în care acesta se realiza prin
tranzacĠie, pentru care legea cere expres forma scrisă ad probationem9. După anul 1989
odată cu reintrarea terenurilor în circuitul civil, úi având în vedere forma scrisă cerută ad
validitatem, pentru actele juridice de înstrăinare între vii a terenurilor10 s-a pus întrebarea
dacă aceeaúi condiĠie ar trebui îndeplinită úi în cazul partajului voluntar dacă în componenĠa
masei succesorale există terenuri având în vedere faptul că acesta ca úi natură juridică este o
convenĠie.
Cu privire la acest aspect doctrina s-a pronunĠat în sensul că cerinĠa prevăzută de
Legea nr. 54/1998 nu este aplicabilă în cazul împărĠelii11. În argumentarea acestei opinii s-a
pornit de la efectul partajului care nu este unul translativ de proprietate, ci produce un efect
declarativ, retroactivând până la momentul deschiderii succesiunii. Pe de altă parte, s-a mai
arătat faptul că spre deosebire de vechea reglementare (art. 31-32 din Legea nr. 58/1974;
art. 46-47 din Legea nr. 59/1974 în prezent abrogată) în care împărĠeala era menĠionată
expres, legea nouă nu menĠionează expres necesitatea respectării formei autentice pentru
împărĠeală. Împărtăúim opinia potrivit cu care, în cazul în care în masa de împărĠit sunt
incluse úi terenuri, nu este necesară respectarea formei autentice pentru convenĠia de
împărĠeală. La argumentele deja enunĠate adăugăm faptul că Legea nr. 58/1994, în art. 2
alin. 1, stipulează expres condiĠia formei autentice pentru terenurile "înstrăinate úi
dobândite prin acte juridice între vii", iar efectul partajului nu este acela de înstrăinaredobândire ci numai de atribuire a unui teren asupra căruia dreptul de proprietate a fost
dobândit prin efectul transmisiunii succesorale.
Considerăm de asemenea, că un alt argument privind neaplicarea dispoziĠiilor art. 2 din
Legea nr. 54/1998 pentru partajul voluntar este úi opozabilitatea faĠă de terĠi recunoscută
drepturilor reale imobiliare, fără înscriere în cartea funciară, atunci când acestea provin din
succesiune. Dacă însă, ieúirea din indiviziune se face prin înstrăinarea terenului de către
coindivizari către o terĠă persoană, urmând ca înstrăinatorii să împartă apoi între ei numai
preĠul obĠinut, sub sancĠiunea nulităĠii absolute, contractul cu terĠul dobânditor trebuie
încheiat în formă autentică. Suntem în acest caz în prezenĠa unui act juridic civil translativ
de proprietate în sensul dispoziĠiilor art. 2 din Legea nr. 54/1998.
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3. ModalităĠi de împărĠeală. În analiza modalităĠilor de împărĠeală pe cale
convenĠională, trebuie pornit tot de la dispoziĠiile art. 730 alin. 1 din Codul civil care
stipulează că sub rezerva îndeplinirii condiĠiilor arătate, coindivizarii pot împărĠi bunurile
indivize "oricum ar voi". Astfel, sub aspectul sferei de cuprindere, împărĠeala poate fi totală
(cuprinzând toate bunurile aflate în masa succesorală) sau poate fi parĠială (cuprinzând
numai o parte din bunuri, restul rămânând în indiviziune). Pe de altă parte, în privinĠa
modului de partajare, acesta se poate realiza în natură dacă bunurile sunt comod partajabile
úi modul de partajare satisface interesele tuturor coindivizarilor, sau prin atribuirea tuturor
bunurilor unuia sau unora dintre coindivizari cu despăgubirea corespunzătoare a celorlalĠi.
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Coindivizarii pot conveni, ca sistarea stării de indiviziune să se realizeze prin vânzarea
bunurilor úi împărĠirea preĠului. Această modalitate este întâlnită îndeosebi în cazul în care
bunurile indivize nu sunt comod partajabile în natură.
Într-o decizie a fostului Tribunal Suprem, s-a recunoscut că suntem în prezenĠa
unui partaj voluntar úi în cazul în care, coindivizarii convin ca unora dintre ei să li se
atribuie nuda proprietate a bunurilor succesorale, ceilalĠi primind uzufructul însoĠit úi de o
despăgubire corespunzătoare. În acest caz, suntem în ipoteza atribuirii bunurilor
succesorale către coindivizarii ce primesc nuda proprietate, pentru ceilalĠi dreptul de
uzufruct úi sulta primită, constituind practic echivalentul bunurilor ce li s-ar fi cuvenit în
temeiul dreptului la moútenire. Într-o astfel de situaĠie, pentru a stabili dacă suntem sau nu
în prezenĠa unui partaj voluntar, esenĠială este interpretarea voinĠei reale a părĠilor,
respectiv, trebuie să se stabilească dacă prin convenĠia intervenită coindivizarii au urmărit
sau nu încetarea stării de indiviziune a proprietăĠii12, sau numai o partajare a folosinĠei.
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4. Efectele împărĠelii prin bună învoială. Ca úi împărĠeala pe cale
judecătorească, úi împărĠelii convenĠionale i se recunoaúte ca efect principal, efectul
declarativ. ÎmpărĠeala convenĠională produce însă úi un efect specific. Astfel, în cazul în
care se dovedeúte că între coindivizari s-a realizat în mod valabil un partaj voluntar, este
inadmisibilă o nouă operaĠiune de partaj13. Prin urmare, deúi împărĠeala prin bună învoială
nu are caracter obligatoriu, realizarea acesteia în mod valabil înlătură posibilitatea realizării
ulterioare a unei noi împărĠeli sau promovarea unei acĠiuni în partaj. Această posibilitate
există numai dacă, partajul voluntar a realizat o împărĠeală parĠială úi numai cu privire la
bunurile care nu au făcut obiectul împărĠelii.
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5. Justificarea caracterului declarativ al împărĠelii. În încercarea de justificare
din punct de vedere teoretic a caracterului declarativ al împărĠelii s-au exprimat mai multe
opinii. Opinia dominantă14 consideră că efectul declarativ al împărĠelii constituie o ficĠiune
legală. Această opinie se întemeiază, pe de o parte, pe formularea întâlnită în art. 786 C.
civ., potrivit cu care fiecare moútenitor este numai prezumat că a moútenit singur úi direct
de la defunct, iar pe de altă parte, din caracterul retroactiv al împărĠelii, consecinĠă a
efectului declarativ, astfel încât dobândirea bunurilor de către moútenitori direct de la
defunct presupune înlăturarea printr-o ficĠiune, a existenĠei stării de indiviziune anterioară
împărĠelii. Într-o altă opinie15 caracterul declarativ al împărĠelii, a fost justificat prin faptul
că fiecare comoútenitor dobândeúte bunurile succesorale sub condiĠia suspensivă de a-i fi
atribuite în urma partajării.
Potrivit dreptului comun îndeplinirea condiĠiei suspensive produce efecte retroactiv, ceea ce
justifică dobândirea bunurilor de către moútenitor direct de la defunct, din ziua deschiderii
succesiunii. În literatura de specialitate franceză s-a exprimat opinia potrivit cu care efectul
declarativ al împărĠelii ar fi consecinĠa logică a naturii juridice a împărĠelii. ÎmpărĠeala
modifică structura drepturilor preexistente, prefăcand dreptul indiviz în unul diviz, atribuit
unui titular determinat. Această opinie descrie numai operaĠiunea de împărĠeală, fără să
justifice caracterul declarativ al acesteia.
Considerăm ca întemeiată pentru argumentele prezentate prima opinie potrivit cu
care, efectul declarativ al împărĠelii este o ficĠiune legală, creată cu scopul de a sigura
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deplina egalitate între coindivizari. Deúi unii autori au considerat că realizarea unei
distincĠii sub aspectul încercării de justificare a efectului declarativ prezintă un interes pur
doctrinar16, împărtăúim punctul de vedere potrivit cu care această controversă nu este lipsită
de importanĠă practică17. Astfel, adoptarea teoriei ficĠiunii conduce la restrângerea
domeniului de aplicare a acestui principiu, numai în privinĠa raporturilor dintre
comoútenitori úi succesorii lor în drepturi. Justificarea efectului declarativ prin
retroactivitatea condiĠiilor ar permite lărgirea domeniului de aplicare.
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6. Efectele împărĠelii potrivit art. 786 Cod civil. Aúa cum am precizat deja,
Codul civil român prin dispoziĠiile art. 786 consacră efectele împărĠelii, care sunt aceleaúi,
indiferent de forma de realizare (prin bună învoială sau pe cale judecătorească) sau dacă
priveúte toate bunurile sau o parte din ele. Prin dispoziĠiile art. 786 C. civ. sunt consacrate
două efecte importante ale împărĠelii - efectul declarativ úi efectul retroactiv - aflate într-o
strânsă corelaĠie, efectul declarativ al partajului întemeindu-se pe efectul retroactiv specific
acestuia.
Efectul declarativ.EsenĠa efectului declarativ al împărĠelii rezidă în faptul că prin
împărĠeală nu operează un transfer de drepturi între coindivizari, aúa încât, ei sunt
succesori ai defunctului care este autorul lor comun. Pornind de la reglementările de
principiu, prevăzute în art. 786 C. civ., se poate spune că efectul declarativ al partajului este
caracterizat prin următoarele aspecte: a) dreptul asupra cotei-părĠi din masa bunurilor
indivize devine un drept exclusiv asupra unui anumit bun sau asupra anumitor bunuri
determinate în materialitatea lor18; b) fiecare coindivizar devine proprietarul exclusiv al
bunurilor ce i-au fost atribuite; c) se prezumă că a moútenit bunurile direct de la defunct din
momentul deschiderii succesiunii; d) se prezumă că ceilalĠi coindivizari nu au avut nici un
drept asupra acelor bunuri.
Art. 786 din C. civ. consacră efectul declarativ al împărĠelii numai în privinĠa
bunurilor atribuite în proprietate coerezilor. Legat de acest aspect în doctrină19 s-a arătat
faptul că în cazul în care împărĠeala se realizează prin vânzarea bunurilor către un terĠ,
această înstrăinare va avea efect constitutiv úi nu translativ de drepturi. Prin efectul
constitutiv la înstrăinare se constituie în favoarea terĠului un drept exclusiv asupra bunului
dobândit, iar terĠul devine succesor în drepturi al coindivizarilor úi nu al defunctului.
Legat de natura juridică a efectului declarativ s-a pus problema dacă dispoziĠiile
art. 786 C. civ. au caracter imperativ sau dispozitiv. Într-o opinie20 s-a arătat că efectul
declarativ al împărĠelii este de ordine publică, astfel încât părĠile nu pot să deroge prin
convenĠia lor de la reglementarea legală. În argumentarea acestui punct de vedere se face
trimitere la vânzare-cumpărare, ca act eminamente translativ de drepturi, act juridic ale
cărui efecte translative nu ar putea fi modificate potrivit voinĠei părĠilor. Opinia exprimată
astfel cum a fost argumentată, ne îndreptăĠeúte să considerăm că efectul declarativ ar Ġine de
esenĠa împărĠelii ca operaĠiune juridică, efect care nu poate fi înlăturat prin voinĠa părĠilor,
întrucât nu ne-am mai afla în prezenĠa unui act de împărĠeală. Aúa s-ar justifica
imposibilitatea de derogare de la dispoziĠiile art. 786 C. civ. úi nu prin caracterul de ordine
publică al efectului declarativ. A fost exprimată úi opinia contrară potrivit cu care regula
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efectului declarativ nu este o regulă de ordine publică21. În susĠinerea acestei opinii s-a
invocat faptul că dispoziĠiile art. 786 C. civ. se referă la interese pur private. De aceea
comoútenitorii pot conveni ca o ipotecă ce a fost constituită în timpul perioadei de
indiviziune, să-úi menĠină valabilitatea úi după efectuarea partajului, indiferent care va fi
coindivizarul ce va primi imobilul ipotecat. La argumentul deja precizat, am mai adăuga
faptul că efectul declarativ al împărĠelii a fost reglementat de legiuitor ca o garanĠie care să
asigure úi să menĠină egalitatea între copărtaúi, evitând astfel riscul risipirii activului
succesoral în timpul indiviziunii de către unul dintre comoútenitori în dauna celorlalĠi. Prin
efectul declarativ urmărindu-se protejarea intereselor comoútenitorilor, aceútia pot renunĠa
la aplicarea acestei reguli dar o asemenea renunĠare este condiĠionată de consimĠământul
tuturor coindivizarilor.
Din caracterul declarativ al partajului decurg următoarele consecinĠe:
a) actele juridice de dispoziĠie (înstrăinare sau grevare) privitoare la un bun
succesoral privit în materialitatea lui, încheiate de un coindivizar înainte de partaj, fără
respectarea regulilor care guvernează indiviziunea, se vor consolida în cazul în care bunul
respectiv cade în lotul coindivizarului dispunător. În caz contrar se vor desfiinĠa cu efect
retroactiv22;
b) coindivizarii nu pot folosi acĠiunea în rezoluĠiune a actului de împărĠeală, în
cazul în care unul dintre ei nu îúi execută obligaĠiile care decurg din împărĠeală (de exemplu
neplata sultei);
c) partajul fiind un act juridic declarativ de drepturi, iar coindivizarul atributar
dobândind drepturi provenind din succesiune, sunt aplicabile dispoziĠiile art. 711 C. proc.
civ. úi art. 28 din Legea nr. 7/1996, potrivit cu care împărĠeala nu este supusă publicităĠii
imobiliare;
d) întrucât nu este un act translativ de proprietate, actul de partaj (chiar úi hotărâre
judecătorească) nu poate constitui just titlu pentru dobândirea de către un coindivizar prin
uzucapiune de 10-20 de ani a unui bun pe care l-a primit în lotul său dar care nu a aparĠinut
celui care lasă moútenirea.
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7. Acte juridice asimilate actului de partaj. Art. 786 din C. civ. formulează un
principiu fără a-i preciza limitele. Efectul declarativ se va produce cu condiĠia ca partajul să
fie considerat ca îndeplinit úi indiviziunea lichidată. Poate fi considerat act de partaj,
convenĠia prin care coindivizarii stabilesc modul în care înĠeleg să-úi partajeze bunurile, sau
hotărârea judecătorească prin care se dispune asupra acestui aspect. Prin efectul acestor acte
dreptul indiviz este transformat într-un drept exclusiv asupra unui bun, sau asupra unor
bunuri determinate în materialitatea lor. IniĠial jurisprudenĠa a considerat că orice act făcut
între comoútenitori echivalează cu partajul, producând un efect declarativ, chiar dacă
indiviziunea nu a încetat. Pornind de la raĠiuni de ordin practic, úi având în vedere natura úi
specificul operaĠiunii de partaj, jurisprudenĠa úi doctrina au stabilit condiĠiile pe care ar
trebui să le îndeplinească o convenĠie intervenită între coindivizari pentru a produce un
efect declarativ, după cum urmează: a) împărĠeala să fie rezultatul unui acord de voinĠe
între coindivizari (să fie o convenĠie); b) convenĠia să fie cu titlu oneros, dacă unul dintre
coindivizari cedează cu titlu gratuit drepturile sale succesorale, indiviziunea încetează dar
nu prin împărĠeală; c) actul să atribuie în proprietate exclusivă bunuri care anterior erau
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indivize; d) să fie un act de împărĠeală definitivă (care să vizeze dreptul de proprietate) úi
nu o împărĠeală provizorie (care poartă asupra folosinĠei); e) să conducă la încetarea
indiviziunii faĠă de toĠi copărtaúii. Această ultimă condiĠie, deúi conformă cu dispoziĠiile
legale, a fost considerată de jurisprudenĠă ca fiind mult prea rigidă, astfel încât au fost
admise anumite derogări de la aceasta.
Un exemplu îl constituie ipoteza în care unul dintre coindivizari îúi primeúte în
întregime partea sa. Indiviziunea încetează faĠă de el, dar ceilalĠi coindivizari rămân în
indiviziune cu privire la restul de bunuri. În acest caz jurisprudenĠa a decis că efectul
declarativ se produce nu numai cu privire la bunurile scoase din indiviziune, dar úi cu
privire la restul de bunuri indivize. O astfel de soluĠie a fost motivată prin faptul că
indiviziunea iniĠială a încetat, fiind înlocuită cu o nouă indiviziune a cărei cauză nu mai
este transmisiunea succesorală ci convenĠia părĠilor23.
Tot jurisprudenĠa, a considerat că deúi nu întrunesc toate condiĠiile arătate pentru
ca un act să producă un efect declarativ sunt anumite acte care pot fi asimilate cu partajul.
1. LicitaĠia. În cazul în care împărĠeala în natură nu este posibilă, nici atribuirea
bunurilor succesorale unui coindivizar, iar vânzarea nu se realizează prin bună învoială se
va proceda la vânzarea prin licitaĠie, organizată de executorul judecătoresc. LicitaĠia apare
ca un mijloc de a sista indiviziunea, dar ca act juridic va produce sau nu efect declarativ în
funcĠie de persoana adjudecatarului. Astfel: a) dacă adjudecatar este unul dintre
coindivizari, licitaĠia va produce efect declarativ, fiind asimilată partajului; b) dacă
adjudecatar este o terĠă persoană, licitaĠia este considerată o vânzare, act translativ de
proprietate, fără a mai putea fi asimilată partajului.
2. Cesiunea de drepturi succesorale. Cesiunea de drepturi succesorale va fi
asimilată partajului producând un efect declarativ, numai dacă a fost cu titlu oneros úi dacă
prin efectul său încetează starea de indiviziune.
Dacă cesiunea este făcută cu titlu gratuit ea nu va produce efect declarativ, reprezentând o
donaĠie în care cedentul este autorul cesionarului úi nu defunctului.
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8. Bunurile supuse efectului declarativ al partajului. Efectul declarativ al
împărĠelii se produce cu privire la toate bunurile cuprinse în masa partajabilă, indiferent
dacă sunt mobile sau imobile, corporale sau incorporale. Dacă în cazul bunurilor corporale
nu există nici un fel de rezervă în privinĠa aplicării dispoziĠiilor art. 786 din C. civ., opiniile
au fost diferite în cazul bunurilor incorporale, cu privire specială asupra creanĠelor.
DivergenĠele au pornit urmare a existenĠei a trei texte de lege în raport de care soluĠiile
admisibile sunt contradictorii. Astfel, art. 786 din C. civ., raportat la dispoziĠiile art. 741,
îndreptăĠesc aplicarea efectului declarativ úi cu privire la creanĠele succesorale. Codul civil
însă prin art. 1060, dispune diviziunea de drept a creanĠelor succesorale la deschiderea
succesiunii, astfel încât ele nu ar trebui supuse principiului efectului declarativ, întrucât
împărĠeala lor este reglementată printr-un text de lege în mod expres24. Doctrina úi
jurisprudenĠa încercând să concilieze aceste dispoziĠii legale oarecum contradictorii au
propus diverse sisteme.
1) Sistemul aplicării exclusive a dispoziĠiilor art. 1060 din C. civ. Întrucât în
temeiul textului amintit creanĠele se divid de plin drept la moartea defunctului, ele nu sunt
susceptibile de împărĠeală. Dacă în temeiul art. 741 C. civ., ele figurează în partaj pentru
alcătuirea de loturi egale, această operaĠie va constitui în privinĠa lor o cesiune de creanĠă úi
nu o împărĠeală. Pe cale de consecinĠă atribuirea creanĠei ereditare unuia dintre coindivizari
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nu va produce efecte faĠă de terĠi decât prin îndeplinirea formalităĠilor de notificare făcută
debitorului sau acceptării acestuia prin înscris autentic (art. 1393 C. civ.)25.
2) Într-un alt sistem s-a propus aplicarea exclusivă a dispoziĠiilor art. 786 C. civ.
Potrivit acestui sistem soarta juridică a unor acte privitoare la creanĠele succesorale
(precum cesiunea de creanĠă, plata, compensaĠia) săvârúite în timpul indiviziunii, depinde
de rezultatul partajului.
3) În jurisprudenĠa franceză s-a admis un alt sistem, care prevedea aplicarea art.
1060 úi art. 786 C. civ. dar în mod succesiv, astfel până la partaj se aplicau dispoziĠiile art.
1060 C. civ., iar după partaj art. 786. Nici acest sistem nu s-a putut menĠine, aplicarea sa
conducând la o modificare a dispoziĠiilor art. 786, întrucât deúi atribuirea creanĠelor
reprezenta o împărĠeală, aceasta nu producea efecte decât pentru viitor.
4) În doctrina modernă a fost propus un al patrulea sistem. Rezolvarea
contradicĠiei dintre cele două texte de lege a pornit de la categoriile de raporturi juridice
cărora urmează să li se aplice. S-a statuat în acest sens că regula diviziunii de drept a
creanĠelor, se aplică în raporturile dintre comoútenitorii úi debitorii defunctului, iar efectul
declarativ al împărĠelii se aplică numai în raporturile dintre comoútenitori. Acest sistem a
stabilit că practic deúi cele două texte de lege se referă la aceeaúi problemă, ele au domenii
de aplicare diferite, iar contradicĠia existentă între ele este numai aparentă.
Ultimul sistem propus care deúi prezintă anumite inconvenienĠe, este considerat cel mai
convenabil, având meritul de a apropia cât mai mult dispoziĠiile art. 786, 741 úi 1060 din
C. civ., astfel încât se poate concluziona că efectul declarativ priveúte toate bunurile
existente în masa succesorală indiferent dacă sunt bunuri mobile sau imobile, corporale sau
incorporale.
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9. Limitele aplicării art. 786 cu privire la persoane. Aplicarea dispoziĠiilor art.
786 din C. civ., a condus la controverse úi sub aspectul cercului de persoane faĠă de care
partajul produce efecte declarative. Astfel, s-a pus întrebarea dacă efectul declarativ al
împărĠelii este absolut, producându-se erga omnes, sau este relativ, aplicându-se exclusiv în
raporturile juridice dintre anumite categorii de persoane. În încercarea de a găsi răspuns s-a
pornit de la justificarea efectului declarativ. Am arătat cu privire la acest aspect că art. 786
C. civ. instituie o ficĠiune legală úi având în vedere acest aspect dispoziĠiile textului de lege
amintit ar trebui să fie de strictă interpretare, astfel încât aplicarea lui s-ar limita numai la
raporturile dintre copărtaúi. JurisprudenĠa, susĠinută úi de doctrină26 a manifestat tendinĠa de
a extinde domeniul de aplicare a dispoziĠiilor art. 786 C. civ. cu privire úi la alte categorii
de raporturi juridice.
Astfel, efectul declarativ se consideră aplicabil úi raporturilor dintre moútenitori úi
succesorii lor în drepturi, raporturilor între succesorii în drepturi ai aceluiaúi comoútenitor,
úi mai mult chiar raporturilor dintre coindivizari úi terĠe persoane altele decât succesorii în
drepturi ai celorlalĠi coindivizari. Cu titlu de exemplu este dată ipoteza în care un creditor
îúi dobândeúte ipoteca de la un coindivizar neatributar, ipotecă ce prin efectul declarativ al
împărĠelii nu este opozabilă coindivizarului care a dobândit imobilul ipotecat la licitaĠie27.
În raport de aceste precizări se poate concluziona că efectul declarativ al împărĠelii fiind o
ficĠiune legală ar trebui să fie relativ, aplicându-se numai în raporturile dintre coindivizarul
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atributar úi ceilalĠi coindivizari sau avânzii cauză ai acestora din urmă, dar jurisprudenĠa
tinde să-i confere progresiv un efect absolut28.
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9. Efectul retroactiv al împărĠelii. Efectul retroactiv al împărĠelii se deduce din
dispoziĠiile art. 786 C. civ. potrivit cu care, "fiecare coerede este prezumat că a moútenit
singur úi imediat bunurile care compun partea sa". Efectul retroactiv este practic o
consecinĠă a efectului declarativ al partajului. Cele două noĠiuni sunt atât de apropriate încât
unii autori pun semnul egalităĠii între efectul declarativ úi cel retroactiv29. Considerăm că o
astfel de confuzie trebuie evitată. Efectul retroactiv este o consecinĠă a celui declarativ. Este
cunoscut faptul că teoria generală a actului juridic civil recunoaúte că specific pentru actele
declarative, spre deosebire de cele translative de proprietate, este faptul că ele produc efecte
nu numai pentru viitor ci úi pentru trecut30. Cum partajul a fost calificat ca un act declarativ
de drepturi, ca orice act de de această natură va produce efecte úi pentru trecut. De aceea, în
temeiul unei prezumĠii legale, momentul naúterii dreptului exclusiv nu corespunde
momentului în care are loc transformarea acestuia, ca urmare a partajului. El urcă în trecut,
până la momentul în care a luat naútere starea de indiviziune (decesul autorului)
coindivizarul fiind considerat proprietar exclusiv asupra bunurilor atribuite, drept dobândit
direct de la defunct31. Ca urmare úi a efectului retroactiv, întreaga perioadă de indiviziune
este considerată ca úi inexistentă, fiecare comoútenitor fiind considerat proprietar exclusiv
asupra lotului atribuit din momentul naúterii stării de indiviziune. Retroactivitatea împărĠelii
a fost calificată ca "un mijloc tehnic, destinat să evite nevoia acĠiunilor recursorii între
coerezi, acĠiuni ce ar fi absolut necesare dacă drepturile constituite în timpul stării de
indiviziune de un comoútenitor, ar fi opozabile celorlalĠi"32. Concluzionând, efectul
retroactiv al partajului, este o consecinĠă directă a naturii juridice recunoscute acestuia,
respectiv acela de act declarativ.
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