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Le caractère judiciaire de la révocation de la donation pour ingratitude est 
pleinement justifié si on prend en considération, d’une part, le fait que la donation est 
un contrat irrévocable, la révocabilité constituant l’exception. L’action ne pourra être 
introduite contre les héritiers du donataire coupable, ceux-ci n’étant pas coupables du 
fait d’ingratitude de leur auteur, et, d’autre part, en ayant le caractère d’une punition, 
l’action en révocation ne peut sanctionner que la personne coupable d’ingratitude. 

Singura cale prin care se poate realiza desfiin area dona iei pentru ingratitudine 
este pe calea ac iunii în revocare. Acest lucru rezult  implicit din dispozi iile art. 832 
C. Civ. potrivit cu care, revocarea pentru ingratitudine "nu se face de drept niciodat ".

Ac iunea în revocare este mijlocul procedural recunoscut de lege la dispozi ia 
donatorului, pentru a sanc iona atitudinea necorespunz toare a donatarului care se face 
vinovat de înc lcarea obliga iei de recuno tin . Ea constituie practic o pedeaps  civil ,
c reia legiuitorul i-a consacrat un regim juridic special. În concluzie revocarea pentru 
ingratitudine este  judiciar , astfel c  revocarea va opera numai dac  a fost cerut  în 
fa a instan ei de judecat , prin intermediul ac iunii în revocare pentru  ingratitudine, 
instan  care va aprecia de la caz la caz gravitatea faptelor imputate.  

Caracterul juridicar al revoc rii dona iei pentru ingratitudine este pe deplin 
justificat dac  avem în vedere pe de o parte faptul c  dona ia este un contract 
irevocabil, revocabilitatea constituind excep ia, iar pe de alt  parte se justific i din 
nevoia de a evita conduita abuziv  din partea donatorului, care se poate prevala de 
aceste dispozi ii legale pentru a putea ob ine revocarea. A a cum am ar tat mai sus, 
ac iunea în revocarea dona iei are un regim juridic special, caracterizat de urm toarele
tr s turi:  

1.  Este o ac iune strict personal
În acest sens art. 833 al. 2 C. civ. instituie caracterul strict personal al ac iunii 

în revocare pentru ingratitudine, dispunând c  numai donatorul poate cere revocarea 
dona iei, fiind singurul care a suferit de pe urma ingratitudinii donatarului i care poate 
decide iertarea sau nu a acestuia. Întrucât implic  solu ionarea unei probleme morale 
de vinov ie i de iertare sau aplicare a pedepsei, ac iunea nu poate fi exercitat  nici de 
c tre mo tenitorii donatorului, nici de c tre creditori acestuia pe calea ac iunii oblice. 

Totu i art. 833 al. 2 din C. civ. recunoa te în mod excep ional mo tenitorilor 
donatorului  dreptul de a exercita aceast  ac iune în dou  cazuri, i anume: 
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a) când ac iunea a fost introdus  de donator, iar acesta a decedat pe parcursul 
procesului, ac iunea va fi continuat  de mo tenitorii s i. 

b) când donatorul a decedat anterior expir rii termenului pentru introducerea 
ac iunii în revocare. Aceast  excep ie î i g se te justificarea în prezum ia c  dac
donatorul ar fi fost în via  pân  la expirarea termenului, ar fi introdus el însu]i 
ac iunea. 

Aceste excep ii, fiind de strict  interpretare, ac iunea în revocare pentru 
ingratitudine nu va putea fi introdus  de creditorii donatorului i nici m car continuat
de c tre ace tia1.

Fiind vorba de aplicarea unei pedepse, care nu se realizeaz  niciodat  de drept, 
titularul ac iunii,  donatorul sau, dup  caz, mo tenitorii acestuia, îl pot ierta pe 
donatarul vinovat. Iertarea este tacit  atunci când titularul ac iunii, având cuno tin  de 
ingratitudinea donatarului, nu introduce ac iunea înl untrul termenului prev zut de art. 
833 al. 1 C. civ. pentru a cere revocarea. Donatorul nu poate renun a îns  la dreptul s u
de a cere revocarea pentru ingratituidine, anticipat, înainte de a se fi produs actele sau 
faptele de ingratitudine. 

Nu reprezint  o iertare a donatarului ingrat renun area la efectele hot rârii 
judec tore ti de revocare a dona iei, dac  hot rârea a fost executat  în fapt de p r i,
benevol sau în mod silit. Aceast  "renun are echivaleaz  cu o nou  transmisiune de 
bunuri c tre fo tii donatari i necesit  încheierea unui nou contract de dona ie"2.

2.  Poate fi intentat  numai contra autorului faptului de ingratitudine 
Caracterul de pedeaps 3 al revoc rii pentru ingratitudine, conduce la concluzia 

c  "ac iunea de revocare nu se poate intenta în contra erezilor donatarului...", ci numai 
împotriva autorului faptului de ingratitudine, deci a donatarului vinovat. 

Dac  în privin a donatorului, ca reclamant se admit excep ii de la caracterul 
strict personal, în cazul calit ii procesuale pasive astfel de excep ii nu sunt admise. 
Ac iunea nu va putea fi introdus  împotriva mo tenitorilor donatarului culpabil, ace tia 
nefiind vinova i de fapta de ingratitudine a autorului lor, iar pe de alt  parte, având 
caracterul unei pedepse, ac iunea în revocare nu poate sanc iona decât persoana 
vinovat  de ingratitudine. Mo tenitorii donatarului ingrat nu vor putea fi ac iona i în 
judecat  pentru revocarea dona iei, nici în cazul în care ace tia ar fi comis fapta ce 
constituie ingratitudine, întrucât ei nu au calitatea de donatari. 

Opiniile în doctrin , au fost diferite în leg tur  cu posibilitatea de a continua 
ac iunea început   împotriva donatarului, dac  acesta decedeaz  în contradictoriu cu 
mo tenitorii lui. Unii autori,  precum Alexandresco au r spuns afirmativ, sus inând c

1 Ion Dogaru i colectivul, Drept civil. Teoria general  a actelor cu titlu gratuit, Bucure ti, 2005, op. cit., 
p. 374.
2 T. S., col. civ., dec. nr. 719/1955 citat  din Fr. Deak, Drept civil. Contracte speciale, Bucure ti, 1996, 
op. cit., p. 177; Ion Dogaru i colectivul, op. cit., p. 374. 
3 D. Chiric , Drept civil. Succesiuni, Bucure ti, 1997, op. cit., p. 165; Fr. Deak, op. cit., p. 177.
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donatorul i-a manifestat voin a de a revoca dona ia, urmând s  se pronun e hot rârea
judec toreasc  de revocare. 

Opinia majoritar 4, apreciaz  c , odat  decedat donatarul vinovat, ac iunea nu 
va putea fi continuat  împotriva mo tenitorilor s i din mai multe considerente: pe de o 
parte, legea, prin art. 833 C. civ., nu autorizeaz  aceast  solu ie (spre deosebire de 
cazul mo tenitorilor donatorului), iar pe de alt  parte, revocarea, având caracterul unei 
pedepse, nu se poate îndrepta împotriva mo tenitorilor nevinova i de ingratitudinea 
autorului lor. 

 Ra ionamentul expus mai sus este logic i perfect legal, dar nu este echitabil. 
Dac  avem în vedere caracterul intuitu personae al contractului de dona ie, respectiv 
faptul c  dispun torul face dona ia în considerarea anumitor calit i ale persoanei 
donatarului, i faptul c  de efectele acestui contract de dona ie beneficiaz  indirect 
mo tenitorii donatarului ingrat, apreciem c  ac iunea început  împotriva donatarului 
poate fi continuat i în contradictoriu cu mo tenitorii acestuia. La aceste argumente se 
mai adaug  faptul c  sanc iunea civil  a revoc rii are efecte de natur  patrimonial , iar 
drepturile patrimoniale se transmit pe cale succesoral . Putem argumenta aceast
solu ie prin analogie cu efectele nedemnit ii în materie succesoral , cu care 
ingratitudinea prezint  numeroase asem n ri.

Astfel, în cazul nedemnit ii succesorale, de i descenden ii nedemnului nu se 
fac vinova i cu nimic fa  de defunct, ei nu vor putea veni la mo tenire decât în nume 
propriu i nu prin reprezentare, ceea ce înseamn  c  nu vor avea chemare la mo tenire 
dac  mai  exist  mo tenitori din aceea i clas  cu mo tenitorul nedemn. Situa ia este 
similar   cu ingratitudinea, astfel, dac  donatarul se face vinovat de o conduit  ingrat
fa  de donator, mo tenitorii acestuia nu pot beneficia de bunul ob inut prin dona ie, cu 
motivarea c , ac iunea nu poate fi continuat  în contradictoriu i cu ace tia.  Este 
adev rat c  dispozi iile legale în materie nu consacr  o asemenea posibilitate, a a cum 
se întâmpl  în cazul donatorului. Dac  exist  pluralitate de donatari, dar vinova i de 
ingratitudine sunt numai unii donatari, revocarea pentru ingratitudine se va îndrepta 
numai împotriva celor vinova i, dona ia r mânând valabil  pentru donatarii 
nevinova i5.

3.  Termenul de exercitare a ac iunii i natura acestuia 
Art. 833 al. 1 C. civ. prevede un  termen de un an din ziua faptului, sau din 

ziua în care donatorul a cunoscut faptul, termen în care donatorul poate exercita 
ac iunea în revocarea dona iei pentru ingratitudine. 

4 C. Hamangiu, I. Rosetti-B l nescu, Al. B icoianu, Tratat de drept civil, Bucuresti, 1994, op. cit., p. 498; 
G. P. Petrescu, op. cit., p. 430; Fr. Deak, op. cit., p. 178; M. B. Cantacuzino, op. cit., p.359; Ion Dogaru i
colectivul, op. cit., p. 375.
5 T. S., col. civ., dec. nr. 681/1955 în CD, p. 81 citat  din C. Turianu, op. cit., p. 109.
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Doctrina a statuat c  termenul de 1 an nu este un termen de prescrip ie, ci un 
termen de dec dere, el nefiind supus regulilor aplicabile în materia curgerii cursului 
termenului de prescrip ie, respectiv suspendare, întrerupere sau repunerea în termen. 

 Neexercitarea ac iunii în termen sau dup   împlinirea termenului de 1 an, sunt 
interpretate ca o iertare tacit  a donatarului de c tre  donator, iar dreptul lui de a cere 
revocarea se stinge, ac iunea introdus  urmând s  fie respins  ca tardiv 6. Momentul 
de la care începe s  curg  termenul de 1 an este reprezentat fie de data producerii faptei 
de ingratitudine, fie de data la care donatorul a cunoscut producerea faptei. 

În cazul comiterii de c tre donatar a mai multor fapte de ingratitudine 
succesive, termenul de un an va curge de la data comiterii ultimei fapte sau de la data 
la care donatorul a cunoscut comiterea faptei7.

Se impune o analiz  distinct  în cazul în care ac iunea în revocare a dona iei 
întemeiat  pe refuzul donatarului de a acorda alimente donatorului. Plecând de la faptul 
c  obliga ia donatarului este o obliga ie continu , practica judiciar 8 a decis c  nu pot fi 
aplicabile dispozi iile art. 833 al. 1 C. civ. în privin a momentului de la care curge  
termenul de un an. În doctrin  s-a precizat c   aceast  tez  nu trebuie absolutizat
deoarece, dac  dup  o perioad  de nevoi, donatorul dobânde te mijloacele necesare 
pentru a- i asigura între inerea, termenul pentru ac iunea în revocare va fi cel stabilit de 
art. 833 al. 1 C. civ9.

Pentru ca termenul de un an s  înceap  s  curg , este necesar ca donatorul s
aib  cuno tin  atât de comiterea faptei care atrage ingratitudinea, dar i faptul c
donatarul este autorul acestei fapte10.

Dac  faptele sau actele de ingratitudine precum i faptul c  vinovat de acestea 
se face donatarul, sunt descoperite dup  ce  donatorul a decedat, în temeiul dispozi iilor 
art. 833 al. 2 din C.civ. mo tenitorii acestuia vor putea introduce ac iunea în revocare 
în termen de un an care curge de la data la care ace tia cunosc fapta11.
   4.  Efectele revoc rii pentru ingratitudine între p r ile contractante 

Cadrul de reglementare este reprezentat de dispozi iile art. 834 al. 2 C. civ, 
care prev d efectele admiterii ac iunii în revocare. Astfel, potrivit dispozi iilor legale 
men ionate " în caz de  revocare donatarul se condamn  a întoarce valoarea obiectelor 
înstr inate, dup  estima ia ce li s-ar face în timpul cererii; se condamn  asemenea a 
întoarce veniturile din ziua cererii".  

6 T. J. Hunedoara, dec. nr. 429/1988 în RRD nr. 5/1989, p. 61 
7 D. Alexandresco, Expilca iunea teoretic i practic  a dreptului civil român. Partea I. Dona iunile între 
vii, Tomul 4, Bucure ti 1914, op. cit., 461; C. Hamangiu, I. Rosetti-B l nescu, Al. B icoianu, op. cit., p. 
498
8 T. S., col. civ., dec. nr. 1572/1968 în RRD nr. 4/1969, p. 178.
9 L. Mihai, Alice Kolicher, Termenul revoc[rii dona\iei pentru ingratitudine în SCJ nr. 3/1985, p. 248-
249; D. Chiric , op. cit., p. 166. 
10 D. Alexandresco, op. cit., p. 461. 
11 I. Dogaru i colectivul, op.cit., p.375.
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deoarece, dac  dup  o perioad  de nevoi, donatorul dobânde te mijloacele necesare 
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art. 833 al. 1 C. civ9.
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   4.  Efectele revoc rii pentru ingratitudine între p r ile contractante 

Cadrul de reglementare este reprezentat de dispozi iile art. 834 al. 2 C. civ, 
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6 T. J. Hunedoara, dec. nr. 429/1988 în RRD nr. 5/1989, p. 61 
7 D. Alexandresco, Expilca iunea teoretic i practic  a dreptului civil român. Partea I. Dona iunile între 
vii, Tomul 4, Bucure ti 1914, op. cit., 461; C. Hamangiu, I. Rosetti-B l nescu, Al. B icoianu, op. cit., p. 
498
8 T. S., col. civ., dec. nr. 1572/1968 în RRD nr. 4/1969, p. 178.
9 L. Mihai, Alice Kolicher, Termenul revoc[rii dona\iei pentru ingratitudine în SCJ nr. 3/1985, p. 248-
249; D. Chiric , op. cit., p. 166. 
10 D. Alexandresco, op. cit., p. 461. 
11 I. Dogaru i colectivul, op.cit., p.375.
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 Din dispozi iile legale men ionate se pot desprinde urm toarele principii, în 
materia efectelor revoc rii unei dona ii pentru ingratitudine, astfel: 

- revocarea pentru ingratitudine nu are efect retroactiv, ci se realizeaz  ex 
nunc, adic   pentru viitor.

De aici decurg urm toarele consecin e:  dac  bunul donat se afl  în st pânirea 
donatarului, acesta este obligat s -l restituie integral cu toate accesoriile sale 
donatorului, cu obliga ia pentru donator de a restitui donatarului contravaloarea 
îmbun t irilor aduse bunului donat de c tre donatar. Dac  dimpotriv , pe durata 
existen ei contractului de dona ie, bunul donat s-a deteriorat din culpa donatarului, 
acesta din urm  este obligat s -l desp gubeasc  pe donator pentru degrad rile sau 
deterior rile aduse bunului prin faptele sale, donatarul restituind bunul în starea în care 
acesta se afla la momentul promov rii cererii de revocare.  

Donatarul nu r spunde pentru deterior rile rezultate din uzura normal  a 
lucrului, dup  cum nu va r spunde pentru pierderea fortuit  a bunului înainte de 
promovarea cererii de revocare a dona iei. 

În cazul în care bunul nu se se mai afl  în posesia donatarului, acesta este 
obligat s  restituie donatorului contravaloarea acestuia i nu pre ul ob inut din 
înstr inarea bunului. Donatarul este obligat s  desp gubeasc  pe donator atât pentru 
înstr in rile totale cât i pentru cele par iale ale bunului donat precum i pentru 
eventualele sarcini ce ar fi constituit asupra bunului (ipotec , servitute etc.), cu 
men iunea c  valoarea pe care o va restitui donatarul va fi cea din momentul 
introducerii cererii de revocare12.

- donatarul datoreaz   numai fructele produse de la data promov rii cererii de 
revocare

 Art. 834 al 2 din Codul civil a avut în vedere i regimul juridic al fructelor, 
instituind pentru donatar obliga ia ca pe lâng  bun sau valoarea acestuia acesta s
restituie i fructele sau veniturile produse de bunul donat din ziua cererii de chemare în 
judecat . În concluzie, în lumina dispozi iilor legale donatarul dobânde te fructele pe 
care le-a perceput sau putea s  le perceap  pân  la data promov rii cererii de revocare, 
în virtutea calit ii sale de proprietar. 

Aceast  solu ie legal  a fost criticat  în doctrin 13,  cu motivarea c  donatarul 
ingrat ar trebui s  restituie i fructele percepute anterior cererii de revocare, întocmai 
ca i mo tenitorul nedemn obligat la restituire de la data deschiderii succesiunii. S-a 
ar tat de asemenea c  în aceast  ipotez  donatarul ingrat ar trebui considerat posesor 
de rea-credin , care în regimul juridic actual, de i vinovat,  p streaz   fructele pân  la 
revocare.  
   

12 I. Dogaru i colectivul, op.cit., p.375.
13 M. B. Cantacuzino, op. cit., p. 359; D. Alexandresco, op. cit., p. 474-475.
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98 98



5.  Efectele revoc rii pentru ingratitudine  fa  de ter i
 Pentru ter i legiutorul a instituit o solu ie menit  s  le protejeze drepturile  

dobândite de la donatar. Astfel, principiul de baz  în aceast  materie este acela c
revocarea dona iei pentru ingratitudine  nu produce nici un efect fa  de ter ii ce au 
contractat cu donatarul. El este consacrat în mod expres prin dispozi iile art. 834  al. 1 
C. civ., potrivit cu care "revocarea pentru ingratitudine nu poate infirma nici 
înstr in rile f cute de donatar, nici ipotecile sau alte sarcini reale, cu care el ar fi 
putut greva obiectul d ruit;".

În concluzie înstr in rile oneroase sau cu titlu gratuit sau drepturile reale 
constituite în favoarea ter ilor anterior cererii de revocare i, în cazul imobilelor, 
anterior îndeplinirii publicit ii cererii de revocare, r mân valabile. Ra iunea instituirii 
unei astfel de solu ii este dat  în principiu de natura juridic  a revoc rii care este o 
sanc iune civil  pentru donatarul vinovat de ingratitudune, sanc iune care are un 
caracter personal i pentru care nu trebuie s  r spund  ter ii subdobânditori de bun -
credin .

Revocarea pentru ingratitudine, spre deosebire de revocarea pentru 
neîndeplinirea sarcinii (care presupune o condi ie rezolutorie) este o "ac iune în 
restituire, esen ialmente personal "14, care produce efecte numai pentru viitor ex nunc, 
l sând pe donatar proprietar pân  în momentul revoc rii, astfel c i actele realizate de 
el vor fi respectate, ca emanând de la un proprietar. 

14 M. B. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, Bucure ti, 1998, op. cit., p. 359.
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