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THE SALE OF INHERITANCE. A FEW INTERESTING ASPECTS
Ilioara Genoiu, Assoc. Prof., PhD, ”Valahia” University of Târgoviște

Abstract: The Civil Code regulates the sale of inheritance at articles 1747-1754, by
establishing the special rules applying to it (related to form - ad validitatem and ad
oposabilitatem, to the guarantee due by the seller, to the extent of the hand in duty belonging
to the seller, to the object of the buyer’s duties, to the responsibility for the inheritance debts
or to the common law statute of the inheritance sale in respect to other alienations of it). In
this context, the present work aims to point out the specific character which this type of sale
has regarding the sale-purchasing contract within common law, but also to analyse and
identify, obviously in a brief and essential manner, the institutions of succession law which
such sale puts in discussion. For instance, it becomes useful to know the meaning of the
notion of open inheritance and, implicitly, of the sanction applied for the alienation of an
inheritance not opened, of the value of tacit acceptance of the sale of inheritance rights upon
the inheritance or one or several assets determined out of the hereditary patrimony, but also
of the legal regime of family memories (both from the perspective of their sale and their
partition).
Keywords: sale contract, open inheritance, seller’s duties, buyer’s duties, responsibility for
the inheritance debts.
1. Noţiune şi reglementare legală1
Codul civil în vigoare reglementează, în Secţiunea a 3-a “Vânzarea moştenirii”, a
Capitolului I “Contractul de vânzare”, din Titlul IX “Diferite contracte speciale”, Cartea a V-a
„Despre obligaţii”, problematica vânzării moştenirii, căreia îi afectează art. 1747-1754.
Potrivit primului alineat al celui dintâi text de lege amintit (este vorba despre art. 1747
C.civ.), „(...) prin moştenire se înţelege dreptul de a culege o moştenire deschisă sau o cotă
din aceasta”. Constatăm, astfel, că moştenirii i se atribuie, în contextul vânzării, o accepţiune
diferită de cele primite în cadrul dreptului succesoral, anume aceea de drept de moştenire.
Potrivit dreptului comun (art. 953 C.civ.), „Moştenirea este transmiterea
patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în fiinţă”. În
lucrările de drept succesoral2, am arătat că definiţia legală citată, deşi limitează accepţiunile
moştenirii doar la aceea de transmisiune a lăsământului succesoral, are, în opinia noastră,
Cu privire la problematica vânzării moştenirii, a se vedea şi L. Mocanu, Contractul de vânzare, în S.
Neculaescu, L. Mocanu, Gh. Gheorghiu, I. Genoiu, A. Ţuţuianu, „Instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru
licenţă”,ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013, pp. 364-365; L. Uţă,
Contractul de vânzare, în P. Truşcă (coord.), „Curs selectiv pentru licenţă”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti,
2014, pp. 383-384; L. Stănciulescu, Curs de drept civil. Contracte, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012, pp. 185-187;
Gh. Gheorghiu, Contractul de vânzare, în Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.),
„Noul Cod civil. Comentariu pe articole”, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012, pp. 1791-1793; M. Gavriş,
Contractul de vânzare, în colectiv de autori, „Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă”, Ed.
Hamangiu, Bucureşti, 2012, pp. 98-101; D.C. Florescu, Contractele civile în noul Cod civil, ediţia a II-a revăzută
şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, pp. 85-87.
2
A se vedea: B. Pătraşcu, I. Genoiu, Capitolul I. Dispoziţii generale. Moştenirea şi felurile ei, în M. Uliescu
(coord.), “Noul Cod civil. Studii şi comentarii”, vol. II, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 567 şi urm.; I.
Genoiu, Dreptul la moştenire în Codul civil, ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013, p.
3 şi urm.
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meritul de a permite includerea între moştenitori, şi a subiectelor colective de drept (a
persoanelor juridice). Spunem aceasta, întrucât definiţiile date moştenirii de către doctrină,
sub imperiul vechiului Cod civil (întrucât acest act normativ nu o definea), făceau de regulă
vorbire, în ceea ce-i privea pe beneficiarii transmisiunii succesorale, de persoanele în viaţă.
Părea astfel limitată sfera moştenitorilor, la persoanele fizice, deşi, cel puţin legatari, puteau fi
desemnate, prin testament, şi persoanele juridice. Aşadar, o primă accepţiune a moştenirii este
dată de Codul civil, în art. 953 şi este aceea de transmisiune succesorală.
Aşa acum am arătat, definiţia în discuţie, cuprinsă în actualul Cod civil şi redată mai
sus, prezintă, în opinia noastră, inconvenientul de a reduce moştenirea numai la una dintre
accepţiunile sale, anume la aceea de transmisiune succesorală. Nu este reţinut, apreciem noi,
şi sensul moştenirii de patrimoniu transmis, de lăsământ succesoral, de masă succesorală3.
Numeroase argumente pot fi invocate pentru reţinerea acestei semnificaţii a moştenirii, însă
nu vom insista aici asupra lor, neprezentând importanţă pentru studiul de faţă4.
O a treia şi ultima accepţiune a moştenirii, din perspectiva dreptului comun, este aceea
de materie a dreptului civil, ce reuneşte o sumă de instituţii juridice, de interes pentru aceasta
(precum: reprezentarea succesorală, nedemnitatea succesorală, testamentul, rezerva
succesorală, opţiunea succesorală, partajul succesoral etc.). Evident că această accepţiune nu
trebuia evidenţiată în definiţia legală a moştenirii. Codul civil a făcut mult mai mult în acest
sens, întrucât, reglementând moştenirea, în Cartea a IV-a „Despre moştenire şi liberalităţi”,
face să existe această materie.
În contextul reglementării vânzării moştenirii, legiuitorul conferă termenului în
discuţie, aşa cum am arătat, o accepţiune specială: dreptul de a culege o moştenire deschisă
sau o cotă din aceasta. Pare astfel că moştenirea are semnificaţia unui drept subiectiv, anume
acela de drept de moştenire. Putem oare vorbi despre un drept subiectiv de moştenire, atâta
vreme cât art. 46 din Constituţie prevede că „Dreptul la moştenire (s.n.: I.G.) este garantat”?
Textul constituţional, vorbind despre dreptul la moştenire, şi nu despre dreptul de moştenire,
pare să fi avut în vedere masa succesorală, averea ce a aparţinut lui de cuius, şi nu sensul
consemnat în art. 1747 alin. (1) C.civ., de drept de a culege o moştenire. Deşi poate părea
surprinzător, noi tindem să credem că nu există un drept subiectiv de moştenire şi că textul
legal în discuţie ar trebui înţeles în sensul de drept asupra universalităţii bunurilor celui acum
decedat sau a unei fracţiuni din aceasta.
Vom reda aici, în susţinerea opiniei noastre, numai principalul argument5. Astfel,
moştenirea legală şi cea testamentară constituie, potrivit art. 557 alin. (1) C.civ.6, moduri de
dobândire a dreptului de proprietate. Or, moştenirea (dacă avem în vedere accepţiunea ei
generală) sau moştenirea legală şi cea testamentară (dacă luăm în considerare fiecare fel de
moştenire) nu pot constitui, în acelaşi timp, substanţa a două drepturi subiective (drept de
moştenire şi drept de proprietate). Nu ar fi raţional să considerăm că dreptul subiectiv este cel
de proprietate, iar moştenirea, în oricare dintre formele sale, reprezintă numai calea, modul de
dobândire a acestui drept? Am putea noi aprecia că moştenirea reprezintă şi un drept subiectiv
(anume dreptul de a culege o moştenire) şi un mod de dobândire a altui drept subiectiv (în
concret, a dreptului de proprietate)? Credem că răspunsul corect este negativ. De altfel, este
unanim admis că moştenirea asigură unul dintre caracterele juridice ale dreptului de
Sens avut în vedere de doctrină (a se vedea, spre exemplu: L. Stănciulescu, Curs de drept civil. Succesiuni, Ed.
Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 16).
4
A se vedea, pentru aceasta, B. Pătraşcu, I. Genoiu, op. cit., pp. 569-570.
5
Pentru detalii, ibidem, pp. 570-571.
6
Potrivit art. 557 alin. (1) C.civ., „Dreptul de proprietate se poate dobândi, în condiţiile legii, prin (...)
moştenire legală sau testamentară (...)”.
3
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proprietate, anume pe cel perpetuu, enumerat alături de caracterele exclusiv şi absolut, de art.
555 alin. (1) C.civ.
Având în vedere toate acestea, apreciem că accepţiunea dată de legiuitor moştenirii, în
art. 1747 alin. (1) C.civ., nu este potrivită şi nu ar fi trebuit să fie aceea de drept de a culege o
moştenire, fie ea şi deschisă, sau o cotă din aceasta, aşadar nu de drept subiectiv, ci aceea de
lăsământ succesoral (sau patrimoniul succesoral ori masă succesorală), adică cea de-a doua
accepţiune a moştenirii, despre care noi am făcut vorbire, din perspectiva dreptului comun.
De altfel, art. 956 C.civ. care interzice actele juridice asupra moştenirilor nedeschise,
foloseşte, după părerea noastră, o exprimare corespunzătoare, vorbind despre „(...) actele
juridice având ca obiect drepturi eventuale asupra unei moşteniri nedeschise încă, precum
(...) actele prin care se înstrăinează sau se promite înstrăinarea unor drepturi care s-ar putea
dobândi la deschiderea moştenirii”. Aşadar, în Cartea a IV-a „Despre moştenire şi
liberalităţi”, legiuitorul nu vorbeşte, aşa cum procedează în Cartea a V-a „Diferite contracte
speciale”, despre „dreptul de a culege o moştenire”, adică despre un drept subiectiv de
moştenire, ci despre „drepturi eventuale asupra unei moşteniri” sau despre unele „drepturi
care s-ar putea dobândi la deschiderea moştenirii”. Aşadar, în art. 956 C.civ., legiuitorul nu
arată că este vorba despre un drept de moştenire, ci despre unele drepturi asupra moştenirii.
Credem că un asemenea drept asupra moştenirii este, aşa cum am mai arătat, cel de
proprietate. Apoi, nu numai textul de lege în discuţie ne duce la această concluzie, ci şi
denumirea indicativă a acestuia („Actele juridice asupra moştenirii nedeschise”), care, deşi nu
are forţa juridică specifică unui text de lege, are o valoare cel puţin orientativă, întrucât este
inclusă în Codul civil de către legiuitor, şi nu reprezintă opera editorului. Aşadar, din
denumirea textului de lege în discuţie nu înţelegem că ar fi vorba despre acte cu privire la
dreptul de moştenire, ci despre acte juridice asupra moştenirii. Se are în vedere, credem noi,
accepţiunea moştenirii de patrimoniu transmis.
În continuarea analizei noţiunii vânzării moştenirii, precizăm că numai moştenirile
deschise pot forma obiectul vânzării, întrucât actele juridice asupra moştenirii nedeschise
sunt, în temeiul art. 956 C.civ.7, lovite de nulitate absolută. O moştenire se deschide în
momentul decesului persoanei fizice, fie că este vorba despre moarte constatată fizic, fie că
aceasta este declarată pe cale judecătorească, în condiţiile art. 49-55 C.civ.8. Apoi, vânzarea
poate privi atât universalitatea moştenirii celui decedat, cât şi o fracţiune din aceasta, adică un
procent (10%, 25%, 50% etc.) sau o fracţie (1/2, 1/3, 1/4 etc.). În ipoteza în care vânzarea
priveşte unul sau mai multe bunuri individual determinate din succesiunea deschisă, chiar şi
totalitatea acestora, însă individualizate (enumerate), nu mai vorbim despre vânzarea
moştenirii, ci despre vânzarea de drept comun (caz în care se aplică regulile generale ale
vânzării)9.
În acest context, dorim să punem în discuţie următorul aspect: în literatura de
specialitate10 se foloseşte, pentru a fi desemnată vânzarea bunurilor individualizate din
Art. 956 C.civ., având denumirea indicativă „Actele juridice asupra moştenirii nedeschise”, are următorul
conţinut. „Dacă prin lege nu se prevede altfel, sunt lovite de nulitate absolută actele juridice având ca obiect
drepturi eventuale asupra unei moşteniri nedeschise încă, precum actele prin care se acceptă moştenirea sau se
renunţă la aceasta, înainte de deschiderea ei, ori actele prin care se înstrăinează sau se promite înstrăinarea
unor drepturi care s-ar putea dobândi la deschiderea moştenirii”.
8
Pentru detalii în acest sens, a se vedea I. Genoiu, op. cit., pp. 14-17.
9
A se vedea, în acelaşi sens, şi Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Ed. Universul Juridic,
Bucureşti, 2001, p. 105.
10
A se vedea în acest sens: D.C. Florescu, op. cit., p. 86; L. Mocanu, op. cit., p. 365; Gh. Gheorghiu, op. cit., p.
1791; L. Stănciulescu, op. cit., p. 186 (care foloseşte atât noţiunea de vânzare de drept comun, cât şi pe cea de
vânzare pură şi simplă).
7
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moştenirea deschisă, noţiunea de „vânzare pură şi simplă”. În opinia noastră, exprimarea
potrivită în acest context ar fi „vânzare de drept comun”. Aceasta, întrucât vânzarea pură şi
simplă reprezintă opusul vânzării afectate de modalităţi, în considerarea criteriului legăturii
vânzării cu modalităţile11. Dacă actele juridice, în general, nu conţin nicio modalitate (termen,
condiţie sau sarcină), ele sunt pure şi simple. Dimpotrivă, dacă în conţinutul acestora este
inserată o modalitate, oricare ar fi aceasta, ele devin afectate de modalităţi. Or, în cazul
vânzării moştenirii (evident, deschise), nu credem că este vorba despre un act juridic afectat
de o modalitate, ci despre o varietate a vânzării, căreia, în virtutea acestei calificări, i se aplică
unele reguli speciale, derogatorii, sub anumite aspecte, de la cele de drept comun. În
susţinerea acestei afirmaţii, arătăm că Secţiunea a 4-a a Capitolului I “Contractul de vânzare”,
din Titlul IX “Diferite contracte speciale”, al Cărţii a V-a „Despre obligaţii”, ce succede
secţiunii a 3-a, în care este reglementată vânzarea moştenirii, poartă denumirea „Alte varietăţi
de vânzare”. De aici, rezultă că tipul de vânzare reglementat în secţiunea precedentă este o
varietate de vânzare, or, în secţiunea anterioară, cum tocmai am arătat, este reglementată
vânzarea moştenirii. Rezultă, aşadar (şi, aşa cum am arătat, acesta nu este singurul argument
în acest sens), că vânzarea unei moşteniri este o varietate de vânzare. Consecinţa unei astfel
de calificări este reprezentată de faptul că vânzării moştenirii, ca de altfel oricărei varietăţi de
contract (este cazul contractului de depozit12 sau al celui de locaţiune), i se aplică, pe lângă
regulile de drept comun (în speţă, ale contractului de vânzare, aşa cum este acesta reglementat
în secţiunile 1-3 ale Capitolului I, din Titlul IX, Cartea a V-a din Codul civil), cele speciale,
reţinute cu ocazia reglementării sale (în ceea ce ne priveşte, în art. 1747-1754).
Să fi avut oare doctrina în vedere, în momentul în care a calificat vânzarea unuia sau
mai multor bunuri individual determinate dintr-o moştenire deschisă, ca fiind „vânzare pură şi
simplă”, că opusul acesteia, anume vânzarea moştenirii, este afectată de condiţia de a fi
deschisă şi este, aşadar, o vânzare afectată de modalităţi? Chiar şi aşa, deschiderea moştenirii
condiţionează însăşi validitatea vânzării acesteia (absenţa ei atrăgând nulitatea absolută a
vânzării), şi nu reprezintă o condiţie suspensivă, care ar amâna, până la îndeplinirea ei,
naşterea drepturilor şi obligaţiilor părţilor (contractul de vânzare fiind valabil format). Din
această cauză, credem noi, art. 956 C.civ. prevede că „(...) sunt lovite de nulitate absolută
actele juridice având ca obiect drepturi eventuale asupra unei moşteniri nedeschise încă
(...)”. Ori să fi fost folosit în literatura de specialitate, cu acest prilej, limbajul cotidian
(vânzare pură şi simplă, fiind echivalentul unei vânzări de drept comun), în defavoarea celui
tehnic, specializat (potrivit căruia vânzarea pură şi simplă este cea care nu cuprinde o
modalitate)?
Apoi, credem că nimic nu împiedică părţile să insereze, chiar şi în contractul de
vânzare a unei moşteniri, o modalitate, termen sau condiţie (sarcina putând fi întâlnită numai
în cazul liberalităţilor). Astfel, ar fi afectată, după caz, fie executarea drepturilor şi obligaţiilor
părţilor, fie chiar naşterea acestora.
În final, concluzionăm că, în opinia noastră, vânzarea unei moşteniri reprezintă o
varietate a contractului de vânzare (şi nu o vânzare afectată de modalităţi), iar vânzarea unuia

A se vedea Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ediţia a VIIa, revăzută şi adăugită de M. Nicolae şi P. Truşcă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2001, p. 135; A. Cojocaru,
Drept civil. Partea generală, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000, p. 168; G. Boroi, C.Al. Anghelescu, Curs de
drept civil. Partea generală, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 124; B. Pătraşcu, I. Genoiu, Diferite categorii de
contracte, în M. Uliescu (coord.), “Noul Cod civil. Studii şi comentarii”, vol. III, partea I, Ed. Universul Juridic,
Bucureşti, 2014, pp. 91-92.
12
A se vedea R. Postolache (coord.), Contractul de depozit şi varietăţile acestuia, Ed. C.H. Beck, Bucureşti,
2010.
11
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sau mai multor bunuri succesorale individual determinate constituie o vânzare de drept comun
(şi nu una pură şi simplă).
Mai precizăm faptul că vânzarea moştenirii (varietate a vânzării, căreia, aşa cum am
arătat, îi sunt aplicabile, în lipsa unor dispoziţii particulare, regulile generale ale vânzării –
adică dreptul comun în materie) constituie, ea însăşi, în temeiul dispoziţiilor art. 1754 C.civ.,
drept comun pentru alte forme de înstrăinare a unei moşteniri, fie că aceasta se realizează cu
titlu oneros, fie cu titlu gratuit. În cazul înstrăinării gratuite a moştenirii, se vor aplica, pe
lângă dispoziţiile de drept comun ale vânzării moştenirii şi cele ale donaţiei. Aşadar, în cazul
înstrăinării moştenirii cu titlu gratuit, trebuie avute în vedere, ca drept comun, atât regulile
vânzării moştenirii, întrucât acestea au în vedere particularităţile înstrăinării unei moşteniri (ca
universalitate juridică), cât şi cele ale donaţiei, deoarece înstrăinarea, în acest caz, reprezintă o
liberalitate, şi nu un act cu titlu oneros.
Având în vedere toate acestea, precum şi dispoziţiile art. 1650 C.civ. (privitoare la
noţiunea vânzării), putem defini vânzarea moştenirii ca fiind acea varietate a vânzării, prin
care vânzătorul transmite sau, după caz, se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea, un
dezmembrământ al dreptului de proprietate sau orice alt drept asupra unei moşteniri deschise
sau a unei cote din aceasta.
2. Forma vânzării moştenirii
Vânzarea de drept comun reprezintă, din punct de vedere al modului de formare, un
act în principiu consensual, astfel încât simpla manifestare de voinţă a părţilor este necesară şi
suficientă pentru ca actul să ia naştere în mod valabil. Numai vânzarea imobilelor trebuie
realizată în formă autentică (art. 1676 C.civ.). Dimpotrivă, în cazul vânzării moştenirii, sub
sancţiunea nulităţii absolute, contractul trebuie încheiat în formă autentică, indiferent că este
vorba despre universalitatea moştenirii sau despre o cotă din aceasta şi de faptul că, în
componenţa moştenirii, intră bunuri mobile sau imobile [art. 1747 alin. (2) C.civ.]. Forma
autentică este cerută, aşadar, în acest caz, ad validitatem.
Alături de acest tip de formă, ce condiţionează însăşi valabilitatea contractului,
vânzarea moştenirii, ce are în conţinutul său bunuri imobile, trebuie să îndeplinească şi
formalităţile cerute de lege pentru opozabilitate faţă de terţi, anume înscrierea în cartea
funciară. Astfel, potrivit art. 1753 alin. (1) C.civ., „Cumpărătorul unei moşteniri nu
dobândeşte drepturile reale asupra imobilelor cuprinse în moştenire decât potrivit regulilor
privitoare la cartea funciară”.
În legătură cu acest text de lege, două comentarii dorim să facem:
a) În primul rând, precizăm că este necesară înscrierea în cartea funciară a drepturilor
reale succesorale imobiliare, numai în cazul dobândirii acestora prin cumpărare, şi nu în cazul
obţinerii lor ca efect al moştenirii, întrucât art. 887 alin. (1) C.civ. prevede că „Drepturile
reale se dobândesc fără înscriere în cartea funciară când provin din moştenire (...)”. Aşadar,
moştenitorul legal sau testamentar al defunctului nu trebuie să realizeze formalităţile de carte
funciară, pentru a dobândi drepturi reale asupra bunurilor imobile succesorale. Dacă însă
acesta, moştenitor în temeiul legii sau al testamentului, înstrăinează (cu titlu oneros, în cazul
nostru, întrucât analizăm problematica vânzării moştenirii) drepturi reale asupra moştenirii, în
întregul său, sau asupra unei fracţiuni din aceasta, iar în componenţa ei intră bunuri imobile,
cumpărătorul nu le dobândeşte decât dacă realizează formalităţile prevăzute de lege cu privire
la cartea funciară.
b) Textul de lege menţionat vorbeşte despre „drepturi reale asupra imobilelor cuprinse
în moştenire”, constituind astfel încă un argument pentru susţinerea opiniei, exprimată cu
ocazia definirii vânzării moştenirii, potrivit căreia vânzarea nu poartă asupra dreptului de
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moştenire, ci asupra moştenirii, în accepţiunea ei de patrimoniu transmis pe cale succesorală,
care, evident, poate avea în componenţa lui, printre altele, şi bunuri imobile.
3. Vânzarea moştenirii – act de acceptare a tacită a succesiunii13
În cele ce preced, am arătat că vânzarea poate privi numai moştenirile deschise.
Precizăm însă că, vânzarea moştenirii (evident, deschisă) poate fi realizată atât înainte de
exercitarea de către succesibil a dreptului de opţiune succesorală, cât şi ulterior acestui
moment. În cazul în care moştenitorul defunctului, legal sau testamentar (mai puţin legatarul
cu titlu particular, care, dobândind unul sau mai multe bunuri individual determinate din
moştenire, nu realizează, în caz de transmitere a acestora, o vânzare a moştenirii, ci una de
drept comun) înstrăinează cu titlu oneros, după însuşirea titlului de moştenitor prin acceptare
expresă, universalitatea moştenirii deschise ce i se cuvine sau o fracţiune din aceasta, suntem
în prezenţa unei vânzări tipice a moştenirii. Dacă însă vânzarea moştenirii are loc, după
deschiderea acesteia, dar mai înainte de exercitarea dreptului de opţiune succesorală, vorbim,
în primul rând, despre un act de acceptare tacită a moştenirii, urmat de înstrăinarea cu titlu
oneros a acesteia. Aşadar, înstrăinarea cu titlu oneros de către succesibil (persoana care
îndeplineşte toate condiţiile pentru a moşteni, dar care nu a exercitat încă dreptul de opţiune
succesorală) a drepturilor asupra moştenirii deschise are două semnificaţii juridice:
a) constituie (de drept), în temeiul art. 1110 alin. (1) lit. a) C.civ., un act de acceptare
tacită a succesiunii;
b) reprezintă o vânzare a moştenirii.
4. Obligaţiile părţilor contractului de vânzare a moştenirii
Fiind sinalagmatic, contractul de vânzare a moştenirii presupune obligaţii reciproce şi
interdependente pentru ambele părţi. În afară de obligaţiile care cad în mod obişnuit în sarcina
vânzătorului şi cumpărătorului, părţile contractului de vânzare a moştenirii sunt ţinute de
unele obligaţii specifice, reglementate de Codul civil, prin norme juridice cu caracter supletiv.
Astfel, în ceea ce priveşte obligaţiile vânzătorului, se impun următoarele precizări:
a) Acesta garantează, în cazul în care nu specifică bunurile asupra cărora se întind
drepturile sale, numai calitatea sa de moştenitor, mai puţin în cazul în care părţile au înlăturat
expres şi această garanţie (art. 1748 C.civ.). Aşadar, obligaţia vânzătorului de a garanta doar
calitatea sa de moştenitor este datorată, în cazul în care nu au fost precizate bunurile asupra
cărora are drepturi succesorale şi numai dacă această obligaţie nu a fost înlăturată, în mod
expres, prin contract. Dimpotrivă, în cazul în care bunurile succesorale ce urmează a fi
vândute sunt specificate, vânzătorul va garanta pentru vicii şi evicţiune, în condiţiile dreptului
comun, reprezentat de art. 1695-1715 C.civ.
b) În lipsă de stipulaţie contractuală contrară, vânzătorul este obligat, în temeiul art.
1749 C.civ., să remită cumpărătorului toate fructele pe care le-a cules şi toate plăţile primite
pentru creanţele moştenirii, până la momentul încheierii contractului, preţul bunurilor vândute
din moştenire şi orice bun care înlocuieşte un bun al moştenirii.
Întrucât norma juridică ce reglementează această obligaţie a vânzătorului prezintă
caracter supletiv, părţile pot renunţa la ea sau pot să-i stabilească o altă întindere.
c) Cât priveşte datoriile moştenirii, răspunzător pentru plata acestora rămâne, în
temeiul art. 1751 C.civ., vânzătorul, întrucât acesta este moştenitorului defunctului şi nu
cumpărătorul, care numai a dobândit cu titlu oneros, de la moştenitorul vânzător, moştenirea
Cu privire la acceptarea tacită a moştenirii, a se vedea şi B. Pătraşcu, I. Genoiu, Aspectele esenţiale ale
opţiunii succesorale potrivit noului Cod civil, în M. Uliescu (coord.), op. cit., pp. 932-934; I. Genoiu, op. cit., pp.
295-299.
13
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deschisă sau o fracţiune din aceasta. Drept urmare, creditorii moştenirii îl vor urmări, în
vederea satisfacerii creanţelor lor, pe vânzătorul-moştenitor (întrucât acesta este succesorul
universal sau cu titlu universal al defunctului, continuator al personalităţii autorului său, lui
fiindu-i opozabile actele juridice anterioare făcute de cel acum decedat), şi nu pe
cumpărătorul moştenirii14.
Precizăm însă că, în sarcina cumpărătorului, Codul civil statuează, în lipsă de
stipulaţie contractuală contrară, obligaţia de a rambursa vânzătorului sumele plătite de acesta
din urmă pentru datoriile moştenirii. Aşadar, în cele din urmă, cel care va suporta, cu titlu de
regulă, pasivul moştenirii deschise este cumpărătorul, deşi el nu va fi urmărit direct de către
creditorii moştenirii. Aceştia din urmă se vor îndrepta împotriva moştenitorului – vânzător,
care le va satisface creanţele, dar care, la rându-i, în lipsă de stipulaţie contractuală contrară,
va fi îndreptăţit să primească de la cumpărător (întrucât acesta a dobândit universalitatea
juridică, adică moştenirea) sumele plătite în acest sens.
În sarcina cumpărătorului, Codul civil statuează, prin dispoziţiile art. 1750, obligaţia
de a rambursa vânzătorului sumele plătite de acesta din urmă pentru datoriile şi sarcinile
moştenirii, precum şi sumele pe care moştenirea i le datorează acestuia din urmă. Aşadar, pe
lângă datoriile moştenirii, cumpărătorul trebuie să ramburseze vânzătorului creanţele acestuia
faţă de moştenirea înstrăinată, precum şi contravaloarea sarcinilor efectuate ale moştenirii. Ca
urmare a vânzării moştenirii, renasc creanţele şi datoriile moştenitorului-vânzător faţă de
aceasta, astfel încât acesta va fi îndreptăţit să-şi recupereze creanţele faţă de moştenire, dar va
fi ţinut, în egală măsură, dacă este cazul, să-şi achite datoriile faţă de succesiune. Altfel spus,
creanţele şi datoriile moştenitorului, stinse prin acceptarea moştenirii, renasc ca efect al
vânzării acesteia.
5. Problema bunurilor care constituie amintiri de familie
Art. 1752 C.civ., având denumirea indicativă „Bunurile de familie” prevede că
„(1)Înscrisurile sau portretele de familie, decoraţiile sau alte asemenea bunuri, care nu au
valoare patrimonială însemnată, dar care au pentru vânzător o valoare afectivă, se prezumă
a nu fi cuprinse în moştenirea vândută. (2)Dacă aceste bunuri au valoare patrimonială
însemnată, vânzătorul care nu şi le-a rezervat expres datorează cumpărătorului preţul lor la
data vânzării”.
Acest text de lege, cu o denumire nepotrivită, considerăm noi, urmăreşte să sustragă
vânzării unele bunuri care sunt lipsite de valoare patrimonială, dar care prezintă semnificaţie
afectivă pentru vânzător. Acestea constituie amintiri de familie şi sunt prezumate absolut a nu
fi cuprinse în moştenirea vândută. Numai dacă aceste bunuri prezintă, în egală măsură,
valoare afectivă şi însemnată valoare patrimonială, este necesar ca vânzătorul să şi le rezerve
pentru a nu fi pretinse de către cumpărător. În cazul contrar, vânzătorul datorează
cumpărătorului preţul lor la data vânzării.
Apreciem că intenţia legiuitorul de a sustrage vânzării această categorie de bunuri este
justă, numai că denumirea textului de lege care reglementează acest aspect este nepotrivită.
„Bunurile de familie” pot reprezenta orice bunuri care au aparţinut unei familii, şi nu numai
cele cu valoare afectivă. Credem că mult mai potrivită ar fi fost în acest caz denumirea dată de
legiuitor art. 1141 din Capitolul III „Amintirile de familie”, Titlul IV „Transmisiunea şi
partajul moştenirii”, Cartea a IV-a „Despre moştenire şi liberalităţi”. Este vorba despre
„Bunurile care constituie amintiri de familie”, denumire indicativă pe care o găsim a fi mult
mai potrivită decât cea de „bunuri de familie”. De fapt, şi acest ultim text de lege urmăreşte să
Pentru opinia potrivit căreia obligaţia vânzătorului de plată a datoriilor moştenirii este subsidiară celei a
cumpărătorului, precum şi pentru argumentele în susţinerea acesteia, a se vedea Gh. Gheorghiu, op. cit., p. 1792.
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prezerve bunurile cu valoare afectivă pentru moştenitori, sustrăgându-le partajului judiciar.
Acestea pot fi supuse, în puterea legii, numai partajului voluntar, iar, în ipoteza în care este
imposibilă realizarea acestuia, bunurile care constituie amintiri de familie rămân în
indiviziune, fiind depozitate, în interesul familiei, la unul ori mai mulţi dintre moştenitori sau
într-un loc convenit de aceştia.
Comparând cele două texte de lege, care sunt cuprinse în cărţi diferite ale Codului
civil, dar care urmăresc acelaşi obiectiv, anume prezervarea amintirilor de familie, constatăm,
în principal, următoarele:
a) Legiuitorul foloseşte, pentru textele de lege în discuţie, denumiri indicative diferite,
una dintre acestea fiind chiar nepotrivită, deşi ele fac referire la aceeaşi categorie de bunuri,
anume la cea a amintirilor de familie. Este pusă astfel sub semnul întrebării, cel puţin
consecvenţa terminologică a legiuitorului. Considerăm că şi art. 1752 C.civ. ar fi trebuit să
poarte denumirea „Bunurile care constituie amintiri de familie”.
b) Aria de cuprindere a acestei categorii de bunuri este circumscrisă diferit, fiind mai
largă în cazul art. 1141 C.civ., deşi rostul celor două reglementări legale este, aşa cum am
arătat, acelaşi, anume ca bunurile cu însemnătate afectivă să fie păstrate de moştenitori.
Potrivit art. 1752 C.civ., fac parte din categoria amintirilor de familie, aşa cum am mai arătat,
înscrisurile sau portretele de familie, decoraţiile sau alte asemenea bunuri, care nu au valoare
patrimonială însemnată, dar care au pentru vânzător o valoare afectivă. În temeiul art. 1141
alin. (2) C.civ., sunt cuprinse în categoria bunurilor ce constituie amintiri de familie
corespondenţa purtată de membrii familiei, arhivele familiale, decoraţiile, armele de colecţie,
portretele de familie, documentele, precum şi orice alte bunuri cu semnificaţie morală
deosebită pentru respectiva familie. Constatăm, astfel, că cel din urmă text de lege redat este
mai cuprinzător, incluzând în categoria în discuţie mai multe clase de bunuri. Este foarte
adevărat însă că art. 1752 foloseşte expresia „alte asemenea bunuri”, ceea ce ne permite să
considerăm a face parte din amintirile de familie, spre exemplu, şi armele de colecţie sau
arhivele familiale.
c) Textul art. 1141 C.civ. nu face nicio referire la absenţa valorii patrimoniale a
amintirilor de familie. Drept urmare, indiferent de valoarea portretelor sau a armelor de
colecţie, spre exemplu, acestea constituie amintiri de familie şi nu pot forma obiectul unui
partaj judiciar. Or, în practică, putem întâlni situaţii în care portretele de familie sau armele de
colecţie să aibă o valoare patrimonială însemnată (sde pildă, portretul defunctului este realizat
de un pictor celebru) şi, în puterea legii, acestea să nu poată fi partajate decât pe cale amiabilă.
Nu întâlnim, astfel, un paradox? Este firesc ca unele şi aceleaşi bunuri, spre exemplu
portretele de familie cu valoare patrimonială însemnată, să poată fi „vândute” de moştenitor,
în măsura în care nu şi le-a rezervat în mod expres, însă să nu poată fi partajate pe cale
judiciară? Dacă, în lipsa consensului comoştenitorilor acestea rămân în indiviziune, cum ar
putea unul dintre comoştenitori să le „vândă”, în temeiul art. 1752 C.civ.? Nu cumva art. 1142
C.civ., ce reglementează regimul juridic al amintirilor de familie, paralizează acţiunea art.
1752 alin. (2) C.civ.?
În acest context, o discuţie putem face şi în legătură cu faptul că art. 1752 C.civ.
vorbeşte despre „valoare patrimonială însemnată”, ceea ce înseamnă că instanţa de judecată
este cea care va aprecia dacă, într-un anumit caz, valoarea patrimonială a bunurilor ce
constituie amintiri de familie este însemnată, astfel încât acestea nu sunt vizate de prezumţia
de a fi păstrate de către moştenitorul-vânzător, trebuind predat cumpărătorului preţul lor la
data vânzării.
d) Potrivit art. 1753 C.civ., moştenitorul-vânzător, care nu şi-a rezervat dreptul asupra
bunurilor ce constituie amintiri de familie, care prezintă însemnată valoare patrimonială,
datorează preţul acestora, prin raportare la data vânzării, şi nu bunurile în materialitatea lor.
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Aşadar, aceste bunuri rămân la moştenitorul-vânzător, chiar dacă acestea prezintă însemnată
valoare patrimonială şi nu au fost rezervate, înstrăinătorul cu titlu oneros al moştenirii
datorând dobânditorului preţul acestora. Momentul prin raportare la care trebuie apreciat
preţul bunurilor-amintiri de familie în discuţie nu este cel al deschiderii moştenirii, ci acela al
vânzării.
În final, apreciem că cele două texte de lege, ambele imperfecte, ar trebui armonizate,
atât sub aspectul denumirii lor indicative (care, credem noi, că ar trebui să fie cea a art. 1141
C.civ. – bunurile care constituie amintiri de familie), cât şi al ariei de cuprindere şi al
regimului lor juridic, astfel încât să fie păstrate de către moştenitori, respectiv să fie supuse
numai partajării amiabile, bunurile care au valoare sentimentală, dar care sunt lipsite de
valoare patrimonială însemnată. Acele bunuri care prezintă însemnătate economică şi
sentimentală, în acelaşi timp, ar trebui să poată forma obiectul partajului judiciar, respectiv al
vânzării (şi, în acest caz, numai dacă moştenitorul-vânzător nu şi le rezervă în mod expres).
Concluzii
Reglementarea dată de Codul civil, în art. 1747-1754, vânzării moştenirii, deşi utilă,
prezintă mai multe inconveniente, pe care le-am relevat în cele ce preced. În aceste texte de
lege, sunt stabilite regulile particulare aplicabile acestei varietăţi de vânzare, însă unele
aspecte, precum cele în legătură cu noţiunea vânzării moştenirii sau cu regimul juridic al
amintirilor de familie sunt reglementate, apreciem noi, necorespunzător.
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