
PARTAJUL BUNURILOR SOŢILOR ŞI PROCEDURA 
INSOLVENŢEI

Paul POPOVICI∗

Lena STAN∗

ABSTRACT: The process of starting the insolvency procedure has an important  
number effects on the referred parties, effects than sometimes indirectly influence  
other people, too.  This  is  the  case for  the debtor’s  spouse  who is  in  a  state  of  
insolvency  or  for  the  person  against  whom an action  of  involving  personal  
responsibility  has  been  admitted,  according  to  art.  no.  138  from the  Romanian  
Insolvency Proceedings Law. The obvious interest for a fraudulent division of goods 
can be determined by the defalcation from the enforcement of law of some valuable  
assets. The authors offer, in a succinct and practical manner a few clues which can  
allow the annulment of such fraudulent acts, together with some relevant French  
jurisprudential doctrine.
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Prin  complexitatea  şi  importanţa  efectelor  sale,  procedura  insolvenţei  îşi  lasă 
amprenta şi în caz de desfacere a căsătoriei prin divorţ, în special din punct de vedere 
procesual.  Astfel,  dacă  hotărârea  de  divorţ  a  fost  pronunţată  înainte  de  declanşarea 
procedurii, însă partajul nu a fost cerut, după deschiderea procedurii partajul va putea fi 
soluţionat numai de judecătorul-sindic.

În  cazul  în  care  procesul  de  divorţ  este  început  în  timpul  derulării  procedurii 
colective, şi debitorului îi este ridicat dreptul de administrare a afacerii sale (o „desesizare 
forţată”1), o eventuală cerere de partaj în procedura de divorţ va putea fi introdusă numai 
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1 Cu privire la  desesizarea debitorului  de administrarea afacerii  şi  chiar a bunurilor  sale,  a  se vedea şi  
Decizia Curţii de Casaţie franceze, s. com., din 28.04.2009, cu notă explicativă de Julie Souhami, La situation 



de către administratorul special, în calitate de reprezentant al debitorului în insolvenţă2.
Aducem în discuţie şi unele efecte pe care le pot avea anumite decizii ale soţilor în 

planul procedurii colective prezente sau eventuale. Să luăm spre exemplu decizia soţilor 
de desfacere a căsătoriei (având în vedere în special cazul divorţului prin consimţământul 
soţilor) înainte de antrenarea în procedura insolvenţei  a unuia dintre soţi, dar mai ales  
partajul ce urmează divorţului, subsidiar şi obligatoriu. Este relevantă aici ipoteza în care 
partajul este realizat pe cale convenţională, prin încheierea unei convenţii de partaj între 
cei doi soţi.

Prin intermediul convenţiei de partaj, soţii vor putea decide liber asupra repartizării 
bunurilor din comunitate în lotul unuia sau a altuia, nefiind obligaţi să respecte anumite 
cote sau reguli de atribuire (bineînţeles,  în limitele prevăzute de lege3),  iar instanţa de 
divorţ ia act de convenţia respectivă, fără posibilitatea de a interveni4.

Prevăzând eventualitatea antrenării în procedura insolvenţei a unuia dintre soţi, ei 
ar putea proceda la atribuirea bunurilor însemnate ca valoare în lotul celuilalt soţ, golind 
astfel  gajul  general  al  creditorilor.  În  plus,  dacă  partajul  a  avut  loc  după  momentul 
încetării de plăţi sau într-o perioadă apropiată acestui fapt, în mod evident actul de partaj  
dobândeşte un caracter fraudulos, putând intra sub incidenţa prevederilor art. 79-93 din 
Legea 85/2006. Potrivit acestor prevederi legale, administratorul judiciar/lichidatorul are 
posibilitatea  de  a  cere  anularea  actelor  frauduloase  încheiate  de  debitor  în  dauna 
drepturilor creditorilor în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii. 

Deşi la prima vedere s-ar putea spune că partajul bunurilor comune ale soţilor ca 
urmare  a  desfacerii  căsătoriei  lor  are  caracter  personal  şi  nu  ar  trebui  să  poată  face 
obiectul unei astfel de cereri, totuşi partajul are prin natura lui un caracter patrimonial şi, 
în  plus,  efectele  unui  astfel  de  act  sunt  în  unele  cazuri  mult  prea  dăunătoare  pentru 
creditori pentru a fi lăsate deoparte de la analiza efectuată de judecătorul-sindic.

Aşadar,  actul  de  partaj  poate  fi  obiect  al  unei  cereri  de  anulare  introduse  de 
administratorul  judiciar/lichidator  dacă  a  fost  încheiat  în  perioada  suspectă  sau  într-o 
perioadă  apropiată  acesteia  şi  dacă,  la  momentul  încheierii  lui,  a  existat  intenţia  de 
fraudare a intereselor creditorilor. Intenţia de fraudare a creditorilor poate fi interpretată şi 
prin prisma cunoaşterii de către soţul ne-debitor a stării de încetare de plăţi întâmpinată de 
societatea viitor debitor în procedură5. 

Fiind îndeplinite condiţiile arătate  de lege,  judecătorul-sindic va putea pronunţa 
anularea partajului convenţional încheiat de cei doi soţi. 

În  opinia  noastră,  anulând  convenţia  de  partaj,  bunurile  vor  redobândi  în  mod 
retroactiv calitatea de bunuri comune, iar judecătorul-sindic va proceda la împărţirea lor în 
cadrul procedurii colective, cu toate efectele specifice. Ceea ce este foarte important este 
că desfiinţarea convenţiei de partaj nu are niciun efect asupra statutului personal al soţilor, 
ei rămân în continuare despărţiţi în fapt şi în drept.

procédurale du conjoint in bonis, în „Recueil Dalloz”, nr. 31/2009, p. 2144, pct. 3.
2 I. Ştefan, Efectele procedurii colective a falimentului asupra relaţiilor patrimoniale dintre soţi, în „Revista 

de drept comercial”, nr. 4/2006, p. 86.
3 De exemplu, în cazul amintit mai sus, al societăţilor de persoane (SRL, SNC sau SCS), titlurile de valoare 

dobândite prin participarea la capitalul social nu vor putea fi atribuite soţului care nu are sau a avut calitatea de  
asociat în societatea respectivă.

4 E. Florian, Dreptul familiei, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2003, p. 192-194.
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com, nr. 1/2004, p. 6.



Este important a menţiona acest aspect deoarece, spre deosebire de dreptul nostru, 
în  dreptul  francez  hotărârea  prin  care  instanţa  pronunţă  divorţul  prin  consimţământul 
soţilor (divorce sur demande conjointe) şi ia act de convenţia de partaj are un caracter 
indivizibil, în sensul că pronunţarea divorţului şi „omologarea” convenţiei de partaj nu pot 
fi  disociate6.  Prin urmare,  dacă în cadrul  unei  proceduri  colective este  pus în  discuţie 
partajul  sau  lichidarea  comunităţii,  ajunge  să  fie  pusă  în  discuţie  însăşi  existenţa 
divorţului.  De  aceea,  dacă  va  fi  invocat  caracterul  fraudulos  al  partajului  efectuat, 
judecarea  unei  astfel  de  cereri  presupune  o  deosebită  atenţie,  tocmai  datorită  acestei 
legături indivizibile între cele două elemente7.

Revenind la mijloacele de acţiune ale administratorului judiciar pentru reîntregirea 
averii debitorului, arătăm că şi în dreptul francez al insolvenţei reprezentantul creditorilor 
sau administratorul judiciar poate interveni pe calea unei acţiuni în raport, prin care să 
ceară aducerea la masa credală a bunurilor achiziţionate de soţul nedebitor,  cu titlu de 
bunuri proprii, dar cu resurse ale debitorului sau provenind din activitatea comercială a 
acestuia8. 

Cu privire la această acţiune, doctrina franceză arată că este de fapt o acţiune în 
simulaţie,  prin  care  administratorul  judiciar  tinde  să demonstreze  că  soţul  nedebitor  a 
cumpărat  pentru celălalt  soţ (prête-nom de son conjoint)9.  Dacă se dovedeşte faptul că 
resursele  financiare  pentru  achiziţionarea  bunului  provin  din  afacerea  administrată  de 
soţul debitor, se prezumă (automat) că soţul cumpărător a fost un simplu intermediar (şi-a 
împrumutat  numele),  iar  pe  baza  acestora  instanţa va putea  dispune aducerea  bunului 
respectiv la masa de împărţit între creditori. Dovada se poate face prin orice mijloc de 
probă, inclusive prin prezumţii sau declaraţii de martori10.

Totuşi,  soluţia  trebuie să rămână o excepţie,  având în vedere  că principiul  este 
acela al protecţiei bunurilor proprii ale soţului ne-debitor şi că acţiunea în raport nu poate 
fi îndreptată asupra bunurilor proprii ale acestuia11.

Spre exemplu, într-o decizie a Curţii  de Casaţie franceze  din 2003, se arată că 
imobilul  construit  pe  terenul  bun  propriu  al  soţiei,  în  timpul  căsătoriei  şi  cu  fonduri 
provenind din comunitate, constituie, la rândul lui, un bun propriu, fără să existe obligaţia  
de  recompensă  sau  sultă  şi,  prin  urmare,  este  inadmisibilă  acţiunea  în  raportul  acelui 
imobil la masa credală12.

Cu privire la calitatea de bun propriu, Curtea reţine că imobilul, deşi construit cu  
resurse provenind dintr-un împrumut contractat de ambii soţi, a dobândit calitatea de bun 
propriu al soţiei „prin mecanismul accesiunii”13.

6 Fr. Terré, D. Fenouillet, Les personnes. La famille. Les incapacités, Dalloz, Paris, 1986, p. 503-508.
7 Spre exemplu, în jurisprudenţa franceză, prima hotărâre de anulare a unei convenţii de lichidare încheiate  

în perioada suspectă a fost dată în anul 2000 (I. Goaziou-Huret,  Divorce et procédures collectives,  în „Revue 
trimestrielle de droit commercial”, nr. 4/2002, p. 635-638).

8 Art. L624-6 C. com. fr.
9 Decizia Curţii de casaţie franceze, precitată, în „Recueil Dalloz”, nr. 31/2003, p. 2167.
10 De exemplu,  dacă  la  data  achiziţionării  bunului,  soţul  cumpărător  nu dispunea  de  resurse  financiare  

suficiente, se prezumă că achiziţionarea bunului a fost finanţată de celălalt soţ, comerciant. În acest sens, a se  
vedea şi Decizia Curţii de casaţie franceze, precitată, în „Recueil Dalloz”, nr. 31/2003, p. 2168.

11 Pentru  unele  critici  şi  observaţii  în  ceea  ce  priveşte  acţiunea  în  raport,  a  se  vedea  şi 
http://www.oboulo.com/epoux-in-bonis-face-procedure-collective-ouverte-son-conjoint-100777.html

12 „Recueil Dalloz”, nr. 31/2003, p. 2167
13 Pentru detaliile argumentării deciziei curţii de Casaţie, a se vedea „Recueil Dalloz”, nr. 31/2003, p. 2167- 



CONCLUZII
Prin urmare,  nu poate fi  exclusă ipoteza unui partaj  simulat14 realizat  în scopul 

fraudării creditorilor soţului aflat în insolvenţă sau faţă de care este atrasă răspunderea 
civilă în conformitate cu dispoziţiile art. 138 din Legea procedurii insolvenţei15. Caracterul 
simulat al tranzacţiei / partajului poate fi dedus din împrejurări exterioare acestuia: foştii 
soţi continuă să aibă acelaşi  domiciliu şi să locuiască împreună16.  Un alt element care 
poate atesta frauda constă în obţinerea de către unul dintre soţi a unui procent mai mare  
decât  al  celuilalt  în  lipsa  unei  evidente  contribuţii  superioare  la  crearea  patrimoniului 
comun.  În general  tranzacţiile  care  au ca  efect  diminuarea  severă  a  gajului  general  al 
creditorilor  (corelate,  bineînţeles  cu  creşterea  altuia  în  consonanţă  cu  principiul  lui 
Lavoisier)  pot  fi  bănuite  de  intenţie  frauduloasă  şi  în  consecinţă  anulate.  Patologia 
partajului poate fi relevată şi de subevaluare17.

Asemenea partaje sunt lovite de nulitate absolută în conformitate cu dispoziţiile 
art. 1179, 1236, 1238 din Noul Cod civil, respectiv pentru o cauză ilicită18.

Prin urmare, în opinia noastră, ca urmare a anulării convenţiei de partaj, bunurile 
vor redobândi astfel, în mod retroactiv, calitatea de bunuri comune, iar judecătorul-sindic 
va  putea  proceda  la  împărţirea  lor  în  cadrul  procedurii  colective,  cu  toate  efectele  
specifice.

2169.
14 Pentru detalii privind simulaţia, a se vedea F. A. Baias,  Simulaţia. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă, 

Editura Rosetti, Bucureşti, 2003.
15 Pentru detalii,  a se vedea I. Adam, C. N. Savu,  Legea procedurii insolvenţei. Comentarii  pe articole, 

Editura CH Beck, Bucureşti, 2006, pp. 757-803.
16 „Pârâţii  locuiesc  împreună,  sunt  în  relaţii  excelente,  gospodăresc  împreună  conform  declaraţiilor 

martorilor audiaţi în cauză” şi „participă în comun la diferite evenimente sociale” – C. Ap. Galaţi, S. Civ., dec.  
civ. nr. 32 R / 15.01.2009 (preluată după Jurindex).

17 Pentru alte  exemple,  a  se  vedea  R.  M. Trif, Desfacerea căsătoriei  prin divorţ  şi  partajul  bunurilor  
comune ale soţilor, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007.

18 C. Ap. Galaţi, S. Civ., dec. civ. nr. 32 R / 15.01.2009.


	Partajul bunurilor soţilor şi procedura insolvenţei

