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Summary: In this article the author intended to shou the importance and
highlight the particularities of this Institution inthe sistem of Civil Law. Also, he
intended to cover the lackes that he had identified in the law by offering answers to
some delicate questions teoretics and practice.
Potrivit alin. l, art. 1432 Cod civil „Moştenirea este transmiterea
patrimoniului unei persoane fizice decedate (cel ce a lăsat moştenirea) către
succesorii săi‖. Potrivit acestui text de lege, ce pare a defini noţiunea de
succesiune, deducem posibilitatea transmiterii patrimoniului persoanei fizice
decedate.
Cu titlu de sinonime Codul civil utilizează noţiunile de moştenire şi
succesiune. În limbajul tehnic de specialitate, persoana decedată al cărei
patrimoniu, fracţiune de patrimoniu sau bunuri individuale se transmit prin
succesiune este desemnată sub denumirea de decujus. Această denumire provine de
la prescurtarea formulei romane is decujus succesione agitur (cel de a cărui
moştenire este vorba). Persoanele care dobîndesc prin succesiune elemente din
patrimoniul succesoral poartă denumirea de succesori, moştenitori sau erezi.
Conform Codului Civil, art. 1433, pot fi moştenitori, în cazul succesiunii:
a) testamentare, persoanele care se aflau în viaţă la momentul decesului
celui ce a lăsat moştenirea, precum şi cele care au fost concepute în timpul vieţii
celui ce a lăsat moştenirea şi s-au născut vii după decesul acestuia, indiferent de
faptul dacă sînt sau nu copiii lui, precum şi persoanele juridice care au capacitate
juridică civilă la momentul decesului celui ce a lăsat moştenirea;
b) legale, persoanele care se aflau în viaţă la momentul decesului celui ce a
lăsat moştenirea, precum şi copiii celui ce a lăsat moştenirea concepuţi în timpul
vieţii lui şi născuţi vii după decesul acestuia.
Succesiune – orice transmisiune de drepturi, între vii, pentru cauză de
moarte, transmisiune care poate fi universală, cu titlul universal, cu titlu particular.
Moştenirea este legală atunci când transmiterea patrimoniului succesoral are
loc în temeiul legii la persoanele, în ordinea şi în cotele determinate de lege [11].
Potrivit art. 1499 CC, moştenirea legală intervine de fiecare dată în cazul în care:
a) cel ce a lăsat moştenirea nu a lăsat nici un testament;
b) testamentul întocmit de testator a fost declarat nul;
c) succesorul testamentar este codecedat sau comorient cu testatorul;
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d) succesorul testamentar este nedemn.
În afară de situaţiile menţionate mai sus moştenirea legală intervine şi atunci
când testamentul lăsat nu conţine dispoziţii testamentare cu privire la dispunerea de
patrimoniu, ci alte dispoziţii de ultimă voinţă (desemnarea executorului
testamentar, dispoziţii cu privire la funeralii, dispoziţii cu privire la dezmoştenire
etc.). In fine, moştenirea legală poate coexista cu cea testamentară. Astfel, în cazul
în care există moştenitori rezervatari, testatorul poate testa doar partea din
patrimoniu care depăşeşte rezerva succesorală, care, potrivit normelor cu privire la
moştenirea legală se va atribui moştenitorului rezervatar. De asemenea, dacă
testatorul nu a testat întregul său patrimoniu, partea rămasă se va deferi celor care
au dreptul la el potrivit regulilor moştenirii legale.
Moştenirea legală este concepută ca o moştenire de familie. Pornind de la
concepţia necesităţii conservării bunurilor în familie, dreptul nostru atribuie
moştenirea legală familiei defunctului, iar în caz de vacanţă succesorală - statului.
Noţiunea de familie are un înţeles larg, incluzând rudele de sânge, soţii şi afinii.
Moştenitori legali însă sunt doar cei care formează familia în sens restrâns - rudele
defunctului şi soţul supravieţuitor, nu şi afinii lui. Rudenia, potrivit art. 45 al
Codului familiei aprobat prin Legea nr. 1316-XIV din 26.10.2000, rudenia este
legătura de sânge bazată pe descendenţa unei persoane dintr-o altă persoană
(rudenie în linie dreaptă, care poate fi ascendentă şi descendentă, cum ar fi în cazul
părinţilor şi copiilor) sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun
(rudenie în linie colaterală - fraţii şi surorile). întrucât legăturile de rudenie pot fi
foarte îndepărtate, chemarea tuturor rudelor la moştenire ar necesita eforturi
considerabile şi va avea drept efect pulverizarea patrimoniului succesoral. Datorită
acestui fapt, legea limitează chemarea la moştenire şi stabileşte o anumită ordine de
preferinţă, în care rudele defunctului sunt chemate la moştenirea legală [11].
Problema devoluţiunii legale a moştenirii se pune în mod obişnuit atunci
când cel ce lasă moştenirea nu a dispus prin testament de bunurile sale, este
motivul pentru care această moştenire poartă denumirea de moştenire ab intestat
[14]. Moştenirea se deferă prin lege şi în cazul în care deşi defunctul a dispus de
bunurile sale prin testament, aceste dispoziţii de ultimă voinţă nu sunt valabile.
Există situaţii în care una şi aceiaşi moştenire se deferă atât prin lege, cît şi prin
testament: este cazul când, existând moştenitori rezervatori, defunctul nu poate
dispune prin acte de ultimă voinţă decât de o anumită parte din moştenire (cotitatea
disponibilă, restul, rezerva)revenind în virtutea legii anumitor moştenitori legali.
În principiu, legea cheamă la moştenire rudele apropiate ale defunctului
indiferent dacă legătura de rudenie rezultă din căsătorie, din afara căsătoriei ori din
adopţie, precum şi pe soţul supraveţuitor al acestuia.
Astfel, potrivit Codului Familiei al RM „rudenia este legătura bazată pe
descendenţa unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe
persoane au un ascendent comun‖. Rudenia în linie dreaptă poate fi ascendentă sau
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descendentă. Gradul de rudenie este distanţa dintre două rude care se stabileşte
astfel:
 în linie dreaptă, după numărul generaţiilor care separă pe defunct de
moştenitorii săi, astfel încât de exemplu, tatăl şi fiul sunt rude de gradul întâi,
bunicul şi nepotul sunt rude de gradul doi.
 în linie colaterală, după numărul naşterilor care separă pe defunct de
moştenitorii săi, urcînd de la defunct la ascendentul comun şi coborând de la
acesta la cel chemat la moştenire, aşa încît,de exemplu, fraţii defunctului sunt rude
de gradul doi, unchii şi mătuşile sunt rude de gradul trei.
Rudele în linie dreaptă ale defunctului-atât ascendentă cît şi descendentă-pot
moşteni la infint, adică indiferent de gradul lor. În linie colaterală însă posibilitatea
practică de a moşteni este limitată prin lege la gradul patru de rudenie inclusiv.
Deşi legea stabileşte cercul persoanelor chemate să culeagă moştenirea, acestea nu
vor putea să culeagă toate împreună patrimoniul succesoral. Este evident că dacă sar proceda astfel, s-ar fi ajuns la o excesivă fracţionare a patrimoniului succesoral.
De aceea legiuitorul a instituit două criterii de bază şi anume: clasa de moştenitori
şi gradul de rudenie.
Clasa de moştenitori reprezintă grupul de rude ale celui care lasă moştenirea,
determinat potrivit legii, chemate de alte grupe de rude dintr-o altă clasă [21].
Rudele de acelaşi grad vor culege moştenirea cu drept de cotă egală, acesta
constituind principiului împărţirii succesiunii între rudele de acelaşi grad în părţile
egale(pe capete).În conformitate cu acest principiu, în cazul în care la moştenire
sunt chemate rude din aceeaşi clasă de moştenitori şi au acelaşi grad de rudenie cu
cel care lasă moştenirea, fiecare din succesibili va moşteni o parte egală cu a
celorlalţi succesibili.
În dreptul Republicii Moldova, rudele de acelaşi grad constituie o clasă. În
ce priveşte moştenirea, a fost pus semnul egalităţii între aceste două criterii
tehnico-juridice - clasa de moştenitori şi gradul de rudenie[16].
Art. 1500 CC al RM, ţinînd cont de gradul de rudenie al succesorilor cu cel
despre a cărui moştenire este vorba, îi împarte pe moştenitorii legali în trei clase.
Gradul de rudenie este distanţa dintre două rude, măsurată pe linia legăturii
de rudenie, după numărul naşterilor intervenite.
Legiuitorul cheamă la moştenire rudele apropiate ale celui despre a cărui
moştenire este vorba, şi anume: copiii, părinţii, fraţii, surorile, bunicii, nepoţii de
frate şi de soră incapabili de muncă, precum şi soţul supravieţuitor.
În scopul împiedicării fărîminţării moştenirii şi a scăderii valorii sale
economice, legea instituie o ordine a vocaţiei legale concrete a moştenitorilor
folosind clasa(ordinul) de moştenitori şi gradul de rudenie şi stabilind trei principii
de bază ale devoluţiunii legale:
I. Moştenitorii vor fi chemaţi la moştenire în ordinea claselor de moştenitori
legali (principiul priorităţii clasei de moştenitori);
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II. Rudele de grad mai apropiat, în cadrul aceleiaşi clase, înlătură de la
moştenire rudele mai îndepărtate în grad (principiul proximităţii gradului de
rudenie);
III. Rudele de grad egal, în cadrul aceleiaşi clase, moştenesc în părţi egale
(principiul împărţirii succesiunii între rudele de acelaşi grad, în părţi egale).
În continuare vom aborda problema venirii la moștenire a descendenților și
care ar fi soluțiile pentru a înlătura lacunele existente.
Astfel potrivit art.1500 alin.(1) pct.a) din Codul Civil al RM, din clasa I de
moştenitori fac parte: descendenţii ( fii şi fiicele celui ce a lăsat moştenirea, la fel
cei născuţi vii după decesul lui, precum şi cel înfiaţi) soţul supraveţuitor şi
ascendenţii privilegiaţi ( părinţii, înfietorii) celui ce a lăsat moştenirea. Spre
deosebire de moştenitorii din alte clase, moştenitorii care fac parte din clasa I sînt
moştenitori rezervatori: rezerva cuccesorală este de ½ din cota ce s-ar fi cuvenit
fiecăruia din ei în caz de succesiune legală, dacă sunt incapabili de muncă, acest
beneficiu legal fiind acordat și descendenților inclusiv[241].
Pînă a dispune analiza modului de culegere a patrimoniului succesoral
urmează să clarificăm cine sunt descendenții în opinia codului civil.
Astfel din categoria descendenţilor fac parte:
- Copii din căsătoria celui care lasă moştenirea. Constatarea nulităţii
căsătoriei nu va produce efecte asupra copiilor rezultaţi dintr –o astfel de
căsătorie, aceştia păstrîndu –şi drepturile care revin copiilor din căsătorie , chiar
dacă ambii soţi au fost de rea credinţă la închierea acesteia, astfel vocaţia
succesorală reciprocă dintre păruinţi şi copii nu suferă nici o atingere;
- Copii celui care lasă moştenirea sau descendenţii lui din afara căsătoriei, cu
singura condiţie ca paternitatea să fie stabilită potrivit legii. Aşadar, principiul în
această privinţă este asimilarea copilului din afara căsătoriei cu cel din căsătorie.
Provenienţa copilului de la tată prezintă unele dificultăţi în cazul în care copilul
este născut în afara căsătoriei . potrivit alin 3 art. 17 codului familiei al Republicii
moldova copilul născut din părinţi căsătoriţi ori în timp de 300 de zile din
momentul desfacerii căsătoriei , declarării căsătoriei nule sau decesului soţului
mamei copilului are ca tată pe soţul ( fostul soţ) al mamei, dacă nu a fost stabilit
contrariul. Această prezumţie de paternitate a soţului ( fostului soţ) poate fi
înlăturată printr– o declaraţie a soţilor ( foştilor soţi) depusă personal. În cazul în
care unul din soţi , nu se poate prezenta personal, declaraţia autentifică notarial se
expediază organului de stare civilă (alin 14) art. 47 c fam. RM.). Paternitatea
copilului născut în afara căsătoriei poate fi recunoscută de către tatăl sau printr –o
declaraţie comună a acestuia şi a mamei copilului depusă la organul de stare civilă.
Dacă copilul este născut din părinţi necăsătoriţi între ei şi în lipsa declaraţiei
comune a părinţilor sau a tatălui, paternitatea se stabileşte de către instanţa de
judecată în baza declaraţiei unuia dintre părinţi, a tutorelui ( curatorului) sau a
copilului însuşi la atingerea majoratului ( art. 48 C. Fam. RM). Contestarea
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paternităţii se face conform art. 49 C. Fam RM, doar pe cale judecătorească, de
către persoanele şi în condiţiile prevăzute de lege [21]. Astfel spus, copilul din
afara căsătoriei care şi –a stabilit paternitatea ,are aceiaşi situaţie legală ca şi
copilul din căsătorie, atât faţă de părinte, cît şi faţă de rudele acestuia.
Spre deosebire de Codul Civil al RM care asimilează copii din căsătorie cu
cei din afara căsătoriei legiuitorul francez a prevăzut un caz cînd copilul din afara
căsătoriei are drepturi reduse în raport cu copilul din căsătorie. Este vorba de
copilul din afara căsătoriei a cărui tată sau mamă în timpul concepţiei sale era
căsătorit cu o altă persoană. Aceste drepturi reduse nu se aplică decît în cazul cînd
acest copil „adulterin‖ vine în concurs cu un copil care a rezultat din căsătoria în
timpul căreia a avut loc adulterul.
- Copii înfiaţi. Înfierea este actul juridic în temeiul căreia se stabilesc
raporturi de rudenie între înfiat şi descendenţii săi, pe de o parte , şi înfietor şi
rudele acestuia, pe de altă parte asemănător acelora care există în cazul rudeniei
fireşti. Raporturile dintre înfietor şi înfiat sunt asemănătoare clor existente între
părinţi şi copii, adică înfiatul şi descendenţii săi dobîndesc , prin efectul înfierii,
aceleaşi drepturi pe care le are copilul din căsătorie faţă de părinţii săi. Înfiatul şi
descendenţii săi vor avea vocaţie succesorală la moştenirea lăsată de defunct,
deoarece ei devin rude nu numai cu înfietorul dar şi cu rudele acestuia, între care şi
ascendentul înfietorului care lasă moştenirea;
- Copii concepuţi, dar născuţi vii după decesul părinţilor sau al unuia dintre
ei.
Nu sunt consideraţi succesori şi nu pot să moştenească copii ,, luaţi de
suflet‖, adică minorii care au fost adăpostiţi, crescuţi, îngrijiţi, educaţi în unele
familii, de obicei, de rudele îndepărtate sau chiar de străini ce nu a au copii proprii.
În toate aceste cazuri copii luaţi ,,de suflet‖ nu au fost oficial înfiaţi ( adoptaţia),
din care considerente nu pot pretinde la succesiune în cazul decesului părinţilor
care iau crescut şi iau educat.
Descendenţii pot culege moştenirea în nume propriu sau prin reprezentare,
inclusiv prin transmisie succesorală ( descendenții de gr. II și mai îndepărtat de
rudenie cu defunctul).
Problema care o generează legislația civilă și anume art 1500 CC, este faptul
că acesta prin descendenți enumără doar fiii și fiicele defunctului: din clasa I de
moştenitori fac parte: descendenţii ( fii şi fiicele celui ce a lăsat moştenirea, la
fel cei născuţi vii după decesul lui, precum şi cel înfiaţi).
Astfel cei care pot culege patrimoniul succesoral, în calitate de descendent și
în nume propriu, sunt doar descendenții defunctului de gradul I de rudenie,
descendenții de gradul II și următorii vor putea culege patrimoniul succesoral doar
prin intermediul instituției reprezentării succesorale sau a transmisiei succesorale.
Altfel spus dacă fiii și fiicele defunctului vor putea participa la partajarea
patrimoniului succesoral în nume propriu, doar cu respectarea condițiilor necesare
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pentru a moșteni, atunci nepoții și strănepoții defunctului vor putea moșteni doar
dacă sunt întrunite condițiile de operare a reprezentării succesorale sau a instituției
transmisiei succesorale.
Consider că articolul 1500 CC aduce o atingere directă subclasei
descendenților, practic fără temei înlăturând indirect de la moștenire nepoții și
strănepoții defunctului, care în viziunea sistemului romano germanic sunt parte
componentă a subclasei descendenților. Mai mult ca atît inclusiv dreptul roman
protejând familia romană, a inclus în subclasa descendenților nu doar fiii și fiicele
ci și nepoții și strănepoții în linie dreaptă la infinit, fapt pe care consider că inclusiv
și legiuitorul Republicii Moldova trebuia să-l facă.
Un alt argument în acest sens, ar fi faptul că, descendenții de gradul II și
următorul pînă la infinit pot culege patrimoniul succesoral prin reprezentare
succesorală. Este de menționat că instituția reprezentării succesorale, este o parte
componentă a moștenirii legale, altfel spus legiuitorul recunoaște calitatea de
moștenitor rezervatar și indirect cea de moștenitor legal al descendenților de gradul
II și următorul, însă tot odată nu acordă posibilitatea acestora de a culege
patrimoniul succesoral în nume propriu.
Spre exemplu într-o speță unde la data deschiderii succesiunii există doar un
nepot al defunctului în viață, în cazul în care nu sunt intrunite condițiile
reprezentării succesorale sau a transmisiei succesorale statul va culege întregul
patrimoniu succesoral în baza certificatului de moștenire vacantă.
Soluții
Pentru a înlătura acele aspecte injuste aplicate de articolul 1500 CC
descendenților de gradul II și următorul, ar fi necesar ca legiuitorul să prevadă
expres că din clasa I de moștenitori legali fac parte descendenții, care sunt fiii și
fiicele acestuia, inclusiv nepoții și strănepoții în linie dreaptă la infinit. Sau în
redacția Codului civil ar suna în felul următor: din clasa I de moştenitori fac
parte: descendenţii ( fii şi fiicele celui ce a lăsat moştenirea, la fel cei născuţi
vii după decesul lui, precum şi cel înfiaţi, inclusiv nepoții și strănepoții
acestora în linie dreaptă la infinit) soţul supraveţuitor şi ascendenţii
privilegiaţi ( părinţii, înfietorii) celui ce a lăsat moştenirea.
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