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ADNOTARE
Perederco Vasilii. „Rolul rezervei succesorale în protecția moștenitorilor legali”. Teză de doctor în drept,
Profilul 553 – Drept privat, specialitatea 553.01 – Drept civil. Chişinău, 2017
Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 166 de
titluri, 133 de pagini text de bază, anexe.
Publicaţii la tema tezei: rezultatele obţinute sunt publicate în 14 lucrări ştiinţifice.
Cuvinte-cheie: succesiune legală, rezervă succesorală, succesor rezervatar, soț supraviețuitor rezervatar,
descendent rezervatar, ascendent rezervatar, caracter legal, caracter imperativ.
Domeniul de studiu: specialitatea 553.01 – Drept privat (Drept civil).
Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul prezentului studiu constă în efectuarea unei investigaţii complexe a
problemei privind rolul rezervei succesorale în protecția moștenitorilor legali prin prisma analizei regulilor de
drept ce guvernează această materie, valorificând în acest sens cadrul legal şi abordările doctrinare în domeniu,
precum şi în formularea unor soluţii şi propuneri vizând perfecţionarea legislaţiei ce reglementează rezerva
succesorală și rolul ei în protecția moștenitorilor legali. Principalele obiective ale lucrării sunt: definirea rezervei
succesorale în contextul cadrului general în care se pune problema acesteia; cercetarea caracterelor specifice ale
acesteia, analiza aspectelor de drept comparat în ce priveşte reglementarea legală a rezervei succesorale și rolul ei
în protecția moștenitorilor legali; enunţarea regulilor de drept care guvernează rezerva succesorală şi stabilirea
corelaţiei dintre liberalități și caracterul imperativ al rezervei succesorale; evidenţierea carenţelor şi lacunelor
existente în cadrul legal de reglementare a rezervei succesorale şi formularea unor propuneri de lege ferenda în
vederea perfecţionării şi eficientizării legislaţiei în domeniul vizat.
Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării rezidă în faptul că ea reprezintă una din primele încercări
de analiză ştiinţifică amplă şi complexă a rolului rezervei succesorale în protecția moștenitorilor legali în
perimetrul doctrinei autohtone de drept civil. Cercetarea îşi învederează caracterul novator inclusiv graţie faptului
că a fost realizată o analiză eminamente comparativă a reglementărilor în materia rezervei succesorale, care a
făcut posibilă reliefarea carenţelor cadrului legal naţional şi crearea unor oportunităţi de implementare a
practicilor legislative mai performante în legislaţia civilă a Republicii Moldova.
Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în cercetarea multidimensională a reglementărilor
juridice ale rezervei succesorale la nivel național și internațional, cât și elucidarea practicii notariale și a
jurisprudenței în materie. Acest fapt care a avut ca efect formularea unei fundamentări ştiinţifice a rolului
rezervei succesorale în protecția moștenitorilor legali, precum și formularea propunerilor de lege ferenda, în
vederea perfecționării cadrului normativ intern, aplicării corecte și eficiente a cadrului legal de către instanțele de
judecată din Republica Moldova.
Semnificaţia teoretică a lucrării constă în cercetarea complexă, multiaspectuală şi interdisciplinară a
problemei rezervei succesorale în protecția moștenitorilor legali, cu evidenţierea interferenţelor cu alte instituţii
importante din dreptul civil, dreptul familiei, dreptul procesual civil ş.a. Importanţa teoretică rezidă în
fundamentarea ştiinţifică a conceptului de rezervă succesorală şi a principiilor ce guvernează această noțiune, în
sistematizarea şi argumentarea soluţiilor oferite de doctrina juridică, lucru care până acum nu s-a realizat în ştiinţa
autohtonă de Drept civil.
Valoarea aplicativă a lucrării constă în interpretarea clară şi univocă a normelor legale în materia rezervei
succesorale și rolului ei în protecția moștenitorilor legali, ceea ce va contribui la aplicarea corectă a legislaţiei atât de
către participanţii la raporturile juridice civile, cât şi de către instanţele judecătoreşti chemate să examineze cauzele
privind drepturile asupra rezervei succesorale și a rolului ei în protecția moștenitorilor legali şi să determine efectele
pe care aceasta le va produce. Considerăm, de asemenea, că propunerile de lege ferenda, formulate în urma
investigaţiilor întreprinse, pot fi puse la baza proiectelor de modificare a legislaţiei în domeniul succesiunii legale și
a rezervei, lucru care va spori eficienţa cadrului legal, în general, şi a actului de justiţie, în particular.
Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Lucrarea reprezintă un studiu complex, cu soluţii teoretice
argumentate şi propuneri practice, care sunt utile dintr-o perspectivă didactică în procesul predării disciplinei
Drept civil, Drept succesoral, rezerva succesorală, în cadrul facultăţilor de drept, prezentând interes în acelaşi
timp şi pentru practicienii în domeniul Dreptului privat.
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АННОТАЦИЯ
Передерко Василий. «Роль обязательной доли в защите законных наследников»
Диссертация на соискание ученой степени доктора права, профиль 553 – частное право,
специальность 553.01 – гражданское право. Кишинэу, 2017
Структура диссертации: введение, четыре главы, общие выводы и рекомендации,
библиографический список из 166 источников, 133 страниц основного текста, приложения.
Публикации по теме диссертации: результаты исследования были опубликованы в 14 научных
работах.
Ключевые слова: наследство по закону, обязательная доля, законные наследники, наследование
по закону, нетрудоспособные дети, нетрудоспособный супруг, нетрудоспособные родители.
Область научного исследования: 553.01 – частное право (гражданское право).
Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы состоит в комплексном научном
исследовании обязательной доли и ее роли в защите законных наследников посредством анализа
основополагающих правил в данной области, разработанных в законодательстве и правовой доктрине,
а также в выдвижении предложений по совершенствованию законодательства. Основными задачами
исследования являются: определение последствий обязательной доли в составе наследования по
закону; осуществление сравнительного анализа правового регулирования обязательной доли и ее
роли в защите законных наследников; определение основных принципов, регулирующих
обязательную долю; выявление недостатков и пробелов, существующих в законодательстве о
наследовании по закону, касающихся обязательной доли, и разработка предложений по
совершенствованию законодательства и повышению эффективности законотворчества в данной
области.
Научная новизна и оригинальность работы состоит в том, что данное исследование является
одной из первых попыток осуществления комплексного научного анализа роли обязательной доли в
защите законных наследников в отечественной гражданско-правовой доктрине. Работа носит
оригинальный характер в том числе благодаря сравнительному анализу правового регулирования роли
обязательной доли в защите законных наследников, что позволило выявить недостатки
национального законодательства и дало возможность внедрить более совершенные нормативные
разработки других государств.
Важная научная проблема, решенная в рамках данного исследования, состоит в определении и
научном обосновании роли обязательной доли в защите законных наследников посредством
системного анализа положений законодательства и научных воззрений в данной области.
Теоретическая значимость работы состоит в комплексном и межотраслевом исследовании
роли обязательной доли в защите законных наследников, сопряженном с выявлением соотношений
с другими важными институтами гражданского, семейного, гражданско-процессуального права.
Теоретическая важность работы состоит также в научном обосновании роли обязательной доли в
защите законных наследников и руководящих принципов данного концепта.
Прикладное значение работы состоит в понятном и однозначном толковании правовых норм,
регулирующих право на обязательную долю наследников, что, несомненно, будет способствовать
правильному применению законодательства как участниками гражданско-правовых отношений, так и
судебными инстанциями, призванными рассматривать дела о признании сделок недействительными.
Внедрение научных результатов. Работа представляет собой комплексное исследование,
включающее аргументированные теоретические выводы и практические рекомендации, которые могут
быть полезны в дидактическом плане, в процессе преподавания курса гражданского права,
наследственного права на юридических факультетах, а также могут представлять немаловажный интерес
для практикующих юристов в области частного права.
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ANNOTATION
Perederco Vasilii, „Successional reserve role in protecting the legal heirs”, PhD thesis entitled,
Profile 553 – private, specialty 553.01– civil. Kisinau, 2017
Thesis structure: introduction, four chapters, conclusions and recommendations, bibliography of 166
titles, 133 pages of main text, annexes.
Publications on the topic sentence: the results are published in 14 scientific papers.
Keywords: legal succession, inheritance reserve, successor rezervatar, husband supraveţuitor rezervatar,
rezervatar downward, upward rezervatar, legally enforceable mandatory.
Field of study: specialty 553.01 – Private Law (Civil Law).
The purpose and objectives. The purpose of this study is to conduct an investigation into the
complex issue of the role of reserve successional protection heirs by analyzing the legal rules governing the
matter, tapping into this legal framework and approaches doctrinal field and in providing solutions and
proposals regarding the improvement of legislation regulating inheritance reserves and its role in protecting
the legal heirs. The main objectives of the paper are: defining successional reserve the context of the general
question is this; research its specific characteristics, the analysis of aspects of comparative law in the legal
regulation of inheritance reserve and its role in protecting the legal heirs; enunciating rules of law governing
succession reserves and the correlation between the Liberals and the imperative of successional reserve;
highlighting weaknesses and loopholes in the legal framework and formulating the reserve succession law
ferenda proposals in order to improve and streamline the legislation concerned.
Scientific novelty of the work is that it is one of the first attempts at broad and complex scientific
analysis of the role of successional reserve heirs perimeter protection of domestic civil law doctrine.
The research învederează novelty including due to the fact it was made an analysis eminently
comparative statutory reserve succession, which made it possible to highlight deficiencies national legal
framework and creating opportunities for implementing legislative practices more efficient in the civil
legislation of the Republic of Moldova.
The important scientific problem solved lies in the multidimensional research of the juridical regulations
of the national and international succession reserve, as well as the elucidation of the notarial practice and the
jurisprudence in the matter, which resulted in a scientific substantiation of the role of the succession reserve in the
protection of the legal heirs And formulating the proposals for the law of the Republic, in order to improve the
internal normative framework, the correct and efficient application of the legal framework, by the courts of the
Republic of Moldova.
The significance of the paper is to research complex, multidimensional and interdisciplinary problem
protection successional reserve heirs, identifying interference with other actors in civil law, family law, civil
procedure, etc. The theoretical importance lies in the scientific concept successional reserve and principles
governing this notion, the systematization and argumentation solutions offered by legal doctrine, which so far has
not achieved the domestic science in civil law.
Value of the work lies in the interpretation clear and unequivocal rules related legal reserve succession
and its role in protection of the heirs, which will contribute to the proper application of legislation by both
participants in civil legal relations and the courts called to examine cases related rights succesoraleşi reserve its
role in protecting heirs and determine the effects it will produce. We also believe that proposals ferenda law,
issued following the investigations carried out, can be made the basis of draft amending legislation on legal
succession and the reserve, which will increase the efficiency of the legal framework in general and the
administration of justice in private.
Implementation of scientific results. The paper is a comprehensive study, with theoretical solutions
based and practical proposals that could be useful from a teaching perspective in the teaching discipline Civil
law, inheritance law, reserve succession in the law faculties, showing interest while for private legal
practitioners.
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LISTA ABREVIERILOR
alin. – aliniat
art.– articol
p.– pagină
pct. – punct
lit. – literă
nr. – număr
RSFI – Republica Socialistă Federativă Iugoslavă
RSSM – Republica Sovietică Socialistă Moldovenească
vol. – volum
etc. – etcetera
s.n. – sublinierea noastră
ş.a. – şi alţii
CC RM – Codul civil al Republicii Moldova
CPC RM – Codul de procedură civilă RM
RM – Republica Moldova
CSJ – Curtea Supremă de Justiţie
CC şi de CA – Colegiul civil şi de Contencios administrativ
CEDO – Curtea Europeană a Drepturilor Omului
BGB – Codul civil german (Bürgerliches Gesetzbuch)
CCR – Codul civil al României
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Intrоduсere
Aсtualitatea și importanța problemei abordate. Aсtualitatea temei supuse сerсetării
se justifică prin aspeсtul inоvaţional al unоr subieсte eluсidate în luсrare, сare, prin valoarea
lor analitiсă, vin să соntribuie la dezvоltarea dосtrinei naţiоnale сe abоrdează rezerva
suссesоrală, luându-se în соnsiderare diversitatea refоrmelor soсial-eсоnomiсe сare s-au
produs pe parсursul ultimului deсeniu în Republica Mоldоva. Acestea, în esenţa lоr, şi-au
extins într-un mоd indirect efectele şi asupra relaţiilor suссеsorale, în general, şi a celоr din
rezerva suссesоrală, în speсial.
Actualitatea temei prezentate îl constituie și speсtrul subiесtelor eluсidate dе autоr în
cuprinsul aсestui studiu, încerсând să aсopere unеle laсune lеgale сare, în practiсă, ar putеa
gеnera difеrite impеdimente la realizarеa drеptului de mоştenire a suссesorilor rezеrvatari prin
oferirea unоr sоluţii cu caraсter de lege ferenda având ca sсоp îmbunătăţirеa lеgislaţiei naţiоnale
în materia rezеrvei suссesoralе. Odată cu punеrea în apliсare a actualului Cоd civil al Republicii
Moldоva, materia rezеrvei suссеsorale a supоrtat esеnţiale соmpletări сare până la etapa aсtuală
n-au fоst eluсidate într-un mоd mai detaliat în litеratura de spесialitate. Astfel, în prеzenta
luсrarе, autоrul abоrdează unele dintre сеle mai importante problеme ale rezervei suссesоrale pe
сare doсtrina autоhtоnă le-a lăsat în umbră.
Dеși vine înсă din antiсhitate, rеzerva suссesorală estе unul din сеle mai impоrtantе și
aсtuale cоmpartimеnte alе suссеsiunii legalе. Impоrtanţa şi aсtualitatea aсеsteia sunt motivate de
сaraсtеrul transfоrmărilоr сarе au survеnit în viaţa pоlitiсо-sосială, de rеalităţilе şi tеndinţеle
dezvоltării sосialе, de lеgalizarеa drеptului de prоprietatе privată, de faptul сă aсеste rеlații
reglеmentatе de Codul civil al Rеpublicii Mоldоva prеzintă un imеns intеres pеntru mulți
сеtățeni din țară.
Prin rеzerva suссеsorală, arе lоc limitarеa drеptului de a dispunе de bunurilе salе impusă
titularului dreptului de proprietate prin raţiunea: de a prоteja cеle mai aprоpiate rudе ale
defunсtului împоtriva aсtelor salе cu titlu gratuit, сare adеseori pot fi falsifiсatе, întосmite în
situații neadесvatе ale titularului propriеtății suссеsoralе, sau adus în acеastă situațiе de escrосi
și răufăcătоri, aсte ce ar fi putut goli de соnţinut patrimоniul suссesoral. În aсеst соntext, se
evidеnțiază drеpt nесеsitatе abоrdărilе științifiсе pеntru stabilirеa esеnței și impоrtanței nоțiunii
vizate, corесtitudinеa rеglemеntărilоr aсеsteia, evidеnțiеrea laсunеlor și nеajunsurilоr, în așa fеl
înсât aсеstea să sеrvеască ulteriоr drеpt rеpеre în еlabоrarea unоr nоi și соrecte rеglemеntări. Din
aсеste соnsidеrente, aсtualitatеa și împоrtanța сеrсеtării efесtuate sunt justificate.
Dinсоlо de aсеst vaсuum dосtrinar, autоrul şi-a prоpus să scоată în rеlief aсеle prоblеme
de оrdin praсtiс, dеsprinsе din inadvеrtеnţеle şi оbsсurităţilе lеgislaţiеi civilе, ce pot сrеa în
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praсtiсă unеle îngrădiri alе drеptului de mоştеnire, preсum şi să individualizеze difiсultăţilе се
pоt să apară la sоluţiоnarеa litigiilоr în matеria rеzervеi suссesоralе.
Tеndinţеle de соnstituţiоnalizarе a ramurilоr de drеpt public şi de drеpt privat се pеrsistă în
doсtrina еurоpеană au sеrvit pеntru autоr drеpt tеmеi dе a еxtindе invеstigaţiile asupra drеptului
de mоştеnire eluсidat prin prisma prеvеdеrilor соnstituţionalе, pеntru a fi stabilitе limitеlе de
rеalizarе a acestei libertăţi fundamentale în raport cu garanţiile pe сare le ofеră lеgislaţia altоr
statе matеriеi rezervei succesorale.
Actualitatea tematicii supuse cercetării se mai poate desprinde şi din varietatea
dificultăţilor ce afectează rezerva succesorală, condiţionate de lipsa unor reglementări în materie
care ar specifica particularităţile rezervei succesorale, ceea ce ar permite înlăturarea controverselor jurisprudenţiale referitoare la aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei în domeniul rezervei
succesorale.
Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identificarea problemelor de
cercetare. Rezerva succesorală, fiind o subinstituţie a succesiunii legale din dreptul civil şi
dispunând de anumite reglementări, n-a reuşit până în prezent să se regăsească pe deplin în
monografiile, manualele și articolele din doctrina autohtonă. Pentru realizarea obiectivelor
prezentului studiu, au fost utilizate numeroase surse teoretice, legislative, soluţii din practica
judiciară naţională şi cea străină, precum şi unele dosare din practica judiciară și notarială
privind rezerva succesorală.
Drept bază teoretico-normativă a investigaţiei servesc: Constituţia Republicii Moldova,
Codul civil, Codul familiei, Legea Republicii Moldova cu privire la notariat, Constituţia
României, vechiul şi noul Cod civil al României, Codul civil al Federaţiei Ruse, Codul civil al
Franţei, Codul civil al Germaniei, Codul civil al Quebecului, Codul civil al Georgiei, Codul civil
al Portugaliei, Codul civil al Ucrainei, Codul civil al Italiei, Codul civil al Spaniei, Legea
Republicii Moldova cu privire la organizarea activităţii notarilor etc.
Ca suport teoretic la realizarea obiectivelor prezentei lucrări au servit sursele doctrinare ale
autorilor autohtoni şi ale celor străini, cum ar fi: P.Nichitiuc, V.Volcinschi, Gh.Chibac,
E.Cojocari, V.Cojocaru, E.Constantinescu, S.Băieşu, N.Roşca, A.Băieşu, V.Creţu, A.Bloşenco,
G. Bostan, O. Robu, V.Gîscă, D.Cimil, V.Cebotari, O.Efrim, I.Șeremet, T.Mişina, I.Ţonova,
V.Pistruga, D.Ţurcan, Iu.Banarescu (Republica Moldova); I.Genoiu, L.Cătană, S.G. Longinescu,
D.Alexandresco, G.Plastara, T.Ionaşco, M.Eliescu, I.Dogaru, D.Macovei, I.Zinveliu, E.Lupan,
L.Pop, T.Sămbrian, S.Barnuţiu, A.Degre, V.Hanga, G.Boroi, T.Drăganu, I.Muraru, M.Bădescu,
I.Deleanu, Gh.Luţescu, D.Chirică, Fr.Deak, Gh.Botea, H.Grotius, I.Filipescu, E.Cernea,
E.Molcuţ, St.Cărpinaru, M.Popa, R.Niţoiu, R.Ţapu, M.Bocşan, C.Toader, R.Popescu,
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L.Stănciulescu, S.Tănăsescu, D.Negrilă, N.Nicoreanu, N.Jac Constantinescu, I.Popa (România);
М.V. Gordon, E.B. Eydinova, G.М. Stepanenko, Е.V. Subotina, А.А. Rubanov, М.I. Braghinski,
V.V. Vitreanski, О.S. Ioffe, D.I. Мayer, G.F. Șerșenevici, K.B. Iaroșenko, О.V. Маnnikov,
А.P.Sergheev, Iu.K. Tolstoi, I.V. Еliseev, О.М. Коzâr, А.А. Маkovskaya (Federaţia Rusă);
Brigitte Hess-Fallon, Anne-Marie Simon, Barombierere Par M., Baudrot-Lacantinerie G. Wanl
Albert, Georges P.Docan, Jacques Ghestin, Marcel Planiol, Y.Lequette, F.Terre (Franţa) etc.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul primordial al prezentului studiu constă în efectuarea
unei analize detaliate a doctrinei și a cadrului legal naţional în materia rezervei succesorale,
pentru a putea fi scoase în evidenţă cele mai stringente probleme care pot crea dificultăţi în activitatea practică notarială şi în practica judiciară, precum şi în oferirea unor soluţii în acest sens
pentru a preveni apariţia diferitelor incidente ce ar afecta rezerva succesorală, sau ar îngrădi
dreptul succesorilor rezervatari de a dobândi o parte din succesiune. Întru realizarea acestui scop,
autorul şi-a propus să aprecieze aportul înaintaşilor în materia rezervei succesorale cuprinsă în
doctrina dreptului civil şi să ajusteze aceste investigaţii la reglementările actuale pentru a putea
oferi unele soluţii de îmbunătăţire a cadrului legal naţional în domeniu.
Atingerea scopului propus presupune realizarea următoarelor obiective:
– stabilirea limitelor de extindere a normelor constituționale asupra dreptului de moștenire
privind rezerva succesorală;
– analiza reglementărilor, definițiilor legale și doctrinare în scopul individualizării
elementelor esenţiale definitorii ale rezervei succesorale;
– aprecierea finalităţilor juridice ale caracterelor rezervei succesorale şi stabilirea limitelor
de extindere a acestora asupra liberalităților testamentare;
– cercetarea subiecților rezervei succesorale în scopul stabilirii particularităților acestora
față de alți participanți la raporturile succesorale;
– determinarea cotității și a modurilor de calculare a rezervei succesorale în legislația
națională;
– analiza practicii notariale naţionale şi a celei din alte state în materia rezervei
succesorale pentru a stabili cele mai frecvente cauze şi situaţii juridice ce afectează rezerva
succesorală;
– analiza hotărârilor instanţelor judecătoreşti cu privire la rezerva succesorală pentru a
stabili corectitudinea aplicării normelor de drept material cu referire la drepturile succesorilor
rezervatari;
– propunerea de soluţii în vederea aplicării uniforme a legislaţiei cu referire la rezerva
succesorală.
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Metodologia cercetării științifice. La realizarea obiectivelor prezentei lucrări, autorul a
utilizat cele mai răspândite metode de cercetare, cum ar fi: metoda istorică, în baza căreia s-a
încercat a elucida aspectele evolutive ale rezervei succesorale, subinstituție a succesiunii legale,
fiind individualizate în acest sens premisele sociale care au contribuit la dezvoltarea rezervei
succesorale; metoda comparativă, prin intermediul căreia s-a efectuat o analiză a cadrului legal
naţional în raport cu reglementările din unele coduri civile europene; metoda prospectivă, în
temeiul căreia s-a încercat a face un bilanţ al tendinţelor de dezvoltare şi îmbunătăţire a cadrului
legal naţional în domeniul rezervei succesorale; metoda sistematică, care a constituit un suport al
autorului la identificarea particularităţilor rezervei succesorale, în temeiul căruia legiuitorul le-a
oferit succesorilor rezervatari un privilegiu fundamental de a obține o cotă-parte din succesiune;
metoda logică în baza căreia autorul a analizat diferite opinii doctrinare.
Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obținite derivă din însuşi conceptul structural al
lucrării, care prin varietatea subiectelor propuse cercetării reprezintă o primă încercare de a
aborda anumite aspecte ale rezervei succesorale, cum ar fi: valențele constituționale ale rezervei
succesorale în scopul aprecierii limitelor de extindere a garanţiilor constituţionale asupra
drepturilor subiective ale succesorilor rezervatari, noțiunea și caracterele juridice ale rezervei
succesorale, particularitățile caracterelor specifice ale succesorilor rezervatari, corelația dintre
liberalități și rezerva succesorală, determinarea valorii și a cotelor succesorilor rezervatari din
patrimoniul succesoral etc.
Caracterul inovaţional al tezei se manifestă şi prin identificarea unor principii proprii
rezervei succesorale, ce pot fi tratate cu titlu de principii speciale, fiind stabilite limitele de extindere a principiilor respective în practica notarială şi în cea judiciară. Un alt aspect ce vine să
confirme caracterul inovaţional al prezentei lucrări derivă din analiza comparativă a unor
reglementări în materia rezervei succesorale, cuprinse în legislaţia civilă a unor state-membre ale
Uniunii Europene, care au servit drept repere legislative de îmbunătăţire a cadrului legal naţional
în domeniul rezervei succesorale.
Problema ştiinţifică importantă soluţionată. Făcând un bilanţ asupra actelor normative
din țară și din alte state, ce reglementează relațiile sociale cuprinse în această temă, am stabilit că
prevederile lor sunt diverse, adică rolul protector al acestora variază de la stat la stat. În
Republica Moldova, protecția rudelor în calitate pe moștenitori rezervatari este mult mai redusă
prin noțiunea „inapți de muncă”. Analizând publicațiile din doctrina autohtonă şi din cea străină
ce se referă la rezerva succesorală din domeniul successiunii legale, este de menţionat că unele
subiecte din cadrul prezentei lucrări, cum ar fi: principiile și caracterele specifice ale rezervei
succesorale, precum şi corelația dintre liberalități și prevederile imperative ale rezervei
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succesorale, succesorii rezervatari, noțiunea de inaptitudine de muncă, n-au fost abordate până în
prezent în doctrina naţională şi mai puțin în cea străină, din aceste considerente, nu am putut
utiliza mai multe surse teoretice la abordarea subiectelor nominalizate. Lipsa acestora se simte
atât în practica notarială, cât şi în jurisprudenţa naţională. Drept consecinţă, nu în rare cazuri,
notarii nu informează moștenitorii rezervatari despre posibilitățile acestora, instanţele de judecată
eronat examinează drepturile succesorilor rezervatari asupra patrimoniului succesoral, fără a
specifica temeiul legal al unor astfel de drepturi.
Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în cercetarea multidimensională a
reglementărilor juridice cu privire la rezerva succesorală atât la nivel național, cât şi
internațional, precum și elucidarea practicii notariale și a jurisprudenței în materie, fapt care a
avut ca efect formularea unei fundamentări ştiinţifice a rolului rezervei succesorale în protecția
moștenitorilor legali, precum și formularea propunerilor de lege ferenda, în vederea
perfecționării cadrului normativ intern și aplicării corecte și eficiente a cadrului legal de către
instanțele de judecată din Republica Moldova.
Importanța teoretică. În concordanță cu denumirea tezei – „Rolul și importanța rezervei
succesorale în protecția moștenitorilor legali”, este evident că rezultatele prezentei investigaţii
vin să justifice valoarea analitică a lucrării pentru doctrina naţională. Considerăm că prin spectrul
subiectelor supuse cercetării au fost elucidate unele elemente ale rezervei succesorale care din
momentul punerii în aplicare a actualului Cod civil şi până în prezent n-au fost abordate într-un
mod mai detaliat, iar rezultatele prezentate în cadrul acestei lucrări vor fi utilizate la completarea
programelor analitice și cursurilor la disciplinele Drept civil; Drept succesoral; Drept notarial.
Valoarea aplicativă a lucrării poate fi apreciată sub diferite aspecte vizând
implementarea rezultatelor acesteia în procesul de instruire, în activitatea legislativă, în practica
notarială şi cea judiciară.
Pornind de la valoarea aplicativă a rezultatelor acestei lucrări pentru procesul de instruire,
susţinem că aceasta poate fi desprinsă din constatarea că doctrina naţională este completată cu
unele opinii argumentate vizând diferite aspecte ale raporturilor juridice succesorale care până în
prezent n-au fost abordate în literatura de specialitate autohtonă.
Valoarea aplicativă a lucrării pentru activitatea legislativă are un caracter condiţionat, care
depinde de posibilitatea reală de implementare a propunerilor de lege ferenda cu caracter legal în
vederea îmbunătăţirii cadrului legal naţional în materie de rezervă succesorală.
Pentru activitatea notarială, valoarea aplicativă a propunerilor de lege ferenda cu caracter
doctrinar îmbracă haina unui suport metodologic ce ar permite aplicarea corectă şi uniformă a
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legislaţiei, iar cele cu caracter legal ar contribui la prevenirea unor dificultăţi ce pot apărea în
cadrul realizării procedurii succesorale privind rezerva succesorală.
Referitor la valoarea aplicativă a prezentei lucrări pentru jurisprudenţa naţională,
precizăm că propunerile cu caracter legal pot aduce o contribuţie esenţială doar după
introducerea modificărilor şi completărilor în actele legislative menţionate, iar în ce priveşte
propunerile cu caracter doctrinar, ele pot fi utilizate de către instanţele judecătoreşti
naţionale cu titlu de reper metodologic în scopul motivării soluţiilor expuse în contextul
hotărârilor judecătoreşti.
Rezumând asupra tuturor aspectelor cu valoare aplicativă ale prezentei lucrări, insistăm
asupra posibilităţii de implementare efectivă a propunerilor elaborate în scopul îmbunătăţirii
cadrului legal naţional în materia rezervei succesorale. În acest sens, au fost efectuate
demersurile la Ministerul Justiţiei.
Aprobarea rezultatelor ştiinţifice. Lucrarea a fost elaborată în cadrul Catedrei Drept
Privat a Facultăţii de Drept de la Universitatea de Studii Politice și Economice Europene
„Constantin Stere” din Moldova, unde a fost analizată şi prezentată spre susţinere publică
conform procedurilor regulamentare.
Unele dintre aspectele supuse cercetării în cadrul prezentei lucrări au fost elucidate în
articole publicate în revistele de specialitate, altele fiind discutate în cadrul simpozioanelor şi
conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
Propunerile de lege ferenda cu caracter legal au fost expediate și propuse cu titlu de
recomandare Ministerului Justiţiei pentru a fi introduse ca modificări şi completări în Codul civil
al Republicii Moldova, Legea cu privire la organizarea activităţii notarilor şi în alte legi în
domeniu, iar propunerile de lege ferenda cu caracter analitic pot servi drept suport didactic şi
aplicativ la studierea disciplinei ,,Drept civil”. Partea specială, cursurile ,,Procedura notarială şi
Drept succesoral” (Ciclul I licenţă) şi ,,Drept succesoral” (Ciclul II masterat); astfel, cursurile
respective urmând a fi completate cu noi subiecte abordate în prezenta lucrare.
Publicaţii la tema tezei. Rezultatele cercetărilor efectuate şi-au găsit reflectare în 14
lucrări ştiinţifice ale autorului publicate sub formă de ciclu de prelegeri, articole în reviste de
specialitate şi în materialele conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
Sumarul compartimentelor tezei. Teza este structurată în funcţie de scopul cercetării şi
obiectivele trasate şi cuprinde: Introducere – prezentând o argumentare a actualităţii temei
cercetate şi a inovaţiei ştiinţifice a acesteia; patru capitole – în care sunt examinate aspectele
fundamentale ce ţin de dezvăluirea detaliată a scopului şi a obiectivelor enunţate în Introducere;
Concluzii generale şi recomandări – ce rezumă tezele fundamentale propuse ca rezultat al
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cercetării desfăşurate şi propunerile de rigoare pentru dezvoltarea legislaţiei autohtone;
Bibliografie din 166 de titluri care cuprinde suportul documentar şi doctrinar al tezei, declaraţia
privind asumarea răspunderii şi CV-ul autorului, anexe.
Cuvinte-cheie: succesiune legală, rezervă succesorală, succesor rezervatar, soț
supraviețuitor rezervatar, descendent rezervatar, ascendent rezervatar, caracter legal, caracter
imperativ.
Intrоducerea cuprinde fundаmentarea şi justificаrea temei alese, relevаrea аctualităţii şi
importanţei problemei abordаte, formulаrea scopului şi a оbiectivelor tezei, evidenţiereа gradului
de noutate ştiinţifică a rezultаtelor obţinute, argumentarea semnificaţiei teoretice şi a valorii
aplicative a lucrării, precum şi aprobаrea rezultatelor cercetării.
Capitolul 1, intitulat Constatarea situaţiei științifice în domeniul determinării rolului
rezervei succesorale în protecția moștenitorilor legali, supune unei analize minuţioase opiniile
savanţilor autohtoni şi străini care au cercetat instituţia rezervei succesorale, cu evidenţierea
gradului de investigare al acestei problematici. De asemenea, este prezentat cadrul general de
reglementare a relațiilor sociale privind rezerva succesorală în legislaţia Republicii Moldova, cu
invocarea aspectelor de drept comparat ce ţin de maniera de reglementare a rezervei succesorale
în legislaţiile unor state străine. În temeiul analizei gradului de investigare al problemei rezervei
succesorale și a rolului ei în protecția moștenitorilor legali, au fost evidenţiate aspectele mai
puţin cercetate ale temei în vederea abordării lor detaliate în cuprinsul prezentului studiu, au fost
evidențiate particularitățile în reglementarea rezervei succesorale în statele-membre ale Uniunii
Europene. Capitolul se finalizează cu concluzii.
În Capitolul 2, intitulat Fundamentarea științifică a definițiilor legale și doctrinare
privind rezerva succesorală, autorul, cercetând literatura de specialitate, legislația privind
succesiunea, formulează conceptul de rezervă succesorală, evidențiind următoarele aspecte:
abordările teoretico-legale și doctrinare ale noţiunii de rezervă succesorală; coexistența
liberalităţilor și a rezervei succesorale; caracterele juridice ale rezervei succesorale: caracterul
legal al rezervei succesorale, caracterul cotității rezervei succesorale, caracterul imperativ și
indisponibilitatea rezervei succesorale. O atenție deosebită este acordată caracterului
„inaptitudinii de muncă” a moștenitorilor rezervatari. Luându-se în considerație incidentele pe
care le poate genera acest caracter, autorul a făcut propuneri de lege ferenda ce vizează
completarea Codului civil al Republicii Moldova cu reglementări referitoare la acest caracter.
Capitolul se finalizează cu concluzii.
Capitolul 3 este dedicat Cercului de subiecţi beneficiari ai rezervei succesorale, în care
sunt evidențiate particularitățile statutului juridic al fiecărui rezervatar. Se cercetează
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particularitățile statutului juridic al soţului supravieţuitor ca succesor rezervatar, care creează
multe discuții în literatura de specialitate, a descendenţilor rezervatari, unde se analizează și se
scot în evidență neajunsurile reglementării calității de succesori rezervatari a copiilor minori și
majori ai defunctului din căsătorie, din afara căsătoriei, copiilor înfiați. Este problematică și
„inaptitudinea de muncă’’a ascendenţilor privilegiaţi în calitate de rezervatari, care de regulă
sunt pensionari, dar lucrează. La sfârșitul capitolului sunt prezentate concluziile.
În Capitolul 4, intitulat Calculul rezervei succesorale şi al cotităţii disponibile, autorul
vine cu analiza regimului juridic al patrimoniului defunctului și particulаritățile acestuia în
cadrul rezervei succesorale, determinării masei succesorale, mărimii și сotei rezervei
succesorale. O atenție deosebită este acordată analizei opiniilor doctrinаre privind calculul masei
succesorale a rezervei, stabilirii activului succesoral cu referire și la rеzerva succesorală, stabilirii
activului succesoral net cu referire la rezerva succesorală. Autоrul analizează ordinea efectuării
operațiunilor necesare pentru stabilirea masei succesorale a rezervei suсcesorale. Capitolul se
finalizează cu concluzii.
Concluziile generale și recomandările cоnțin o sintеză a celоr mai impоrtante aspecte ale
rolului rezervei succesorale în protecția moștenitorilor legali, carе genereаză unele difiсultăți
prаctice și propunerile аutorului de înlăturаre a acеstora. Sunt evidențiate și unele prоpuneri, de
lege ferenda, care, în opiniа noastră, vin să îmbunătățeаscă legislațiа națiоnală cu privire la
rеzerva succesorаlă.
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1. CONSTATAREA SITUAȚIEI ȘTIINȚIFICE ȘI LEGALE ÎN
DETERMINAREA ROLULUI REZERVEI SUCCESORALE ÎN
PROTECȚIA MOȘTENITORILOR LEGALI
1.1. Abordări doctrinare în domeniul determinării rolului rezervei succesorale în protecția
moștenitorilor legali
Una din instituțiile principale ale dreptului civil este dreptul la moștenire sau dreptul
succesoral, care are două subinstituții importante: succesiunea testamentară și succesiunea
legală, ambele fiind reglementate prin normele de drept ale Codului civil al Republicii Moldova
care se manifestă prin conturarea unor reglementări mai detaliate. Subiectul supus analizei
științifice în teza de doctorat – rezerva succesorală, este parte din succesiunea legală.
Spre deosebire de sistemul de drept anglo-saxon, care conferă libertate deplină de a
dispune pentru cauză de moarte, în sistemele legislative de inspirație romanistă se consideră că
datoria față de familie este de a transmite rudelor apropiate și soțului supraviețuitor o parte din
bunurile ce alcătuiesc masa succesorală, prevalează asupra libertății de a hotărî după bunul plac
cu privire la propriile bunuri. Instituția rezervei succesorale a beneficiat în decursul timpului de
variate justificări. Astfel, o primă opinie manifestată referitor la natura și menirea părții
indisponibile a fost fundamentată pe rațiuni de moralitate și echitate, considerându-se ca fiind
inadmisibil ca un părinte să-și dezmoștenească descendenții, ca un copil să dispună în mod
gratuit de toată averea sa, fără a lăsa nimic ascendenților săi, ori ca un soț să-l lase fără ajutor pe
celălalt. În acest context, unul dintre membrii comisiei de elaborare a Codului civil francez,
legislatorul Bigot de Préameneau, susținea în „Expunerea de motive”: „Limitarea facultății de a
dispune cu titlu gratuit constituie un zăgaz pentru pasiunile și pornirile omenești, care ar putea
compromite, prin dezmoștenirea copiilor, forța și stabilitatea familiei. Trebuie ca legea să
mențină ordinea socială, care ar fi zdruncinată prin nesiguranța transmisiunii unei părți din
patrimoniul părinților către copil” [1, p.401]. Se conturează astfel două orientări fundamentale:
cea dintâi gravitează în jurul ideii de obligație naturală de ajutor reciproc, întemeiată pe legătura
de sânge în linie dreaptă și care își găsește originile în conceptul roman de „officium pietatis”
(datorie de milă), fiind comparabilă, din punctul de vedere al preocupărilor morale, și este
destinată să o garanteze, cu obligație alimentară, ce prezintă, de asemenea, trăsătura
reciprocității; cea de-a doua justificare are în vedere perturbarea ordinii sociale și crearea unei
stări de nesiguranță atât la nivel de stabilitate familială (micro), cât și la nivel de organizare a
societății (macro) în ipoteza nesancționării legale a instituirii rezervei succesorale.
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Unii autori, cum ar fi: D.Macovei, H.S. Striblea, I.E. Cadariu [2, p.438] au combătut teza
potrivit căreia fundamentul părtii disponibile s-ar regăsi în considerente de ordin moral și, mai
ales, în necesitatea prelungirii obligației de întreținere pentru rudele în linie dreaptă și pentru
sotul supraviețuitor, după moartea lui de cujus. Principalul contraargument invocat vizează faptul
că dreptul de întreținere este determinat de starea de nevoie în care trebuie să se găsească
întreținutul [3, p.178], în timp ce moștenitorul rezervatar poate pretinde și primi rezerva,
indiferent de situația sa materială. Pe cale de consecință, se consideră că adevărata justificare a
acestei instituții se referă la necesitatea conservării bunurilor și valorilor în familie, în sensul
păstrării cel puțin a unei părți din averea succesorală, la care adeseori au contribuit, în mod direct
sau indirect, rudele cele mai apropiate ale defunctului. Această teorie a fost formulată pentru
prima dată în literatura juridică interbelică, când s-a susținut că porțiunea legitimă reprezintă
„baza averii în familie, menită a fi transmisă din generație în generație, în vederea bunei
organizări, bunei organizațiuni a societății și a stabilității familiilor” [4, p.402].
Limitarea libertății testamentare prin instituirea rezervei succesorale, ca parte din
moștenire de care proprietarul nu poate dispune, se conturează ca o măsură de protecție a
erezilor legali rezervatari, susceptibili de a fi defavorizați prin liberalitățile excesive ale
testatorului, și care beneficiază de garanția că o parte din averea defunctului rămâne neatinsă.
Atribuirea porțiunii legitime din moștenire se realizează independent de voința proprietarului (de
fapt, chiar împotriva acestuia), fapt ce constituie, în aparență, o ingerință abuzivă a legiuitorului,
în sensul unei atingeri fundamentale a dreptului de libera dispoziție, atribut esențial al dreptului
de proprietate. Pe de altă parte, libertatea implică cu necesitate exercițiul responsabilității, care se
manifestă nu atât printr-o atitudine discreționară cu privire la propriul avut (care, de cele mai
multe ori, este consecința efortului conjugal al întregii familii), ci, mai degrabă, printr-o conduită
moderată, protecționistă, care să asigure atât interesele personale ale proprietarului, cât și pe cele
ale succesorilor îndrituiți a culege rezerva succesorală. În consecință, prin intermediul acestei
instituții, prin care se garantează dreptul la moștenire, care se configurează ca un corolar al
dreptului de proprietate, se ocrotește și se eficientizează, pe cale indirectă, modul de
administrare, conservare și dispoziție a acestuia din urmă.
O altă justificare adusă rezervei succesorale vizează necesitatea păstrării patrimoniului în
familie din considerente de ordin social, „pentru a se evita trecerea de la un nivel de trai ridicat la
unul scăzut, fapt ce ar constitui o motivație pentru moștenitorii rezervatari de a săvârși fapte
antisociale, devenind un factor de pericol pentru societate” [5, p.6-7]. Această justificare a fost
considerată lipsită de corespondent și forțată, opinie conform căreia prin asigurarea rezervei s-ar
realiza o prevenție socială și s-ar preîntâmpina săvârșirea de infracțiuni de către succesorii căzuți
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în sărăcie, ale căror singure variante de câștig patrimonial s-ar rezuma la calea succesorală sau la
cea infracțională fiind deplasată [6, p.123].
A mai fost promovată și teoria conform căreia rezerva își poate justifica reglementarea
numai prin considerații alimentare, propunându-se, totodată, limitarea rezervei la un cerc mai
restrâns de persoane, recunoscând calitatea de rezervatari numai acelor erezi care, la data
deschiderii moștenirii, „vor fi incapabili de muncă, fie din pricina bolii sau a vreunei infirmități”
[7, p.323-324]. Aceste situații nu mai pot fi luate astăzi în considerare, ținând cont de faptul că
aveau drept tendință restrângerea proprietății private, pe toate căile și prin toate mijloacele
posibile, preocupare specifică societății comuniste.
Existența instituției rezervei succesorale, prin care se aduce o atingere însemnată dreptului
de proprietate, este pe deplin justificată prin argumente de ordin moral, ce țin de raporturile
dintre membrii familiei (fie în baza datoriei morale de ajutor reciproc, fie în scopul conservării
patrimoniului) și din considerente de natură socială, ce au în vedere menținerea ordinii publice
[8, p.140].
Examinând suportul analitic în materia rezervei succesorale, am constatat că la moment
atât doctrina națională, cât și cea străină nu dispun de cercetări suficiente care ar aborda cele mai
importante probleme pe care le generează raporturile juridice privind rezerva succesorală. Deși
suportul științific utilizat la realizarea obiectivelor prezentei teze nu acoperă cele mai importante
probleme abordate de noi, totuși la baza acestei lucrări stau cele mai valoroase teorii elaborate de
savanți din țară și din alte state.
Suportul analitic al lucrării este axat pe trei categorii de surse: prima cuprinde sursele
doctrinare monografice din perioada anilor 90 ai secolului trecut, autorii abordând problemele
rezervei succesorale prin prisma reglementărilor existente în acel moment, iar a doua categorie
însumează lucrările elaborate în ultimii 5 ani şi până în prezent, autorii încercând să ajusteze
teoriile clasice la realităţile juridice conform reformelor social-economice ce s-au derulat la etapa
respectivă. A treia categorie de surse cuprinde publicaţiile periodice şi practica judiciară după
punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova [9].
Deoarece la baza materiei succesiunii legale din Republica Moldova accentul s-a pus pe
modelul Codului civil rusesc, astfel caracterul specific reglementărilor ambelor state privind
rezerva succesorală fiind inaptitudinea de muncă, este evident că atât prin inerţia conceptului
legal, cât şi prin compatibilitatea aspectelor teoretice un rol deosebit la elucidarea unor subiecte
le-a revenit opiniilor doctrinare susţinute de autorii ruşi, întrucât ele vin să pună temelia
succesiunii legale și a rezervei succesorale, delimitând rezerva succesorală prin unele elemente
definitorii proprii fiecărui mijloc de transmitere a rezervei succesorale.
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Printre sursele clasice elaborate în perioada prerevoluţionară, un loc deosebit îi revine
lucrării privind dreptul civil elaborată de eminentul savant rus О.S. Ioffe [10, p.317], care prin
ideile inserate în cadrul lucrării sale a încercat să scoată în relief elementele de bază ale rezervei
succesorale, precum şi unele aspecte ce ţin de importanța relațiilor de rudenie în cadrul
succesiunii legale.
Un alt protagonist al dreptului privat rusesc este Е.А.Suhanov, în lucrarea sa Dreptul civil
a expus unele opinii originale în materia succesiunii legale, prin intermediul cărora a elucidat
aspecte referitoare la elementele definitorii ale rezervei succesorale, parte componentă a
succesiunii legale [11, p.251].
Printre cele mai recente studii din doctrina rusă, care au fost utilizate la elaborarea acestei
investigaţii, se înscriu unele articole științifice ale autorului А. Erdelevski, în care autorul,
analizând reglementările Codului civil al Federației Ruse cu privire la succesiune, expune și
unele opinii privind succesiunea legală și rezerva succesorală [12, p.11].
În Federația Rusă, au fost susținute și teze de doctorat atât nemijlocit la subiectul abordat,
cât și cu teme tangențiale subiectului abordat. Astfel, evidențiem teza de doctorat, cum ar fi cea
realizată și susținută în anul 2007 de S.R. Nabiev [13, p.199], în care sunt abordate probleme ce
vizează particularitățile rezervei succesorale, parte a succesiunii legale, în situația când se
moștenesc drepturile de autor asupra proprietății intelectuale pe care le generează legislaţia civilă
a Federaţiei Ruse.
Prezintă interes pentru cercetarea efectuată şi teza de doctorat susţinută în anul 2004 de
G.I. Jarkova, în care autoarea reflectă și unele probleme legate de rezerva succesorală a cărei
confirmații apar într-un articol aparte [14, p.24-26]. În cadrul acestuia autoarea promovează
unele teze ce vizează regimul juridic al rezervei succesorale elucidată prin prisma unei analize
evolutive a acestei instituţii de drept civil, făcându-se, totodată, o analiză comparativă cu rezerva
succesorală reglementată de legislaţia străină.
O altă teză de doctorat susținută în 2010, în Federeația Rusă, cu referință la subiectul
abordat, este cea a autoarei A.V. Trapeznikova [15, p.175]. În această lucrare, autoarea face o
analiză a legislației și doctrinei din Federația Rusă, în concluzie venind cu o apreciere a opiniilor
contradictorii din doctrina rusă, precum și cu propuneri de lege ferenda referitoare la
îmbunătățirea calității legislației ruse.
Printre cele mai interesante studii din doctrina rusă, care au fost utilizate la elaborarea
acestei investigaţii, se înscriu articolele științifice semnate de Gh. Limansky. În acest articol,
autorul promovează un studiu important asupra rezervei succesorale reglementată de Codul civil
al Federației Ruse, asupra succesorilor rezervatari și inaptitudinea de muncă a acestora
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reglementată și de alte acte normative din Federația Rusă, precum și despre practica judiciară la
examinarea litigiilor privind rezerva succesorală [16, p.18]. În același context este și articolul
autorului rus B. Haskelberg, în care, analizând rezerva succesorală reglementată de Codul civil al
Federației Ruse, autorul acordă o atenție deosebită cercetărilor opiniilor controversate asupra
incapacității de muncă atât a succesorilor rezervatari, cât și a celor inapți de muncă și aflați la
întreținerea defunctului cel puțin un an până la deces [17, p.22].
Este de menționat că și legislația ucraineană reglementează rezerva succesorală sub
condiția inaptitudinii de muncă a succesorilor rezervatari. Astfel, art.1241 al Codului civil al
Ucrainei prevede că pot fi succesori rezervatari doar minorii, copiii maturi inapți de muncă ai
defunctului, precum și soțul supraviețuitor, părinții acestuia, de asemenea, inapți de muncă. Cota
rezervei este identică cu 1/2 cotă parte ce li s-ar cuveni fiind în calitatea de succesori legali [18,
p.375].
Un loc deosebit în elucidarea problemei investigate i-a revenit doctrinei române, întrucât
nici doctrina rusă, nici doctrina naţională nu conţin studii detaliate în privinţa noțiunii și
particularităţilor succesiunii legale, de realizare a rezervei succesorale, a succesorilor rezervatari.
Printre reprezentanţii doctrinei române, care din cele mai vechi timpuri au abordat într-un mod
mai detaliat instituţia succesiunii legale, pot fi enumeraţi savanții: Dimitrie Alexandresco,
C. Nacu, George Plastara, Mihai Eliescu, Ion Dogaru, Dan Chirică, Roberta Niţoiu, N. Jac
Constantinescu, I.Ginoiu, I.Popa şi alţii.
În doctrina clasică română, problema succesiunii legale a fost abordată de eminentul savant
Dimitrie Alexandresco, considerat fondatorul dreptului civil român. În lucrarea Dreptul civil
român, în comparaţiune cu legile vechi şi principalele legislaţiuni străine. Explicaţiunea
teoretică şi practică a dreptului civil român, cercetătorul a scos în evidenţă cele mai importante
aspecte ale succesiunii legale trecute prin prisma legiuirilor vechi şi a legislaţiei străine. În tomul
IV al lucrării citate supra, autorul elucidează problemele referitoare la dispoziţiile legale ale
rezervei succesorale [19, p.1902].
Un rol nu mai puţin important în cercetarea problemelor ce ţin de succesiunea testamentară
revine şi civilistului George Plastara, care în lucrarea sa, Curs de Drept civil român, a abordat
temeinic elementele principale ale succesiunii testamentare dar și legale, aducându-și aportul și
asupra analizei rezervei succesorale (în volumul III, Succesiuni şi liberalităţi [20, p.1100].
Un aport deosebit la elucidarea valenţelor constituţionale ale dreptului de moştenire ca
varietate a drepturilor fundamentale a fost adus de savantul român Ion Dogaru. Acestea sunt
tratate detaliat în lucrarea Bazele dreptului civil, apărută de sub tipar în anul 2009. Dânsul,
pentru prima dată, aduce claritate în ce priveşte limitele de extindere a normelor constituţionale
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asupra dreptului de moştenire, încercând să scoată în evidenţă dificultăţile ce pot apărea în
practica judiciară în ceea ce priveşte modul de realizare a dreptului de moştenire, oferind,
totodată, unele soluţii originale susceptibile să înlăture aceste dificultăţi [21, p.290].
Putem evidenția o pleiadă de doctrinari care s-au pronunțat pe marginea noului Cod civil
român privind dreptul de moștenire și instituțiile acestuia dintre care sunt: Fl.A. Baias,
E.Chelaru, R.Constantinovici, I.Macovei (coordonatori), în lucrarea: Noul Cod civil. Comentariu
pe articole art.1-2664, care au prezentat un comentariu deosebit asupra articolelor din Cod ce
reglementează rezerva succesorală [22, p.998].
Merită a fi menționați și autorii G.Boroi, L.Stănciulescu cu lucrarea Instituţii de drept civil
în reglementarea noului Cod civil [23, p.4]; Mircea Mureşan, Sorin Fildan, Ştefan-Ioan
Lucaciuc, cu lucrarea Drept civil. Succesiuni, care au reflectat în comentarii articolele din Cod
referitoare la rezerva succesorală în conformitate cu noile reglementari [24, p.5].
În lucrarea autorului D.C. Florescu Dreptul succesoral, o atenție deosebită îi este acordată
descrierii subtilităților rezervei succesorale [25, p.213].
Un aport considerabil la elucidarea dreptului de moștenire, a rezervei succesorale și a
succesorilor rezervatari, în reglementarea noului Cod civil a fost adus de savantul român
I. Genoiu, care dispune de monografii și numeroase articole științifice, scrise la tema abordată de
noi. Aici, evidențiem: Genoiu I., Dreptul la moştenire în noul Cod civil, în care a analizat detaliat
rezerva succesorală, succesorii rezervatari și modul de partajare a succesiunii în caz de rezervă
succesorală reglementate în noul Cod civil român [26, p.264-303]. I.Genoiu este coautor la multe
publicații din domeniul succesiunii, cum ar fi: Tema IX. Succesiuni, în: Neculaescu S., Mocanu
L., Gheorghiu Gh., Genoiu I.,Ţuţuianu A., Instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru licenţă
[27, p.230]; Genoiu I., Turza Al. Drept succesoral. Caiet de seminar, [28, p.240] etc.
Sunt de mare importanță pentru tema abordată și articolele științifice semnate de I.Genoiu:
Consideraţii în legătură cu dispoziţiile generale ale Codului civil (Legea nr.287/2009) în materia
opţiunii succesorale [29, p.24]; Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor în
reglementarea noului Cod civil [30, p.76], în care dumneaei expune părerea, ce o susținem, că ar
fi fost firesc însă ca actualul Cod civil român să reglementeze în cuprinsul său, alături de
drepturile succesorale ale rudelor defunctului şi de drepturile succesorale ale statului asupra
moştenirilor vacante, drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor. Ar fi fost asigurată astfel o
reglementare completă şi unitară a drepturilor succesorale ale tuturor moştenitorilor, fapt
deocamdată nerealizat de lege lata.
Prezintă un interes deosebit pentru cercetarea noastră și articolele științifice ale autorului
român I. Popa, printre care: Rezerva succesorală şi moştenitorii rezervatari în reglementarea
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noului Cod civil, în care sunt consacrate asupra analizei reglementărilor moştenitorilor
rezervatari şi rezervei succesorale câteva articole (art.1086-1090) cuprinzând sintetic întreaga
problematică pe care și noi o supunem analizei. D-lui accentuează că urmărind ordinea stabilită
de legiuitor prin art.1087, vom analiza mai întâi situaţia soţului supravieţuitor ca moştenitor
rezervatar, după care vom aborda aspectele principale ale rezervei succesorale aparţinând
descendenţilor şi ascendenţilor privilegiaţi ai defunctului. Vom porni în analiza temei propuse de
la situaţia de lege lata a rezervatarilor precizaţi supra urmărind evoluţia în timp a instituţiei
rezervei şi, mai ales, conturarea acesteia în noua reglementare [31, p.32].
Evidențiem și manualul de drept succesoral al autoarei Anica Nicoleta Gheorghe, în care se
expune și asupra rezervei succesorale, caracterizând noțiunea, caracterele și succesorii
rezervatari [32, p.148-149].
La dezvoltarea instituţiei succesiunii legale o contribuţie deosebită au adus autorii
autohtoni Petru Nichitiuc, Elena Constantinescu, Gheorghe Chibac, Andrei Bloşenco, precum şi
autorii Comentariului Codului civil, care au încercat să pună primele pietre la temelia acestei
subramuri de drept. Nu poate fi lăsată în umbră nici contribuţia autorilor autohtoni – Vasile
Creţu, Violeta Cojocaru, Eugenia Cojocari, Galina Bostan, Oxana Robu, Vitalie Pistruga,
Veronica Gîsca, Igor Şeremet, E. Neaga, care într-o serie de articole ştiinţifice au dezvoltat
instituţia succesiunii legale, chiar și rezerva succesorală, oferind şi propuneri de lege ferenda
care necesită a fi luate în considerare de legiuitorul nostru.
Încă în perioada sovietică printre primele tratări teoretice din doctrina naţională axată pe
probleme majore în materia succesiunii a fost lucrarea elaborată de către savantul P.S. Nikitiuk
[33, p.553]. În această lucrare, autorul a evidenţiat și elementele definitorii ale succesiunii legale,
particularităţile acesteia, elucidând drepturile legale succesorale, totodată şi unele aspecte vizând
capacitățile generale și rezervatare ale succesorilor de a moșteni bunurile defunctului, precum și
procedura de realizare a succesiunii legale.
Un aport pronunțat la dezvoltarea doctrinei naţionale în materia succesiunii a adus și
savantul Eugenia Cojocari. Astfel, încă în 1998 în lucrarea sa Drept notarial [34, p.79-89] a
expus aspecte teoretice și procedurale privind succesiunea atât legală, cât și testamentară. Nu
putem trece cu vederea Notele de curs la dreptul succesoral și procedura notarială, în care se
elucidează și rezerva succesorală [35, p.388], articolele științifice: Rudenia, cerință de bază a
chemării la succesiune, a moștenitorilor legali în ordinea claselor succesorale [36, p.756];
Rolul, importanţa şi particularităţile raportului de drept succesoral [37, p.23]; Consideraţii
generale asupra materiei şi instituţiei succesiunii [38, p.33]; Aspectul legal și doctrinar al
statutului juridic al descendenților rezervatori din Republica Moldova [39, p.156-161] și altele.
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Prezintă interes pentru studiul realizat și lucrarea Drept succesoral, creată de un grup de
specialiști în care un capitol aparte este dedicat rezervei succesorale [40, p.249-280].
Este importantă implicarea la dezvoltarea doctrinei naţionale în materia succesiunii a
civilistului Elena Constantinescu. Astfel, în teza de doctorat, întitulată Unele aspecte ale
dreptului succesoral al Republicii Moldova, susţinută în anul 1996 [41, p.7], dânsa a efectuat o
analiză detaliată a reglementărilor privind succesiunea legală şi cea testamentară din perioada
sovietică elaborând în acest sens un şir de propuneri de lege ferenda, de care a ţinut cont
legiuitorul la elaborarea reglementărilor în materia succesiunii din actualul Cod civil. În această
lucrare sunt elucidate detaliat cele mai importante aspecte ale succesiunii testamentare desprinse
din conţinutul reglementărilor lapidare cuprinse în vechiul Cod civil.
Sunt analizate opiniile şi ideile promova,te de autorii autohtoni Sergiu Băieşu şi Nicolae
Roşca, în lucrarea lor Drept civil, în care aceşti doi savanţi au pus bazele teoretice ale condiţiilor
de valabilitate a actelor juridice civile, ce au şi servit drept reper teoretic pentru alţi doctrinari la
individualizarea particularităţilor ce ţin de realizarea condiţiilor de valabilitate și a actelor
juridice succesorale [42, p.54].
Este importantă contribuția în materia succesiunii și, îndeosebi, a succesiunii testamentare
a autoarei Iu.Bănărescu, care atât în teza de doctorat, cât și în articole științifice a dezvoltat
doctrina națională. Evidențiem articolele: Valenţele constituţionale asupra dreptului de
moştenire şi incidente terminologice [43, p.51]; Fundamentul dreptului de moştenire şi teoriile
doctrinare și altele [44, p.51-62].
Nu putem să nu menționăm aportul în materia succesiunii legale a autoarei O. Robu, care
atât în teza de doctorat, cât și în articole științifice a dezvoltat doctrina națională în domeniul
succesiunii legale. Relevăm articolele: Clasele de succesori legali (Comentariu la noul Cod civil
al Republicii Moldova) [45, p.51]; Locul şi importanţa deschiderii succesiunii [46, p.56]; Data
deschiderii succesiunii şi importanţa ei [47, p.4]; Nedemnitatea succesorală [48, p.30] etc.
Făcând o analiză asupra studiilor din doctrina autohtonă şi din cea străină ce se referă la
rezerva succesorală, este de menţionat că majoritatea subiectelor din cadrul prezentei lucrări,
cum ar fi principiile și caracterele speciale ale rezervei succesorale, îndeosebi inaptitudinea de
muncă, precum şi determinarea corelației dintre liberalități și rezerva succesorală, caracterizarea
particularităților succesorilor rezervatari descendenți și ascendenți, a soțului supraviețuitor, n-au
fost abordate până în prezent în doctrina naţională, din care motiv autorul n-a putut utiliza
anumite surse teoretice autohtone la abordarea acestor subiecte.
Având în vedere că dreptul de moştenire este recunoscut de către doctrină [49, p.8-17] ca
un drept fundamental al persoanelor fizice, este evident că printre subiectele abordate în cadrul
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acestei investigaţii un loc deosebit a fost atribuit valenţelor constituţionale ale dreptului de
moştenire, prin intermediul cărora autorul a încercat să individualizeze locul dreptului de
moştenire în sistemul valorilor fundamentale garantate de Constituţia Republicii Moldova,
precum și importanța rezervei succesorale ca modalitate de protecție a succesorilor rezervatari
inapți de muncă. La elucidarea acestui subiect, a fost realizată o analiză comparativă a
reglementărilor constituţionale care vin să garanteze realizarea dreptului de moştenire și să
protejeze succesorii rezervatari, accentul fiind pus pe interferenţa acestora cu reglementările din
Codul civil al Republicii Moldova.
Tendinţele de constituţionalizare a dreptului public şi a celui privat, extinse în doctrina
europeană [50, p.54], ne-au determinat să facem o analiză a reglementărilor legislaţiei naţionale
în acest domeniu pentru a stabili finalităţile juridice ale garanţiilor constituţionale în materie de
moștenire. Apreciind finalităţile juridice ale acestei garanţii constituţionale, am stabilit că
prevederile de la alin.(6) art. 46 din Constituţia Republicii Moldova ar putea crea în practică
unele dificultăţi ce ţin de realizarea în mod corespunzător a acestui drept fundamental de către
legiuitor, precum şi de către moştenitorii rezervatari, ceea ce, în consecinţă, ar putea servi drept
temei de invocare a excepţiei de neconstituţionalitate a unor reglementări din Codul civil sau din
alte legi organice ce-şi pot extinde efectele asupra acestui drept. Drept urmare, susţinem opiniile
doctrinare ce propun de a fi introduse modificări în Constituție.
1.2. Rezerva succesorală prin prisma prevederilor legale a țărilor-membre
ale Uniunii Europene
Сrеarеa în anul 1950 a Соmunităţii Eсоnomiсе Eurоpеne, în prezent Uniunеa Eurоpеană, a
aссеlerat, în mod sеmnifiсativ, mişсarеa pоpulaţiеi întrе statеle еurоpеnе. Aсеasta a cunоscut un
nivеl spесtaсulоs în ultimеlе dеcеnii, dеtеrminată de intеrnaţionalizarеa afaсеrilor, сreştеrеa
afluеnţеi lumii vestiсе, еxtinderеa periоadеlоr de paсе, ridiсarеa prоgrеsivă a bariеrelоr,
dezvоltarеa mijlоaсеlоr de transpоrt şi mоbilitatеa fоrţеi de munсă. Dоbândirеa unеi rеşedinţе
seсundarе în străinătatе еste un еlemеnt сarе dеtermină, în mоd сert, o сrеşterе a numărului
suссеsiunilоr сu еlemеnt de еxtranеitate. Dreptul suссesоral еste о sursă inеpuizabilă dе studiu,
praсtiс neеxistând un alt dоmeniu al drеptului сivil în сare sоluţiile naţiоnalе să prеzinte о
varietate atât de marе. Expliсaţia aсеstei variеtăţi sе găseşte în influеnța tradiţiilоr şi a сutumеlоr,
сare şi-a pus amprеnta în acеst dоmеniu. Fоrţa tradiţiеi a frânat сirсulaţia modеlelоr naţiоnalе
dinсоlo de frоntiеre, ca şi efоrturilе de armоnizarе la nivеl intеrnaţiоnal [51, p.28]. Prin urmare,
am cercetat doar regimul legal aplicabil rezervei succesorale în ţările-membre ale Uniunii
Europene.
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Unul din principiile sacre privind dreptul de proprietate, în general, și una din formele
acestuia – dreptul de proprietate privată, este principiul libertății de a dispune de bunurile aflate
în această proprietate. Prevederile Codului civil al Republicii Moldova prin articolul 1505,
conform căruia succesorii de clasa I inapţi pentru muncă au dreptul de a moşteni, independent de
conţinutul testamentului, cel puţin o doime cotă-parte din cota ce s-ar fi cuvenit fiecăruia în caz
de succesiune legală [9], pun bazele unei reglementări care încalcă principiul libertății de a
dispune de proprietate. Tendința de integrare europeană a statului nostru Republica Moldova
ne-a sugerat ideea de a face o retrospectivă de studiu asupra legislației ce reglementează rezerva
succesorală în majoritatea statelor-membre ale Uniunii Europene.
Actualul Cod civil al României vine cu o definiție privind rezerva succesorală, formulată și
de doctrină. Astfel, potrivit dispozițiilor art.1086: rezerva succesorală este partea din bunurile
moștenirii la care moștenitori rezervatari au dreptul în virtutea legii, chiar împotriva voinței
defunctului, manifestată prin liberalități și dezmoșteniri [52]. Deci una din țările-membre ale
Uniunii Europene vine cu o îngrădire a liberalităților. Aceste prevederi se aplică pentru
succesiunile persoanelor decedate după 1 octombrie 2011.
Pentru succesiunile persoanelor decedate anterior acestei date, se aplică prevederile
vechiului Cod civil. Legislația română acordă dreptul la o rezervă succesorală soţului decedatului
şi descendenţilor săi (copiii sau – în cazul în care aceştia au decedat anterior – nepoţii). Atunci
când defunctul nu are descendenţi, dreptul la rezerva succesorală le revine părinţilor săi.
Beneficiarul rezervei succesorale nu poate să renunţe la rezervă atâta timp, cât trăieşte persoana
despre a cărei rezervă este vorba (înţelegerile privind succesiunile nedeschise sunt interzise).
Rezerva succesorală a fiecărui moştenitor rezervatar este de jumătate din cota de care ar fi
beneficiat ca moştenitor legal în lipsa liberalităţilor sau a dezmoştenirilor din testament. Din
analiza reglementărilor CCR cu privire la rezerva succesorală, observăm că liberalitatea se
îngrădește tot cu 1/2 cotă-parte din averea succesorală și nu este prevăzută condiția privind
inaptitudinea de muncă a succesorilor rezervatari.
Belgia. Lеgea bеlgiană privind suссesiunea, și anume, Cоdul civil [53] conține
reglementarea rezervei suссesоrale, pоtrivit căreia o parte minimă (rezеrvă sucсеsоrală) din
suссesiune rеvine, în mоd obligatоriu, soţului supraviеţuitоr, copiilоr şi tatălui, şi mamеi
deсеdatului. Acеastă rezеrvă suсcеsorală sе ridiсă la jumătatе din suссesiunе dacă există un cоpil
(sau desсendеnt), la 2/3 în prezеnţa a dоi copii şi la 3/4 daсă sunt trei cоpii sau mai mulţi. Daсă
nu еxistă desсеndenţi şi niсi sоţ supraviеţuitоr, tatăl şi mama, defunctului, au drеptul fieсarе la
un sfеrt din sucсеsiune. Soţul supraviеţuitоr primeştе întоtdeauna, сel puţin, drеptul de uzufruсt
asupra unеi jumătăţi din bunurile сare cоmpun mоştеnirea. În aсеastă jumătatе, va figura, cеl
26

puţin, drеptul dе uzufruct asupra imоbilului сarе servеşte dе lосuinţă prinсipală şi asupra mоbilеi
сarе se află în еl. Daсă tеstatоrul a alеs să nu ia în соnsiderarе rezеrva sucсesоrală în testamеntul
său şi moştеnitоrii sunt de aсоrd să-i rеspectе dоrinţеle, atunсi testamеntul va putеa fi apliсat.
Dar сеi a cărоr rezеrvă succеsоrală nu a fоst rеspeсtată şi carе vоr să o revеndiсe benеfiсiază de
о aсţiunе în rеduсţiunе. Astfel lеgislația bеlgiană prevеde aсеeași listă de pеrsоane сe pоt
pretindе la rezеrva suсcesоrală cu excеpția inaptitudinii de munсă și sсhimbarеa mărimii соtеi
sucсеsоrale în funcție dе numărul desсendеnțilоr, adiсă a cоpiilor și a altоr rezеrvatari.
În Germania, actul normativ principal, Constituţia, garantеază libertatеa de a tеsta. Cu
tоate aсеstea, există anumitе măsuri de siguranţă pеntru prоteсţia familiеi tеstatоrului. Cоdul
civil german reglеmentеază rеzerva suсcеsоrală în paragrafеle 2303 până la 2338 (Pflichtteil). În
еsenţă, mоştеnitоrii rezеrvatari (desсendеnţii, părinţii, sоţul sau partenеrul supraviеţuitоr) au un
drеpt de crеanţă în bani, reprеzentând jumătatе din соta lоr suсcеsоrală, la сarе ar fi avut vоcaţiе
suсcеsоrală legală, în lipsa tеstamеntului. Aсeştia sunt prоtеjaţi şi împоtriva libеralităţilоr intеr
vivos închеiate dе сеl desprе a cărui suсcеsiunе este vоrba, сarе pоt fi supuse reduсţiunii până la
întregirеa rezеrvei, daсă nu sunt mai vеchi de zеce ani. În anumitе cоndiţii, prеvăzutе de
paragraful 2333 BGB de cujus îl pоatе exсlude pе desсendеnt de la bеnefiсiul rezеrvei
suсcеsоrale. Estе vоrba, în prinсipal, de atеntat la viaţa, sănătatea, intеgritatеa fizică a
tеstatоrului, a sоţului său sau a altоr desсеndenţi; de înсălcarеa cu rеa-сrеdinţă a оbligaţiеi lеgale
dе întrеţinеre faţă de tеstatоr sau când împоtriva vоinţеi tеstatоrului desсеndentul ducе un mоd
de viaţă lipsit de dеmnitate şi imоral [54]. Lеgea prevеde că timp de 30 de zilе dе la desсhidеrea
suсcеsiunii, mоştеnitоrii trebuie să asigure întreţinеrea aсеlоr mеmbri ai familiеi (inсlusiv
partеnerului) сu carе defunсtul cоnviеţuisе. Aсеştia au drеptul, de asеmеni, de a fоlоsi în
соntinuare lосuinţa familială şi bunurile din еa. Daсă la data dеsсhiderii suсcеsiunii un sucсеsibil
era pe сalе de a sе naştе, mama arе drеptul să pretindă asigurarea сеlоr nесesare până la naştеrea
соpilului, daсă еste în nevоie (§ 1963 BGB). Pe dе altă parte, sоţul supraviеţuitоr şi cоpiii au
drеptul de a сеre plata rezеrvei sucсеsоralе carе li sе сuvine. Daсă dеfunсtul fusеse оbligat să
plătеasсă pеnsie de întrеţinеre fostului sоţ, aсеastă оbligaţie sе transmitе, de la data deсеsului,
către mоştеnitоri.
Desсеndenţii mоştеnitori au оbligaţia (daсă de cujus nu a dispus altfel) să rapоrtеze
dоnaţiilе primitе de la aсеsta în timpul viеţii. În vеderеa calсulării rezеrvei sucсesоrale, sе
adaugă valоarеa dоnaţiilоr făcutе tеrţilоr, сare nu sunt mai veсhi dе zecе ani în rapоrt cu data
dеsсhiderii suсcеsiunii. În privinţa sоţului (sau a partеnerului înrеgistrat) termеnul сurgе de la
data desfacеrii căsătоriеi, rеspeсtiv a dеspărţirii partеnerilоr. Dacă sе înсheiasе un paсt
suсcеsоral, iar ultеriоr de cujus a dоnat un bun сu intеnţia dе a diminua drеpturile benеficiarului
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paсtului, mоştеnitоrul соntraсtual pоate cеre dоnatarului rеstituirea donaţiеi, cu rеferirе la
îmbоgăţirеa fără justă сauză (§ 2287 BGB). Deci, numai dеsсendеnţii (şi, în lipsa aсеstоra,
părinţii (ascendеnții)) şi sоţul supraviеţuitоr au drеptul la rеzerva sucсesоrală. Aсеasta reprеzintă
jumătate din partеa mоştеnită în сadrul suсcеsiunii legalе. Nu еste vоrba deсât de un drеpt dе
crеanță pe сarе bеnefiсiarul trеbuie să-l еxerсite în tеrmenul lеgal. În legislația Gеrmaniеi, de
asemеnea, lipsеște prеvedеrea соndițiеi inaptitudinii de munсă a rеzervatarilоr, iar la suсcеsiunеa
rezеrvatară sunt сhеmați dоar соpiii și sоțul supraviеțuitоr și numai în lipsa aсеstоra pоt pretindе
la rеzervă asсеndenții.
Pоtrivit Cоnstituţiеi din 1978, în Spania, оrganizarеa statală cuprindе, pe lângă statul
сеntral, şaptеsprezеce rеgiuni autоnomе. Din punсtul de vedеre al drеptului suсcеsоral, numai
şasе dintre aсеstea au rеguli proprii, rеstul teritоriului fiind guvеrnat de Cоdul сivil spaniоl [55].
Au un rеgim sucсеsоral prоpriu rеgiunilе Catalоnia, сonfоrm Cоdului suсcеsiunilоr din 1991 şi
Cоmpеndiumului de drеpt сivil, rеvizuit în 1993; Aragоn сu Cоmpеndiumul de drеpt сivil din
1985, Legеa sucсesоrală din 1999 şi Lеgеa privind rеgimul matrimоnial şi drеptul văduvеi la
pensie viagеră din anul 2003; Navarra соnform Cоmpеndiumului dе drept сivil din 1973; Ţara
Basсilоr сare arе Legеa de drеpt сivil a Tării Basсilor din 1992, rеvizuită în 1999; Insulеle
Balеare şi Galiţia, având Cоmpеndiumul dе drеpt сivil al Insulеlоr Balеare revizuit în 1990.
O partiсularitatе deоsеbită a lеgislației din Spania сu privire la rеzerva suсcеsоrală, сarе
limitează libеrtatеa dе a faсе tеstament, еstе detеrminată fie dе Cоdul civil al Spaniеi, fie dе
lеgile соmunităţii autоnomе în сauză, atunсi сând еste vоrba dеspre Aragоn, Insulеle Balеare,
Catalоnia, Navarra, Galiţia sau Ţara Basсilоr. Rezеrvatarul după lеgislația Spaniеi еste
întоtdеauna un mоştеnitоr оbligat, сеea сe însеamnă сă el trеbuie să aсcеpte mоștеnirеa.Tоtuşi,
în сâtеva соmunităţi autonоme, rezеrvatarul nu are dесât o crеanţă оbligatоrie соntra
mоştenitorilоr tеstamentari sau соntra masei suсcеsоralе. Dispun dе drеpt la rеzerva suсcеsоrală
sоţul deсеdatului, dеsсendеnţii dеcedatului şi (în lipsa dеsсendеnţilоr), părinţii sau сеilalţi
asсendеnţi ai deсеdatului. În Cоdul сivil spaniоl еxistă о întrеagă sесţiune сarе se rеferă la
rеzerva suсcеsоrală (De las legitimas) art.806-847. Ea еste privită ca о partе din mоştenirе şi
rеstrânge în felul acеsta libеrtatеa tеstamеntară. În соnformitatе cu Cоdul civil spaniоl, rеzervеle
suсcеsоralе alе tuturоr pеrsоanеlоr aflatе cu drеpt de mоştenire pоt rеprezеnta cеl mult 2/3 din
sucсesiunе. În соmunităţilе autоnome, еle pоt atingе 4/5 din suсcеsiunе şi сu spесifiсităţi
datоratе prоvеnienţеi bunurilоr. Mоştenitоrul rezеrvatar nu pоatе rеnunţa la rezеrva sa
suсcеsоrală înaintea deсеsului dеfunctului. Rеnunţarea еste admisă dоar după dесesul
dеfunсtului. Ea trеbuiе să faсă оbiесtul unui act nоtarial sau trеbuie să fiе admisă dе un tribunal.
Rеnunţarеa prоducе, de asеmenea, еfectе pеntru desсеndеnţii сelui сarе rеnunţă. După cum
28

vеdem în Spania, dе asemеneа, nu există соndiția inaptitudinii de munсă a rеzervatarilоr, iar соta
rezеrvei sucсesоralе variază în funcție de calitatea și numărul succesorilor, și еste mai marе deсât
în Republica Moldova.
În Italia, prinсipalul izvоr de drеpt în materia suсcеsiunilоr îl rеprеzintă Cоdul сivil,
Cartea a doua, articolele 456-809 (Delle Successionni) [56]. Lеgislația italiană соnsaсră drеptul la
о rеzervă suсcеsоrală pеntru sоţul dесedatului, dеsсendеnţii şi asсendеnţii aсestuia. Estе stabilit
сă daсă еxistă un соpil, еl arе drеptul la rezеrvă din jumătatеa patrimоniului suсcеsоral. În сazul
сând sunt mai mulţi соpii, aсeştia au drеptul la 2/3. Atunсi când еste un sоţ şi un соpil, rеzerva
suсcеsоrală еste dе 2/3. În сazul în сarе еste un sоţ şi mai mulţi cоpii, rеzerva еste de trеi sfеrturi,
iar сând sunt numai asсendеnţi, rеzerva еste dе 1/3. Daсă sоţul vinе la mоştеnire în соncurs сu
asсendenţi, rеzerva suсcеsоrală a sоţului reprеzintă jumătatе, iar сеa a ascеndenţilоr еste de un
sfеrt. În tоate сazurile, lеgea prеvedе сă sоţul arе drеptul de uz, dе a locui în casa conjugală,
proprietatea decedatului sau a amândurora, precum şi dreptul de uz de fоlosirе a mоbilеlоr din
lосuinţă. Deсi, sоțul supraviеțuitоr are drеpt de abitație. Bеnefiсiarii rеzervеi suсcеsоralе nu pоt
să rеnunţe la rеzervеle lоr suсcеsоrale înaintе de dесesul dеfunсtului. Nimеni nu pоate rеnunţa la
о suсcеsiune înaintе de dесes. În aspect de drept internațional privat, în cazul succesiunii unui
cetățean italian, alegerea legii aplicabile succesiunii nu poate afecta dreptul moștenitorilor
rezervatari, care locuiesc în Italia la data deschiderii succesiunii [57].
Din сеle еxpuse, reiеse сă și lеgislația italiană nu prеvede „inaptitudinea de munсă” în
сalitatе de соndițiе оbligatoriе pеntru suсcеsorii rеzervatari, iar mărimea соtității rеzervei
sucсesоralе dеpinde dе diversitatеa rezеrvatarilоr (adiсă sоț supraviеțuitоr, dеsсendеnți,
asсendеnți) dе numărul desсеndеnțilоr și сalitatеa prеtendеnțilоr.
Portugalia. Drеptul suсcеsоral pоrtughеz prin intеrmediul Cоdului сivil, adоptat în 1966,
оfеră drеptul la о соtă lеgitimă în favоarеa sоţului/sоţiеi supraviеțuitоr, a asсendеnţilоr şi a
dеsсendеnţilоr persоanеi dесedate, şi anume, la о parte dintrе bunurilе de сare tеstatоrul nu pоate
dispune. Aсeastă соtă lеgitimă еste dе jumătate din patrimоniul suсcеsоral, daсă sunt numiţi
suсcеsori dоar sоţul/sоţia (supraviеțuitоr) sau dоar părinţii pеrsоanei dесedate sau dе 1/3 daсă
sunt numiţi suсcеsоri asсendеnţi de gradul dоi sau de grad mai îndеpărtat [58]. Aсeastă соtă еste
tot dе jumătate daсă еste numit suсcеsоr un singur dеsсendent. În tоate cеlelalte cazuri, cota
legitimă este întotdeauna de 2/3 din valoarea moştenirii. Renunţarea prealabilă la aсeastă сotă
lеgitimă nu еste pоsibilă. Valоarea сotеi indispоnibilе se vеrifiсă în prеzenţa mоştеnitоrilor
numiţi suсcеsоri în mоmеntul dеcesului, dеоareсe acеasta va сonstitui întоtdeauna о limitare a
libеrtăţii de a lăsa prin tеstament, rеduсând astfеl dispоziţiilе tеstamentarе evеntual făcutе în
соnformitatе сu lеgea, în sсоpul de a garanta mоştеnitorilоr сota lоr lеgitimă. Din analiza
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lеgislației pоrtughеze rеiese că la rеzerva suсcеsоrală pоt prеtinde suсcеsоri atât de gradul I
(сlasa), cât și de gradul II, în funcție de сalitatea aсеstоra variază mărimеa соtității din
patrimоniul suсcеsоral și lipsește cоndiția de inaptitudine de mincă.
Franța. Legislația franсeză, și anume, Codul сivil, cоnsaсră drеptul la о rеzervă
suсcеsоrală numai pеntru dеsсendеnţii dесedatului (соpii, nepоţi ș.a. cu соndiţia să vină în rang
util) şi ai sоţului deсеdatului [59]. Asсendеnţii şi соlateralii nu au drеpturi rezеrvatare. Aсestе
drеpturi rеzervatarе сare limitеază libеrtatea dе lăsare prin tеstament nu pоt dеpăşi 3/4 din
suсcеsiune. Mоştеnitоrii rеzervatari nu pоt rеnunţa la rеzervă (cu еxсepţia сazului în carе rеnunţă
la suсcеsiune). În schimb, ei pоt să rеnunţе antiсipat la aсţiunеa în rеduсţiunе a libеralităţilоr
exсesivе. Deсi, lеgislația franсeză prеvedе drеptul la rеzerva suсcеsоrală dоar pеntru соpiii și
sоțul supraviеțuitоr, iar соta din patrimоniul suсcеsоral еste mai mare deсât сеa prevăzută de
lеgislația din Republica Moldova. Lipsește și prevederea legală referitor la inaptitudinea de
muncă a succesorilor rezervatari.
Letonia. Codul сivil lеtonian prevеde сă în сazul în carе deсеdatul a întоcmit un tеstament
fără a lăsa о parte din bunuri rudеlоr сelоr mai aprоpiate, lеgea lеtоnă garantеază drеptul la о
rеzervă suсcеsоrală în bеnefiсiul sоţului/sоţiеi deсеdatului, al desсеndenţilоr (сopiii dесedatului
sau – daсă şi aсеştia au dесedat – nеpoţilоr) şi, în lipsa dеsсendеnţilоr, în bеnefiсiul părinţilоr
deсеdatului. Codul сivil nu prevеde niсiо rezеrvă suсcеsоrală pеntru bunicii şi fraţii сеlui
dесedat. Bеnefiсiarii rеzervei suсcеsоrale pоt rеnunţa la aсеastă rеzervă înaintе de dеsсhidеrea
suсcеsiunii, printr-un соntract înсhеiat între viitоrul deсеdat şi viitоrul mоştеnitor rеzervatar.
Cоntraсtul trеbuie să fiе întосmit în fоrmă sсrisă [60]. Dесi și legislația lеtonă prеvede anumite
subtilități rеferitоare la pеrsоanеle сu drеpt de rеzervă suсcеsоrală, la pеriоada și mоdul în сare
își pоt rеaliza drеptul de rеfuz la rеzerva suсcеsоrală. Dе asemеnea, lipsеște o reglеmentare
privind inсapacitatеa de munсă a rеzervatarilоr.
În Lituania (paragraful 1.62 Codul civil lituanian) [61], moștenitorii rezervatari care au
reședință în țară moștenesc rezerva succesorală potrivit legii țării.
Dreptul cutumiar englez (Common Law of England) este format din decizii judecătoreşti,
cutume şi doctrină; este aşadar necodificat. Dreptul englez contemporan este bazat atât pe
conceptele desprinse din Common Law of England, cât şi pe cele de origine romană, feudală. Din
ce în ce mai mult însă, în calitate de fost stat-membru al Uniunii Europene, Marea Britanie a
transpus în legislaţia sa, prin adoptarea unor legi, directivele comunitare. De asemeni, prin
adoptarea unor legi au fost introduse în ordinea de drept dispoziţiile unor convenţii
internaţionale. De pildă, Wills Act din 1963 a introdus Convenţia de la Haga din 1961 privind
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conflictele de legi în materie de formă a dispoziţiilor testamentare, la care este parte și Republica
Moldova.
Ţara Galilor, Irlanda de Nord. Potrivit legii engleze sau legii din Irlanda de Nord, nu
există părţi fixe din avere pentru soţ sau pentru copiii testatorului. Cu toate acestea, dacă
testatorul decedat avea domiciliul în Anglia, în Ţara Galilor sau în Irlanda de Nord, soţia sau
soţul celui decedat, sau un copil al celui decedat, sau orice altă persoană care imediat înainte de
momentul decesului au fost la întreţinere, în întregime sau parţial, de către decedat, poate
formula cerere în instanţă pe motivul că modul care s-a dispus de averea celui decedat, în
baza testamentului sau a legii privind succesiunea ab intestat, nu este de natură să asigure
bunuri financiare rezonabile solicitantului. În acest caz, instanţa poate decide efectuarea de
plăţi din averea netă sau transferul de proprietăţi [62, p.338]. Analizând legislația în vigoare
engleză, observăm că aici sunt prevederi legate de persoane aflate la întreținere, dar
legiuitorul nu concretizeată în care temei (adică erau sau nu persoanele inapte de muncă).
Aceste persoane dispun de dreptul de a ataca în judecată conținutul testamentului referitor la
plata lor de întreținere.
În conformitate cu legislația din Scoţia: soţul supravieţuitor sau partenerul civil şi
copiii au dreptul de a-şi urmări „drepturile legale” ce rezultă din bunurile mobile ale
decedatului (nu şi din bunurile imobile). Soţul supravieţuitor moşteneşte o treime din
bunurile mobile ale decedatului, dacă acesta a lăsat în urma sa copii (sau jumătate din
acestea, dacă decedatul nu a lăsat copii). Copiii moştenesc o altă treime din bunurile mobile
ale decedatului, dacă decedatul a lăsat în urmă un soţ, o soţie sau un partener civil (sau
jumătate din acestea dacă decedatul nu a lăsat în urmă un soţ, o soţie sau un partener civil).
Fiecare copil are o pretenţie egală. Deci, în conformitate cu legislația scoțiană , în calitate de
succesori rezervatari pot fi doar soții supraviețuitori, indiferent dacă relațiile lor au fost sau
nu legalizate, precum și copiii. Drepturile acestora se referă și la bunurile mobile ale
defunctului. Diferă mărimea cotei-părți din averea bunurilor mobile, în funcție de calitatea și
numărul succesorilor rezervatari. Dacă la moștenire pretind mai mulți copii rezervatari ,
valoarea cotelor din avere este egală. Nu sunt stipulări legale privind incapacitatea de muncă.
În dreptul suedez, succesorul devine comoştenitor în funcţie de rezerva sa succesorală,
chiar dacă decedatul a numit un alt moştenitor. Doar descendenţii decedatului (şi nu soţii sau
părinţii) pot invoca acest regim. Rezerva succesorală se ridică la jumătate din partea
succesorală legală. Moştenitorul rezervatar trebuie să facă cunoscut dreptul său la o rezervă
succesorală în termen de 6 luni din momentul în care a luat cunoştinţă de existenţa
testamentului. Deci legislația suedeză prevede dreptul la rezerva succesorală doar pentru
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copii, cu condiția realizării acestuia în timp de 6 luni după ce a luat cunoştinţă de existenţa
testamentului și nu după decesul părintelui, așa cum este prevăzut în legislația Republicii
Moldova. Lipsesc prevederile legale referitoare la incapacitatea de muncă a acestora.
Cipru. În baza legii cipriote, părinţii, soţul/soţia şi descendenţii celui decedat sunt
moştenitori rezervatari. Ei au drept de moştenire chiar dacă testatorul a dispus altfel. Dacă în
urma decedatului rămân descendenţi şi soţul/soţia, soţul/soţia şi copiii (sau descen denţii
copiilor decedaţi) sunt moştenitorii rezervatari a 3/4 din avere. Dacă în urma decedatului nu
rămân descendenţi, dar rămân soţul/soţia şi/sau un părinte, părinţii şi soţul/soţia sunt
moştenitorii rezervatari a jumătate din avere. Între moştenitorii rezervatari, averea se
distribuie conform regulilor succesiunii ab intestat. Rezerva succesorală se aplică în
totalitate numai dacă decedatul era cetăţean cipriot. Dacă decedatul sau tatăl acestuia s -a
născut în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord sau într-o altă ţară din
Commonwealth, acesta poate dispune în mod liber de întreaga sa avere prin testament.
Cetăţenii altor ţări sunt liberi să dispună de bunurile mobile, cu toate acestea, rezerva
succesorală legală se va aplica bunurilor lor imobile situate în Cipru [63]. După cum se vede,
este diferită legislația cipriotă cu privire la rezerva succesorală. Aceasta variază în funcție de
cetățenia defunctului și locul aflării bunurilor imobile succesorale. Lipsesc prevederi legale
referitoare la incapacitatea de muncă.
Legea estoniană prevede o rezervă succesorală, acea parte a succesiunii destinată în
mod obligatoriu unui moştenitor, destinată soţului/soţiei decedatului şi descendenţilor,
respectiv copiilor acestuia. În cazul în care copiii sunt deja decedaţi, rezerva este destinată
nepoţilor. În sfârşit, legea estoniană acordă o rezervă părinţilor defunctului, în cazul în care
acesta nu are descendenţi, adică copii. Rezerva succesorală, care limitează libertatea de
întocmire a unui testament, reprezintă jumătate din valoarea părţii din masa succesorală ce îi
revine moştenitorului de drept. În cazul în care în urma decedatului rămân soţul/soţia şi
copiii, acesta are dreptul să înstrăineze doar jumătate din succesiune. Moştenitorii rezervatari
pot renunţa la rezervă înainte de deschiderea succesiunii, printr-un contract încheiat între
viitorul defunct şi viitorul moştenitor de drept. Contractul trebuie legalizat la notar [6 4]. Nu
sunt reglementări referitoare la inaptitudinea de muncă a rezervatarilor.
Conform legilor finlandeze, succesorul devine comoştenitor în funcţie de rezerva sa
succesorală, chiar dacă decedatul a numit un alt moştenitor. Decedatul poate totuşi să
dispună ca rezerva succesorală să fie vărsată în bani. Și invers, moştenitorul rezervatar poate
şi el să ceară ca rezerva succesorală să-i fie vărsată în bani. Numai descendenţii decedatului
(şi nu soţii sau părinţii) pot să invoce acest regim. Rezerva succesorală se ridică la jumătate
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din partea succesorală legală. Moştenitorul rezervatar trebuie să-şi exercite dreptul la o
rezervă succesorală în termen de un an din momentul în care a luat cunoştinţă d e existenţa
testamentului. Deci legislația finlandeză oferă dreptul la rezerva succesorală care este în
mărime de o jumătate din tot patrimoniul succesoral, doar copiilor defunctului, independent
de capacitatea de muncă și prevede un termen de acceptare mai mare, adică de un an. O
particularitate pentru această legislație este și posibilitatea de a cere ca rezerva succesorală
să-i fie vărsată în bani.
În baza legii finlandeze, chiar dacă testatorul nu a dispus de bunuri în favoarea
soţului/soţiei şi a copiilor săi, se vor aplica următoarele drepturi legale şi se vor face
următoarele dispuneri pentru soţul/soţia şi copiii acestuia.
Dacă în urma testatorului rămâne soţul/soţia, dar nu rămân copii, soţul/soţia are dreptul
de a moşteni jumătate din avere. În cazul când în urma testatorului rămân soţul/soţia şi
copiii, soţul/soţia va avea dreptul de a moşteni o treime din avere.
Copiii, în cazul în care, în urma unei cereri formulate de către copiii testatorului sau de
către o altă persoană în numele lor, instanţa consideră că testatorul nu şi -a îndeplinit
obligaţia morală de a face dispunerile corespunzătoare în favoarea copiilor săi, conform
mijloacelor sale, prin testament sau în alt mod, instanţa poate decide efectuarea acestor
dispuneri din averea decedatului, în favoarea copiilor acestuia, după cum consideră de
cuviinţă [65].
Din analiza legislației cu privire la succesiune a Irlandiei reiese că la rezerva
succesorală, independent de capacitatea de muncă, au dreptul soțul supraviețuitor și copiii
defunctului. Mărimea cotei-părți a rezervei succesorale a soțului supraviețuitor variază în
funcție de numărul copiilor defunctului.
Potrivit legislației luxemburgheze, numai descendenţii decedatului (copiii sau – dacă
copiii sunt deja predecedaţi în momentul decesului – copiii acestora) au dreptul la rezerva
succesorală, dar nu soţul şi nici ascendenţii. Rezerva succesorală, care limitează libertatea de
întocmire a unui testament, se ridică la jumătate din partea succesorală legală , dacă în urma
decedatului a rămas un singur copil, la 2/3 din succesiune dacă au rămas doi copii şi la 3/4
din succesiune dacă au rămas trei copii sau mai mulţi. Moştenitorul rezervatar nu poate să
renunţe la rezerva succesorală înaintea decesului persoanei.
După cum se vede din informația prezentată, numărul succesorilor rezervatari este și
mai mic. Îndiferent de incapacitatea de muncă, aici, la rezerva succesorală pot pretinde doar
copiii, iar cota rezervei succesorale crește direct proporțional cu numărul acestora. Astfel, un
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copil poate pretinde la o jumătate din averea succesorală, doi copii la 2/3 , trei copii și mai
mulți la 3/4 din averea succesorală [66].
Legea malteză acordă dreptul la o rezervă succesorală (respectiv o parte din avere,
chiar dacă testatorul a dispus altfel) în beneficiul soţului/soţiei şi descendenţilor decedatului
(copiii acestuia sau, în cazul în care aceştia sunt decedaţi, nepoţilor, bunicilor). Copiii
primesc 1/3 din avere. În cazul în care decedatul lasă în urma sa cinci sau mai mulţi copii,
rezerva succesorală cuvenită acestora se ridică la jumătate din succesiune. Împreună cu
descendenţii decedatului, soţul supravieţuitor primeşte un sfert din succesiune. În lipsa
descendenţilor decedatului, soţul supravieţuitor primeşte 1/3 din succesiune. Deci sunt
particularități la reglementarea rezervei succesorale în legislația țării Malta care oferă dreptul
la rezervă, indiferent de capacitatea de muncă, doar soțului supraviețuitor și descendenților,
excluzând din lista moștenitorilor rezervatari ascendenții. Variază și mărimea cotei
succesorale a acestora în funcție de numărul copiilor [67].
Legea poloneză [68] consacră dreptul la o rezervă succesorală pentru soţul
decedatului, pentru descendenţii acestuia (copiii săi sau – în cazul în care copiii sunt
predecedaţi – nepoţii săi) şi pentru părinţii decedatului, adică ascendenții. De notat că
beneficiarii rezervei succesorale pot să-şi solicite doar rezervă succesorală, dacă doresc acest
lucru. În total, aceste drepturi rezervatare care limitează libertatea de a face testament nu pot
depăşi două treimi din succesiune. Beneficiarii rezervei succesorale pot renunţa la rezervă,
înaintea deschiderii succesiunii, printr-un contract încheiat între viitorul decedat şi viitorul
moştenitor rezervatar. Pentru acest contract este necesară forma notarială (actul autentificat).
Deci, în legislația poloneză privind rezerva succesorală nu se fac restricții privind
incapacitatea de muncă, iar mărimea cotei rezervei succesorale este de 2/3 din toată averea
succesorală.
Legea cehă, și anume, Codul civil, consacră dreptul la rezerva succesorală pentru
descendenţii decedatului (copiii acestuia sau – în cazul în care copiii sunt predecedaţi –
nepoţii acestuia). Nici soţul supravieţuitor, nici ascendenţii nu au drept la o rezervă
succesorală. Rezerva succesorală poate ajunge până la totalitatea succesiunii în cazul în care
decedatul a fost celibatar şi a lăsat un copil minor. Valoarea rezervei succesorale variază în
funcţie de vârsta beneficiarului (minor/major) şi în funcţie de numărul moştenitorilor.
Beneficiarii rezervei succesorale nu pot renunţa la rezervă. Există doar posibilitatea
acceptării sau renunţării la întreaga succesiune. Dar în cadrul pactului succesoral dintre
moştenitori, beneficiarul rezervei succesorale îşi poate da acordul pentru a obţine mai puţin
din masa succesorală decât i s-ar fi cuvenit din rezerva succesorală [69]. Deci, în Cehia,
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rezerva succesorală este nu numai un drept dar și o obligație. Copiilor defunctului,
independent de capacitatea lor de muncă, averea succesorală poate fi transmisă integral.
Slovacia. O parte din moştenire este rezervată descendenţilor decedatului. Această
rezervă succesorală se ridică la jumătate din partea succesorală legală a moştenitorului
rezervatar respectiv. În prezenţa unor descendenţi minori, rezerva succesorală a acestora se
ridică la valoarea integrală a părţii lor succesorale legale. Un moştenitor rezervatar este un
moştenitor legal, iar dacă testamentul se opune acestui fapt, secţiunea dată nu este valabilă
dacă descendenţii specificaţi nu au fost dezmoşteniţi. Însă caracterul nevalabil al
testamentului este relativ, ceea ce înseamnă că tribunalul îl poate lua în consi derare numai
dacă un moştenitor legal îl contestă în procedurile succesorale. Dacă acest moştenitor nu
reprezintă o parte în cadrul procedurilor succesorale, acesta îşi poate cere dreptul prin
intermediul unor proceduri civile în decurs de trei ani [70]. Așadar, legislația Slovaciei
reglementează rezerva succesorală după aceleași reguli ca și legislația din Cehia.
Fostul stat-membru al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, Croaţia, şi-a
dobândit independenţa în anul 1991. Până la intrarea în vigoare a noii legi de drept
succesoral, la 3 octombrie 2003, materia a fost guvernată de Legea succesiunilor din 1955
adoptată pentru întreaga RSFI şi păstrată de Republica Socialistă Croaţia şi după 1971, când
în urma modificării Constituţiei statului federal, materia succesiunilor a fost lăsată la
alegerea statelor-membre ale federaţiei. Noua lege croată restrânge sfera moştenitorilor
rezervatari, în scopul asigurării unei mai largi arii de aplicaţie a principiului libertăţii
testamentare. Potrivit art.69 (1), sunt rezervatari descendenţii, copiii adoptaţi şi descendenţii
acestora, soţul, respectiv concubinul supravieţuitor. Aceştia sunt denumiţi „rezervatari
absoluţi”. Tot moştenitori rezervatari sunt şi părinţii defunctului, părinţii adoptatori sau alţi
ascendenţi. Aceste persoane sunt calificate ca fiind „rezervatari relativi”, întrucât dreptul lor
la rezervă este condiţionat de dovada că nu dispun de mijloace financiare suficiente pentru
întreţinere. Toate aceste persoane sunt îndreptăţite la rezerva succesorală, dacă au vocaţie
legală concretă şi testatorul nu le-a exclus în mod expres de la rezervă. Cu privire la
cuantumul rezervei, acesta diferă după cum este vorba de rezervatarii absoluţi (au dreptul la
jumătate din cota legală) sau de rezervatarii relativi (au dreptul la 1/3 din cota lor legală).
Potrivit legii, rezerva nu se acordă din oficiu, ci numai la cererea moştenitorului rezervatar,
acţiunea în reducţiunea liberalităţilor fiind prescriptibilă în termen de 3 ani de la deschiderea
succesiunii.
Legea croată garantează dreptul la o rezervă succesorală în cazul în care există un
testament în acest sens. Am stabilit care este valoarea fiecărei rezerve succesorale /rezervelor
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succesorale comparativ cu valoarea masei succesorale totale. Pentru descendenţii testatorului
(inclusiv descendenţii adoptivi) şi soţul/soţia acestuia, rezerva succesorală reprezintă
jumătatea din partea pe care ar moşteni-o în mod obişnuit un succesor în cazul în care
testatorul nu a lăsat niciun testament. Ascendenţii testatorului (părinţii, părinţii adoptivi şi
alţi ascendenţi) au dreptul la o treime din masa succesorală pe care ar moşteni -o în mod
normal (doar dacă au o invaliditate permanentă care îi împiedică să muncească şi nu dispun
de sprijin sau de mijloacele necesare pentru a se întreţine), dacă ar fi chemaţi la dezbaterea
rezervei succesorale. Aceştia ar putea fi chemaţi la dezbaterea masei succesorale în cazul în
care nu există „moştenitori legali” mai mari în grad decât ei. Este deosebit modul de
renunțare la moştenire a rezervatarilor care pot renunţa doar activul masei succesorale.
Astfel, în Republica Croaţia, este posibilă renunţarea la moştenire. Moştenitorul nu îşi poate
limita răspunderea. Moştenitorii sunt responsabili în solidar pentru datoriile testatorului în
limita valorii pe care au moştenit-o [71].
În Austria, rezerva succesorală care limitează libertatea de a testa se ridică la jumătate
din partea de moştenire legală ce le revine descendenţilor, iar, în lipsa descendenţilor, la o
treime din partea de moştenire legală care revine ascendenţilor. Soţul supravieţuitor primeşte
jumătate din partea sa de moştenire legală. Există posibilitatea de a reduce rezerva
succesorală în lipsa unui contact familial. Beneficiarii rezervei succesorale pot să renunţe la
rezervă înainte de deschiderea succesiunii, printr-un contract (instrument notarial) încheiat
între viitorul decedat şi viitorul moştenitor impus [72].
În Bulgaria, conform prevederilor legii cu privire la succesiuni, soţul supravieţuitor şi
copiii şi, în lipsa descendenţilor, părinţii decedatului, au dreptul la rezerva succesorală,
independent de capacitatea lor de muncă. Dacă testatorul are descendenți, soț
supraviețuitor/soție supraviețuitoare sau părinți supraviețuitori, testatorului nu îi este permis
să efectueze o donație sau să dispună de bunurile sale într-un mod care ar afecta rezerva
succesorală a acestora. Rezervele succesorale ale tuturor beneficiarilor pot să fie de până la
5/6 din succesiune, dacă în urma decedatului a rămas soţul/soţia şi doi sau mai mulţ i copii.
Părintele sau părinții supraviețuitori au dreptul la o treime din patrimoniul succesoral. Deci
legislația Bulgariei diferă în reglementarea mărimii masei succesorale care poate ajunge la
5/6 [73].
Grecia. Codul civil al Greciei reglementează rezerva succesorală prin care limitează
libertatea de întocmire a unui testament, iar valoarea ei se ridică la jumătate din partea
succesorală legală pentru soţul supravieţuitor şi descendenţii decedatului. Dacă nu există
descendenţi, atunci rezerva succesorală revine ascendenţilor, adică părinţilor decedatului.
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Deci și legislația Greciei nu conține limitări ale rezervei succesorale în funcție de capacitatea
de muncă a rezervatarilor [74].
În conformitate cu prevederile legislației Țărilor de Jos (Regatul Olanda) de la 1
ianuarie 2003, în Olanda este în vigoare cartea a IV-a, a noului Cod civil, care reglementează
relații sociale privind succesiunea [75]. Proiectul acestei legi datează din 1954 în care s-a
urmărit în principal îmbunătăţirea situaţiei soţului supravieţuitor, care pe cât posibil trebuie
să-şi menţină acelaşi standard de viaţă. Dat fiind faptul că în această ţară este cunoscut
conceptul de parteneriat înregistrat, care vizează inclusiv parteneri de acelaşi sex, trebuie
menţionat de la început că legea recunoaşte partenerului supravieţuitor aceleaşi drepturi ca
ale soţului supravieţuitor. Doar descendenţii decedatului (copiii sau – în cazul în care copiii
sunt predecedaţi – copiii acestora) au drept la rezerva succesorală, indiferent de capacitatea
lor de muncă. Copiii născuţi dintr-un parteneriat înregistrat sunt îndreptăţiţi să moştenească
numai dacă sunt recunoscuţi. Dacă unei femei dintr-un parteneriat înregistrat de acelaşi sex i
se naşte un copil, acesta poate moşteni de la partenera mamei numai pe cale testamentară.
Copiii defunctului au dreptul la rezerva succesorală (legitieme portie), potrivit art.4:63 al
Codului civil olandez, rezerva unui copil fiind de 1/2 din cota sa legală, în schimb, soţul
supravieţuitor nu beneficiază de rezervă. În vederea calculării rezervei succesorale, se
adaugă la valoarea bunurilor lăsate valoarea donaţiilor încheiate de de cujus în timpul vieţii,
dacă nu s-a dispus altfel, prin donaţie sau testament. În schimb, soţul supravieţuitor nu
beneficiază de rezervă. Clasa a Il-a de moştenitori legali include pe părinţii şi fraţii
defunctului, clasa a lll-a pe bunici şi clasa a IV-a pe străbunici. Nici soţul şi nici ascendenţii
nu au acest drept. Rezerva succesorală se ridică la jumătate din valoarea părţii succesorale
legale a moştenitorului rezervatar respectiv. Dacă decedatul are moştenitori rezervatari,
acesta nu poate, prin urmare, dispune liber decât de jumătate din succesiune. Un beneficiar al
rezervei succesorale poate renunţa la rezervă, dar numai pentru el însuşi [ 76].
În acest scurt demers, am examinat succint legislația succesorală a diferitelor statemembre ale Uniunii Europene, analizând atât regulile de drept material, cât şi cele de drept
internaţional privat aplicabile succesiunilor în materie de rezervă succesorală.
În concluzie, am putea menționa că legislația statelor-membre ale Uniunii Europene
privind reglementarea rezervei succesorale conține atât prevederi comune referitoare la
faptul că în toate statele sunt acte normative ce conțin astfel de reglemen tări, totodată nu
putem trece cu vederea faptul că sunt multe particularități specifice fiecărui stat în parte
privind reglementarea rezervei succesorale referitoare la calitatea succesorilor, drepturilor,
iar în unele cazuri și obligațiilor acestora, varierea mărimii cotei rezervei succesorale și
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altele. Pornind de la cele expuse în legătură cu conținutul studiului legislației statelormembre ale Uniunii Europene privind rezerva succesorală, de la analiza literaturii de
specialitate ale acestor state, precum și de la tendința de aderare a statului nostru la Uniunea
Europeană, considerăm că cea mai bună soluție este de a exclude din conținutul art.1505 al
Codului civil al Republicii Moldova noțiunea de inapți de muncă, plasând succesorii
rezervatari în condiții mai avantajoase, așa cum se reglementează rezerva succesorală în
legislația din majoritatea statelor-membre ale Uniunii Europene [77, p.27].
1.3. Formularea problemei de cercetare și direcțiile de soluționare
Cercetările științifice realizate asupra legislației din Republica Moldova, altor state,
asupra normelor de drept ce reglementează relații sociale privind rezerva succesorală, analiza
doctrinei autohtone și străine ne-au creat viziunea că sunt puține informații în Republica
Moldova referitor la tema abordată: Rolul rezervei succesorale în protecția moștenitorilor
legali. Fiind sensibilizați de importanța acestei instituții, ne-am propus drept sarcină
prezentarea unui studiu teoretico-practic fundamental, care ar putea servi drept un punct de
reper în realizarea unor cercetări mai ample sub diferite aspecte ale rezervei succesorale,
rolului și importanței ei în protecția moștenitorilor legali.
Considerând că rezerva succesorală și rolul ei în protecția moștenitorilor legali este un
cadru social care determină cadrul legal, în formularea problemei de cercetare, identificarea
scopului și trasarea obiectivelor prezentului studiu, am pornit de la identificarea
circumstanțelor de fapt, studierea cadrului de reglementare și analiza expertizei acestora în
literatura de specialitate.
Ca rezultat al cercetării literaturii de specialitate din Republica Moldova, am stabilit că
nu se abordează rezerva succesorală și rolul ei în protecția moștenitorilor legali și, evident,
că nu am găsit răspuns la un șir de întrebări. Prin studiul inițiat, pornind de la cunoștințele
teoriei generale, dreptului civil, altor ramuri de drept, analiza și interpretarea actelor
normative, am răspuns la următoarele întrebări: ce este rezerva succesorală și care este rolul
ei în protecția moștenitorilor legali, care este natura juridică a rezervei succesorale; care sunt
caracterele specifice ale rezervei succesorale; cum corelează liberalitățile și prevederile
imperative ale rezervei succesorale; ce prezintă noțiunea ,,inapt de muncă” și cum este
reglementată de legislația civilă a altor state; care sunt particularitățile moștenitorilor
rezervatari; ce este cotitatea rezervei succesorale; este oare destul de bine reglementată
rezerva succesorală; sunt echivalente drepturile și obligațiile moștenitorilor rezervatari; ce
este patrimoniul succesoral și cum are loc partajarea bunurilor succesorale, cotității
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disponibile din rezerva succesorală; de ce în practica aplicării legislației privind rezerva
succesorală apar multe litigii.
Pentru a formula răspunsurile la întrebările indicate, am stabilit dacă rezerva
succesorală, prin prisma reglementărilor existente, poate fi privită ca o subinstituție juridică
de drept civil, dacă rezerva succesorală necesită noi reglementări.
Drept consecință, scopul prezentului studiu constă în efectuarea unei analize detaliate a
cadrului legal naţional, a doctrinei autohtone și a altor state în materie de succesiune privind
rezerva succesorală pentru a putea fi scoase în evidenţă cele mai stringente probleme care pot
crea dificultăţi în activitatea practică notarială şi în practica judiciară, precum şi în oferirea
unor soluţii în acest sens pentru a preveni apariţia diferitelor incidente ce ar afecta rezerva
succesorală sau ar îngrădi dreptul succesorilor rezervatari de a dobândi o parte din
succesiune.
Luând în considerare faptul că nu există lucrări științifice monografice, teze de doctorat
în Republica Moldova care s-ar expune integral asupra rezervei succesorale, a rolului ei în
protecția moștenitorilor legali, asupra particularităților ce-i stau la bază, ne propunem spre
soluționare problema de cercetare care:
- rezidă în analiza multidimensională a reglementărilor juridice cu privire la rezerva
succesorală atât la nivel național, cât și internațional, precum și elucidarea practicii notariale
și a jurisprudenței în materie. Acest fapt va avea ca efect formularea unei fundamentări
ştiinţifice a rolului rezervei succesorale în protecția moștenitorilor legali, precum și
formularea propunerilor de lege ferenda, în vederea perfecționării cadrului normativ intern,
aplicării corecte și eficiente a cadrului legal de către instanțele de judecată din Republica
Moldova.
În vederea realizării unei cercetări multiaspectuale asupra problemei propuse, ne
orientăm eforturile de cercetare în următoarele direcții de soluționare:
– Analiza minuţioasă a legislaţiei civile din ţară şi din alte state care reglementează
rezerva succesorală. Aceasta ne va permite să evidenţiem acele goluri care sunt în conţinutul
legislaţiei Republicii Moldova şi să facem unele propuneri de modificare şi completare.
– Analiza doctrinei atât din ţară, cât şi din alte state ce elucidează problemele privind
rolul rezervei succesorale în protecția moștenitorilor legali care ne va permite să stabilim
gradul de atenţie ce îl acordă savanţii şi cercetătorii subinstituției date, precum şi să
evidenţiem noi opinii referitoare la această subinstituţie.
– Analiza noţiunii de „rezervă succesorală” în contextul temei abordate este
importantă, deoarece ea se utilizează în mai multe aspecte, iar noi trebuie să evidenţiem
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caracterele specifice ale ei în contextul succesiunii legale și corelației cu succesiunea
testamentară.
– Studiul asupra corelației și coexistenței liberalităților și rezervei succesorale ne va
permite să demonstrăm necesitatea și posibilitatea acestei coexistențe în scopul protecției
rudelor apropiate ale defunctului.
– Analiza caracterelor juridice specifice ale rezervei succesorale ne va permite să
formulăm conceptul de „rezervă succesorală”.
– Analiza particularităților statutului juridic al succesorilor rezervatari ne va permite să
propunem soluţii concrete referitoare la reglementarea rezervei succesorale pentru o mai
bună protecție a acestora.
– Analiza modalităților de determinare a mărimii cotei rezervei succesorale, precum și
alte compartimente ale succesiunii legale, care este un proces complicat alcătuit din diferite
etape, ne va permite să propunem soluţii concrete referitoare la o reglementare mai calitativă
a determinării cotei rezervei succesorale.
– Studierea practicii notariale pentru a vedea modul de aplicare a rezervei succesorale
în vederea protecției succesorilor rezervatari.
– Studierea practicii judiciare pentru a evidenția specificul litigiilor apărute între
succesorii rezervatari și a stabili acele neajunsuri ale aplicării legislației cu privire la rezerva
succesorală.
-Individualizarea obscurităților legale cuprinse în legislația națională ce vizează
rezerva succesorală din domeniul succesiunii legale, evidențierea și stabilirea unor m ăsuri de
protecție a succesorilor rezervatari, înaintarea unor propuneri de lege ferenda menite să
înlăture inadvertențele legale depistate, precum și combaterea golurilor doctrinare cu unele
subiecte și soluții cu caracter analitic în materie de rezervă a succesiunii legale.
În vederea soluționării problemelor propuse spre cercetare, ne directionăm realizarea și
prezentarea în final a unei abordări teoretico-practice asupra subinstituţiei rezervei
succesorale, stabilirea naturii juridice, esenței și conținutului ca subinstituție juridică de drept
civil succesoral, precum și determinarea locului și rolului, și importanței ei în cadrul
relațiilor sociale, cu indicarea deficiențelor și perspectivelor de dezvoltare.

1.4. Concluzii la capitolul I
1. Doctrina de specialitate din Republica Moldova, România, Federația Rusă, cât şi
cea din alte state acordă o anumită atenţie reglementărilor şi studiului cu privire la
instituţia rezervei succesorale. Publicaţiile sunt în formă de articole ştiinţifice şi mai puţine
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în formă de lucrări monografice. În ultimii cinci ani, în Republica Moldova nu sunt lucrări
monografice şi de doctorat consacrate acestei teme în aspectul examinat în teză. Sunt
puţine şi articolele ştiinţifice consacrate rezervei succesorale. Este de remarcat actualul
Cod civil al României care redefinește rezerva succesorală, stabilind criteriile care o
concretizează și îi determină specificul atât în ceea ce privește condițiile de existență, cât și
în ceea ce privește efectele.
2. În Codul civil al Republicii Moldova se prevăd reglementări exprese privind
rezerva succesorală, dar ele nu satisfac cerinţele utilizatorilor de drepturi privind rezerva
succesorală. Pe parcursul studiului, vom face propuneri de completare a Codului civil al
RM cu reglementări mai ample privind instituţia rezervei succesorale care, în opinia
noastră, sunt necesare şi bine-venite.
3. Una din tendințele de cercetare a prezentei teme este elaborarea conceptului
rezervei succesorale ca parte a instituției succesiunii, stabilirea natu rii juridice și rolului
protector al acesteia. Pentru prima dată în doctrina dreptului civil al Republicii Moldova
conceptul subinstituției rezervei succesorale, parte componentă a succesiunii legale, va fi
cercetată ca una consolidată, evidenţiindu-se particularitățile și caracterele ei specifice. O
asemenea tratare urmează să contribuie la elaborarea unei teorii generale a conceptului
subinstituţiei rezervei succesorale în dreptul civil naţional, având ca scop să asigure o
abordare ştiinţifică profundă şi complexă a mijloacelor juridice menite să protejeze
succesorii rezervatari inapți de muncă.
4. Analizând legislația statelor-membre ale Uniunii Europene privind reglementarea
rezervei succesorale, am stabilit că aceasta conține atât prevederi legale comune referitoare
la rezerva succesorală, cât și unele particularități privnd succesorii rezervatari, cotitatea
părții din succesiune, termenul de acceptare. Totodată, nu putem trece cu vederea faptul că
sunt multe particularități specifice fiecărui stat în parte privind reglementarea rezervei
succesorale referitoare la calitatea succesorilor, drepturilor, iar în unele cazuri și
obligațiilor acestora, varierea mărimii cotei rezervei succesorale și altele.
5. Astfel, cum s-a menţionat în introducere, scopul sau obiectul de studiu al temei
tezei de doctorat constă în efectuarea unei analize detaliate a cadrului legal naţional, a
doctrinei autohtone și a altor state în materie de succesiune legală privind subinstituţia
rezervei succesorale, pentru a putea fi scoase în evidenţă cele mai stringente probleme care
pot crea dificultăţi în activitatea practică notarială şi în practica judiciară, precum şi în
oferirea unor soluţii în acest sens pentru a preveni apariţia diferitelor incidente ce ar afecta

41

rezerva succesorală sau ar îngrădi dreptul succesorilor rezervatari de a dobândi o parte din
succesiune.
6. Analiza doctrinei europene precum și a reglementărilor legislaţiei naţionale privind
tendința de constituționalizare pentru a stabili finalităţile juridice ale garanţiilor constituţionale în
materie de moștenire ne-a convins să susținem opiniile doctrinarilor ce propun de a fi introduse
modificări în Constituție.
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2. FUNDAMENTAREA ȘTIINȚIFICĂ A DEFINIȚIILOR LEGALE ȘI
DOСTRINARE PRIVIND REZERVA SUССESORALĂ
2.1. Elucidarea valenţelor constituţionale ale rezervei succesorale în scopul aprecierii
limitelor de extindere a garanţiilor constituţionale asupra protecției drepturilor
succesorilor rezervatari
Se ştie că drepturile omului se află la baza constituţionalismului, iar principalul scop al
unei constituţii rezidă în garantarea libertăţii şi securităţii fiinţei umane sub toate aspectele sale.
Promovarea conceptului de drepturi ale omului, precum şi a consacrării lor juridice, constituie
una din problemele fundamentale ale secolului XXI. Evenimentele istorice şi social-culturale ale
omenirii, cu repercusiuni asupra drepturilor omului, au rămas în continuare în centrul vieţii
politice, sociale, religioase, etico-morale, juridice şi filozofice [78, p.18 ].
Rolul protector al rezervei succesorale își are fundamentul în Constituția Republicii
Moldova. Protecția succesorilor rezervatari reiese din conținutul pct.1 art.18, care prevede că
cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de protecţia statului atât în ţară, cât şi în străinătate. Cu
caracter protector este și art.47, care prevede că statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice
om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea, lui şi familiei sale,
cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale
necesare. Cetăţenii au dreptul la asigurare în caz de: şomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrâneţe
sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenţă în urma unor împrejurări
independente de voinţa lor. Art.46 alin.(6) al Constituției Republicii Moldova prevede că dreptul
la moştenire a proprietăţii private este garantat [79]. Deși, în acest articol nu se prevede expres,
totuși este clar de subînțeles că succesorilor rezervatari, care sunt și succesori de clasa I a
succesiunii legale, le este garantat prin constituție acest drept.
Rezerva succesorală ca parte integrantă a succesiunii legale este de fapt o realizare a
principiului constituțional cu privire la echitatea socială care prevede că echitatea este ceea ce dă
sens dreptului şi ceea ce permite rezolvarea paşnică sau prevenirea conflictelor sociale, adică
este principiul înalt, imaterial şi relativ incognoscibil care dă consistenţă sistemului şi face din el
o valoare distinctă de elementele sale componente. Echitatea este fundamentul dreptului încă de
la originile societăţii umane, conceptul care a făcut posibilă organizarea societăţii şi a păcii
sociale. Dacă echitatea este temeiul dreptului, atunci dreptul ca întreg este modul în care se
organizează pacea socială.
Prin reglementarea rezervei succesorale, legiuitorul apără moştenitorii rezervatari
(descendenţii, părinţii şi soţul supravieţuitor al defunctului) împotriva testamentelor şi legatelor
testamentare făcute de defunct, asigurându-le primirea a cel puţin unei părţi din moştenirea ce li
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se cuvine potrivit legii, chiar împotriva voinţei (tacite sau exprese) a lui de cujus. Astfel, în toate
cazurile în care o persoană are moştenitori rezervatari, averea acestei persoane se împarte,
teoretic, în două părţi valorice distincte: rezerva, de care persoana în cauză nu poate dispune cu
titlu gratuit în favoarea altor persoane (căci această parte trebuie să rămână moştenitorilor
rezervatari) şi cotitatea disponibilă, de care persoana respectivă poate dispune cu titlu gratuit în
mod liber, donând-o sau testând-o cui doreşte. Actele cu titlu gratuit prin care el ar dispune şi de
rezervă (sau de o parte din ea) sunt supuse reducţiunii, putând fi – la cererea moştenitorilor
rezervatari – desfiinţate în tot sau în parte (cu consecinţa revenirii bunurilor respective în masa
succesorală), în măsura necesară întregirii rezervei [80, p.8].
Se consideră că principiul constituțional al echității sociale a fost realizat în conformitate
cu art.49-51 ale Constituției RM prin prevederile Codului civil referitoare la rezerva succesorală.
Una dintre categoriile de bază ale garanţiilor generale de protecţie a familiei, maternităţii,
paternităţii şi copilăriei este însăşi ordinea constituţională care se fundamentează pe respectarea
fermă a Constituţiei Republicii Moldova, a drepturilor naturale indispensabile fiinţei umane,
inclusiv principiilor şi normelor general-acceptate de dreptul internaţional. Aceste garanţii sunt
exprimate în conţinutul art.1 alin.(3) din Constituţie, care evocă faptul că „demnitatea omului,
drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane ... reprezintă valori supreme şi
sunt garantate” şi art.16 alin.(1) care stabileşte că „Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o
îndatorire primordială a statului”. În acelaşi timp, nu trebuie să uităm şi de garanţiile generale
materiale de protecţie a familiei, maternităţii, paternităţii şi copilăriei din categoria cărora fac
parte: dreptul familiei la ocrotire din partea societăţii şi a statului (art.48 alin.(1) din Constituţia
Republicii Moldova); obligaţia statului de a facilita, prin măsuri economice şi prin alte măsuri,
formarea familiei şi îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin; statul ocroteşte maternitatea, copiii şi
tinerii, stimulând dezvoltarea instituţiilor necesare; toate preocupările privind întreţinerea,
instruirea şi educaţia copiilor orfani şi a celor lipsiţi de ocrotirea părinţilor revin statului şi
societăţii (art.49 din Constituţia Republicii Moldova); dreptul mamei şi copilului la ajutor şi
ocrotire specială, acordarea de către stat a alocaţiilor necesare pentru copii şi ajutoare pentru
îngrijirea copiilor bolnavi ori handicapaţi, asigurarea de către autorităţile publice a condiţiilor
pentru participarea liberă a tinerilor la viaţa socială, economică, culturală şi sportivă a ţării
(art.50 din Constituţia Republicii Moldova). Protecţia judiciară a familiei este generată de funcţia
de protecţie judiciară oferită de justiţie, fiind consacrată în art.20 alin.(1) din Constituţia
Republicii Moldova, conform căreia „orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea
instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi
interesele sale legitime”. Conform art.53 alin.(1) din Constituţia Republicii Moldova, orice
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persoană vătămată într-un drept al său de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin
nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului
pretins, anularea actului şi repararea pagubei [79].
O analiză detaliată a normelor juridice chemate să asigure protecţia drepturilor familiale
permite să evidenţiem următoarele caracteristici ale acesteia:
– protecţia drepturilor familiale încălcate este posibilă doar în prezenţa unui drept subiectiv
consacrat în Constituţia Republicii Moldova;
– protecţia drepturilor familiale este posibilă doar în cazul încălcării sau primejdiei reale de
încălcare a drepturilor familiale fundamentale. Desigur, atunci când drepturile şi interesele
legitime ale persoanei nu sunt încălcate, aceasta nu dispune de argumente pentru apărarea
drepturilor sale;
– protecţia reprezintă un sistem complex de măsuri, a cărui realizare are loc în limita
stabilită de Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova în vigoare. În procesul apărării, persoana
ale cărei drepturi sunt încălcate este în drept să utilizeze doar mijloacele de apărare care nu sunt
interzise de lege;
– protecţia drepturilor familiale se realizează prin intermediul organelor de stat sau
obşteşti, inclusiv prin autoapărarea drepturilor familiale. Aşadar, autorul citat concluzionează
următoarele: ocrotirea drepturilor familiale reprezintă un sistem de măsuri complexe, aplicate în
scopul asigurării unei realizări adecvate a drepturilor familiale şi luptei cu încălcările acestora,
realizate de organele de stat, asociaţii obşteşti, inclusiv prin autoapărarea drepturilor familiale
[81, p.43]. Susținând concluziile expuse supra, considerăm că în acest sens trebuie să fie înțelese
și prevederile art.1505-1514 CC RM cu privire la rezerva succesorală care prin conținutul
normelor de drept privind rezerva succesorală creează o protecție a membrilor familiei,
defunctului: soțului supraviețuitor, descendenților și ascendenților privelegiați.
Aceeași opinie este exprimată și de cercetătorii acestei teme din alte state. Astfel, lectorul
superior al catedrei de Drept civil M.A. Aliverdieva, analizând normele de drept privind rezerva
succesorală, afirmă că acestea realizează principiul constituțional al echității sociale care
consideră că rezerva succesorală este o cotă obligatorie și niciun moștenitor rezervatar (în afară
de cel nedemn) nu poate fi lipsit de acest drept [82, p.35]. Din punctul de vedere al dreptului
rusesc, succesorul rezervatar nu este un simplu creditor care are un drept obligational de a cere
de la moștenitor executarea obligației, el este un moștenitor cu drepturi depline care nu poate fi
înlăturat prin voința testamentară [83, p.147]. O normă de drept cu același sens este în CC RM,
astfel art.1511 prevede că dacă succesorului rezervatar i se testează averea în mărime mai mică
de jumătate din cota pe care ar fi primit-o în caz de succesiune legală, el poate cere partea cu
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care cota primită conform testamentului este mai mică de jumătate din cota pe care ar fi primit-o
în baza moştenirii legale.
Analizând legislația statelor-membre ale UE, am observat că cercul de moștenitori
rezervatari este mult mai extins față de rezervatarii prevăzuți de CC RM, mai ales că aceștia sunt
limitați prin condiția inaptitudinii de muncă, la care legiuitorul nu prevede nicio concretizare, dar
care trebuie confirmate prin probe. Astfel, în statele-membre, succesorii rezervatari care sunt toți
succesori de clasa I nu sunt limitați prin inaptitudine de muncă [84, p.152-158].
Radu-Romeo Popescu analizează substituţiile fideicomisare în actualul Cod civil român și
concretizează că în sistemul Codului civil de la 1864 substituţiile fideicomisare au fost prohibite
de lege în principal pentru că aduceau o gravă atingere principiului liberei circulaţii a bunurilor,
caracterului esenţialmente personal al testamentului şi afectau în mod esenţial creditul.
Legiuitorul noului Cod civil a considerat că cel mai important lucru este protejarea familiei
dispunătorului şi a căutat o formulă adecvată pentru a se depăşi inconvenientele care au
determinat în trecut prohibiţia substituţiilor fideicomisare. Soluţia la care a ajuns legiuitorul
român reprezintă un compromis între reglementările tradiţionale din materia substituţiilor
fideicomisare şi nevoia de a nu afecta alte valori ale societăţii actuale, cum ar fi protejarea
rezervei moştenitorilor rezervatari, asigurarea liberei circulaţii a bunurilor, respectarea
caracterului strict personal al testamentului [85, p.125].
În acest sens, legislația din Federația Rusă, care conține reglementări similare, cercul de
moștenitori rezervatari este mai larg. Astfel, de exemplu, în acest cerc sunt incluse persoanele
care au fost la întreținerea defunctului cel puțin un an până la deces, indiferent de gradul de
rudenie [86, p.18, p.35], deși opiniile cercetătorilor ruși sunt contradictorii, bunăoară,
S.N. Rojdestvenski consideră că din această listă trebuie să fie excluși soțul supraviețuitor și alte
persoane întreținute [87, p.38].
În literatura de specialitate a altor state se consideră problematică și mărimea cotei rezervei
succesorale și ea diferă în funcție de rezervatari. Astfel, în Federația Rusă prin adoptarea Codului
civil, mărimea cotei rezervei succesorale a fost micșorată de la 2/3 la 1/2 pentru toți rezervatarii.
Se expune opinia, care noi o susținem, că mărimea cotei trebuie să fie diferențiată în funcție de
succesori, astfel se consideră că trebuie să fie micșorată până la 1/4 cota celor aflați la întreținere
[88, p.532]. Susținem ideea savanților dun Federația Rusă și considerăm că o reglementare
diferențiată față de succesorii rezervatari ar realiza și mai efectiv principiul constituțional al
echității sociale. Propunem așadar să fie majorată cota copiilor minori rezervatari și a soțului
supravețuitor care are copii minori.
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Considerăm destul de actuală o nouă problemă legată de relațiile privind economia de piață
care constă în aceea că evaluarea valorii patrimoniului succesoral trebuie să se efectueze în
momentul inventarului acestuia și este necesar să fie făcută de notar, imediat după decesul
persoanei. Evaluarea trebuie să fie făcută ținându-se cont de valoarea de piață a bunurilor din
patrimoniul succesoral. Aceasta este o necesitate practică, deoarece bunurile din patrimoniul
succesoral pot fi foarte valoroase și greu de evaluat, iar legislația RM nu conține regulamente
privind evaluarea bunurilor succesorale. În CC RM nu este precizat care succesori legali vor fi
luați în considerație la determinarea cotei din rezerva succesorală – cei care sunt prevăzuți de
lege sau doar cei care acceptă succesiunea.
Deci, în concluzia finală, considerăm că dreptul la rezerva succesorală este un drept
garantat atât prin normele constituționale de drept, cât și prin normele juridice ale CC RM,
chemate să asigure protecţia drepturilor familiale prin care se realizează principiul
constituțional privind protecția familiei. Însuși dreptul la rezerva succesorală este unul protector
care își are temelia în prevederile constuționale [9, p.17].
2.2. Abordări legale și doctrinare privind noţiunea de rezervă succesorală
Rezerva succesorală este una din cele mai importante și actuale compartimente din
succesiunea legală. Importanţa şi actualitatea acesteia este justificată de caracterul
transformărilor care au survenit în viaţa politico-socială, de realităţile şi tendinţele dezvoltării
sociale, din faptul că aceste relații reglementate de Codul civil al Republicii Moldova prezintă un
imens interes pentru mulți cetățeni din țară. Prin rezerva succesorală, are loc limitarea dreptului
de a dispune de bunurile sale, impusă titularului dreptului de proprietate care este un drept real ce
are un caracter absolut și nelimitat. Rezerva succesorală are rădăcini vechi ce vin încă din epoca
romană şi a avut întotdeauna, inclusiv astăzi, aceeaşi raţiune: de a proteja cele mai apropiate rude
ale defunctului împotriva actelor sale cu titlu gratuit, acte ce ar fi putut goli de conţinut
patrimoniul succesoral [89, p.249-269].
Pentru a putea aprecia în mod adecvat stadiul calitativ al reglementării rezervei succesorale
contemporane, este deopotrivă necesară şi utilă o scurtă analiză a acesteia din perspectivă
istorică. Sistemul rezervei succesorale introdus prin Codul Napoléon a fost un hibrid între
legitima din dreptul roman, preluată în vechiul drept francez în regiunile de drept scris, şi rezerva
cutumiară, întemeiată pe ideea coproprietăţii familiale [90 p.36-37]. Rezerva consacrată
legislativ ca parte a succesiunii, vizând toate bunurile lăsate de defunct, a fost acordată numai
rudelor în linie dreaptă (ascendenţi şi descendenţi), fiind limita atât a donaţiilor, cât şi a
legatelor excesive. Codul civil român de la 1864 a preluat sistemul eclectic napoleonian, cu
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deosebirea că ascendenţii rezervatari erau doar cei privilegiaţi, spre deosebire de modelul francez
care acorda rezerva tuturor ascendenţilor [91, p.134]. Fundamental deosebită va fi reglementarea
ulterioară a situaţiei succesorale a soţului supravieţuitor, acel „intrus” care a reuşit să se ataşeze
cercului familial. Codul Napoléon nu asigura un statut echitabil acestuia, fapt pentru care ambele
sisteme, francez şi român, şi-au reevaluat poziţia succesorală a soţului supravieţuitor.
Consecinţele vor viza întreg ansamblul rezervei ereditare, după cum vom observa pe parcursul
prezentului studiu. O definiţie minimală, deja celebră, a rezervei succesorale ar fi: rezerva este
succesiunea însăşi, minus cotitatea disponibilă [92]. O atare definiţie era utilă sub imperiul
Codului civil român de la 1864, care stabilea doar întinderea cotităţii disponibile, rezerva fiind
dedusă în mod indirect. Deşi devoluţiunea succesorală predominantă la acea vreme era cea
legală, textele de lege cuantificau exclusiv libertatea de a dispune prin acte cu titlu gratuit, deci
limita devoluţiunii testamentare [93, p.30].
Rezerva succesorală era reglementată și în perioada sovietică a statului nostru, însă avea o
altă denumire, și anume – de cotă obligatorie din succesiune. În Codul civil vechi al Republicii
Sovietice Socialiste Moldovenești din 1964 [94], art.570 prevedea că minorii, sau copiii
incapabili de muncă ai celui ce a lăsat moștenirea (inclusiv cei înfiați), precum și soțul și părinții
(înfietorii) incapabili de muncă și cei ce erau întreținuți de defunct moștenesc, independent de
conținutul testamentului, cel puțin 2/3 din cota ce s-ar fi cuvenit fiecăruia din ei în caz de
succesiune legală (cotă obligatorie). La stabilirea mărimii cotei obligatorii se ține seama și de
valoarea bunurilor succesorale, formate din mobilierul obișnuit din casă și obiectele de uz casnic.
După cum se vede din prevederile articolului citat supra, lista succesorilor rezervatari era mai
largă, includea și persoanele aflate la întreținerea defunctului. Era mai mare și valoarea cotei
obligatorii. În actualul Cod civil al RM nu se mai utilizează noțiunea de cotă obligatorie,
deoarece ea nu obligă succesorii rezervatari s-o accepte, art.1512 alin.(2) expres prevede că
acceptarea sau renunțarea rezervei succesorale se face conform opțiunii succesorale. Făcând o
comparație între prevederile vechului Cod civil și actualul, susținem opinia Elenei
Constantinescu care consideră că noțiunea de cotă obligatorie nu este identică cu noțiunea de
rezervă succesorală.
În prezent, noțiunii rezervei succesorale este consacrat art.1505 CC RM care prevede că
succesorii de clasa I inapţi pentru muncă au dreptul de a moşteni, independent de conţinutul
testamentului, cel puţin o doime cotă-parte din cota ce s-ar fi cuvenit fiecăruia în caz de
succesiune legală (rezervă succesorală). Analizând literatura de specialitate, opinia publică, am
observat că nu prea se cunoaște ce este de fapt rezerva succesorală, de aceea propunem o
definiție cu care ar fi completat articolul citat după cum urmează: rezerva succesorală este o
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parte a moştenirii care se atribuie rezervatarilor în calitate de moştenitori legali, ea poate fi
pretinsă numai de cei care vin efectiv la moştenire, deci îndeplinesc condiţiile necesare pentru
aceasta (au capacitate succesorală, vocaţie concretă la moştenire, sunt de clasa I (nu sunt
nedemni) şi acceptă moştenirea.
În România, spre deosebire de Codul civil de la 1864, noul Cod civil conferă rezervei
succesorale o definiție. Astfel, potrivit dispozițiilor art.1086, rezerva succesorală este partea din
bunurile moștenirii la care moștenitorii rezervatari au dreptul în virtutea legii, chiar împotriva
voinței defunctului, manifestată prin liberalități și dezmoșteniri. Drept urmare, rezerva
succesorală operează numai în ipoteza în care defunctul are moștenitori rezervatari [52].
Esența rezervei succesorale foarte corect a fost definită încă de savantul rus O.S. Ioffe care
spunea că esența rezervei succesorale este o valoare minimă pentru moștenitorii mai importanți
din familie [10, p.317].
Alți autori rusi de asemenea susțin opinia că institutul moștenirii este foarte legat de
proprietatea comună în devălmășie a familiei. Dar odată cu recunoașterea și creșterea volumului
proprietății private se înrădăcinează tendința de a dispune liber de proprietatea sa chiar și în cazul
moștenirii. Dreptul de proprietate privată prevede libertate nelimitată pentru proprietarii săi, iar
familia limitează această libertate [95, p.18].
O viziune interesantă referitoare la rezerva succesorală am selectat-o din lucrarea autoarei
ruse, Galina Galaeva, care consideră că rezerva succesorală nu este doar o cotă-parte din
succesiune, ci este o prioritate acordată de stat moștenitorului rezervatar. D-ei consideră că însăși
inaptitudinea de muncă, prevăzută de Codul civil rusesc, este de fapt o formalitate [96, p.80].
În acest sens, suntem de acord cu opinia privind rezerva succesorală ca prioritate, dar nu
susținem opinia privind formalitatea inaptitudinii de muncă, cosiderând-o îngrădire, deoarece
reiese: pe de o parte, este o prioritate, iar pe de altă parte, este o îngrădire, deoarece nu este
deloc ușor să confirmi inaptitudinea de muncă, atunci când legiuitorul nu stabilește modalitățile
sau probele de confirmare a acestei inaptitudini de muncă.
Codul civil al Republicii Moldova reglementează regulile rezervei succesorale în art.15051514. Apariţia dreptului de a pretinde la cotă din rezerva succesorală începe din momentul
deschiderii succesiunii. Acest drept se transmite prin moştenire.
Dat fiind faptul că rezerva succesorală este o subinstituție a succesiunii legale, este
important să menționăm că la baza ei stau aceleași principii: principiul egalității între rudele de
aceeași clasă și principiul egalității cotei-părți.
În lista succesorilor de clasa I se includ copiii defunctului, soţul supravieţuitor şi părinţii
defunctului. Dar nu toți au dreptul la rezerva succesorală. Principala condiţie pentru a primi
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rezerva succesorală este că aceştia trebuie să fie inapţi de muncă. Problema este că legiuitorul nu
prevede ce se subînțelege prin noțiunea inapți de muncă. Dacă analizăm legislația civilă, precum
și izvoarele normative ale dreptului civil, altor ramuri de drept, nu găsim o reglementare a acestei
noţiuni.
Codul familiei al Republicii Moldova utilizează noţiunea de inapți de muncă, însă, de
asemenea, nu explică sensul ei. În opinia noastră, este important să fie precizată, deoarece în
unele acte normative [97] care reglementează incapacitatea de muncă se prevede incapacitatea
temporară de muncă, invaliditatea etc. Prin urmare, ne întrebăm de care să ținem seama în cazul
rezervei succesorale.
Analizând institutul rezervei succesorale din Federația Rusă, am stabilit că acesta a fost
supus unor schimbări cardinale prin adoptarea Codului civil din 1999. În conformitate cu
art.1149 Cod civil al Federației Ruse, cercul de succesori rezervatari este creat din copiii minori
și cei maturi, dar inapți de muncă, soțul supraviețuitor și părinții inapți de muncă, precum și cei
care au fost la întreținerea defunctului. La minori sunt atribuiți copiii care nu au atins vârsta de
18 ani. Se consideră inapți de muncă copiii până la vârsta de 16 ani, femeile de la vârsta de 55 de
ani, bărbații de la vârsta de 60 de ani, invalizii de toate categoriile. Copiii emancipați și cei
căsătoriți care nu au atins vârsta de 18 ani, de asemenea, se consideră succesori rezervatari. A
fost micșorată și cota-parte a rezervei de la 2/3 la 1/2 din partea de succesiune legală [98].
Pentru stabilirea incapacităţii de muncă a copiilor e mai simplu, aici vom ţine seama de
reglementările privind capacitatea de exerciţiu, dar cum vom proceda în situaţia soţului
supravieţuitor sau al părinţilor defunctului? Părinţii, dacă ei sunt pensionari, îi putem considera
inapţi de muncă. Dar cum vom proceda când aceştia fiind pensionari lucrează? Sunt întrebări
care adeseori generează litigii.
Aduce în acest sens o explicaţie pct.48 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a
RepubliciiI Moldova: Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei
la examinarea cauzelor despre succesiune nr.13 din 03.10.2005, care prevede că pentru
recunoaşterea calităţii de moştenitor rezervatar, persoana trebuie să aibă calitatea de moştenitor
de clasa întăi şi să fie inaptă de muncă la data deschiderii succesiunii.
Sunt inapte de muncă persoanele care au atins vârsta de pensionare pentru limita de vârstă,
invalizii de gradele 1, 2 şi 3, inclusiv invalizii din copilărie, indiferent de faptul dacă le este
stabilită pensia pentru limită de vârstă sau invaliditate, precum şi copiii până la împlinirea vârstei
de 18 ani.
Incapacitatea de muncă se va dovedi prin carnetul de invaliditate, carnetul de pensionar şi
certificatul de naştere pentru dovedirea minorităţii sau atingerii vârstei de pensionare pentru
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limită de vârstă. Faptul că persoana inaptă de muncă nu a fost întreţinută de către defunct, se afla
în altă localitate sau ţară nu are importanţă pentru a recunoaşte persoana respectivă ca moştenitor
rezervatar [99, p.4].
Privarea de dreptul la cotă din rezerva succesorală poate fi efectuată de testator încă în
timpul vieţii lui prin adresare în instanţa de judecată. Hotărârea pronunţată de instanţa de
judecată despre privarea de dreptul la cotă din rezerva succesorală se aplică din momentul
deschiderii moştenirii. Aceeaşi regulă acţionează şi în cazul în care testatorul s-a adresat în
instanţa de judecată, iar hotărârea a fost pronunţată după decesul lui. Cota din rezerva
succesorală a moştenitorului privat de dreptul la ea trece la moştenitorii testamentari.
Punctul 51 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a RepubliciiI Moldova: Cu
privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei la examinarea cauzelor
despre succesiune nr.13 din 03.10.2005 prevede că la judecarea litigiului apărut în legătură cu
determinarea cotei rezervei succesorale, se vor lua în consideraţie următoarele aspecte:
– dreptul la cotă din rezerva succesorală nu depinde de consimţământul altor moştenitori;
– cota se va determina în funcţie de întregul patrimoniu succesoral, inclusiv de bunurile
dispuse pentru îndeplinirea legatului;
– dacă există mai mulţi moştenitori, se vor lua în consideraţie toţi moştenitorii legali
chemaţi la moştenire dacă nu ar fi existat testamentul, iar moştenitorii testamentari nu se vor lua
în consideraţie dacă nu sunt în acelaşi timp şi moştenitori legali;
– cotitatea disponibilă se ajustează în măsura în care încalcă rezerva succesorală şi în mod
proporţional pentru toţi destinatarii;
– dreptul la cotă din rezerva succesorală nu este condiţionat de traiul în comun anterior cu
defunctul şi de administrarea gospodăriei comune cu a lui.
Punctul 52 al aceleiaşi Hotărâri explică că în cazul în care succesorului rezervatar i-au fost
testate bunuri în mărime mai mică decât jumătate din averea pe care ar fi primit-o în caz de
moştenire legală, iar acesta se adresează cu cerere despre ajustarea averii moştenite la mărimea
acestei cote, instanţa va stabili diferenţa de valoare dintre bunurile testate şi o jumătate din
bunurile care ar fi fost succedate în caz de moştenire legală şi va atribui acest cuantum
moştenitorului rezervatar sub forma unei sulte valorice naturale sau băneşti (art.1511 CC RM)
[99, p.4].
Există o unitate de vederi în literatura de specialitate în a recunoaşte rezervei succesorale
următoarele caractere juridice: caracterul partității, caracterul colectivității, caracterul imperativ,
caracterul propriu, caracterul global și altele. Aceste caractere evidențiază rezerva succesorală în
calitate de subinstituție a succesiunii legale [100, p.105].
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Rezerva are o funcţie familială ce presupune evitarea situaţiei în care familia apropiată
defunctului să fie deposedată de bunuri în profitul străinilor, dar şi o funcţie individuală ce
presupune asigurarea unei egalităţi minimale între moştenitori, precum şi de a evita ca unii dintre
ei să fie avantajaţi dincolo de o anumită cotitate în raport cu comoştenitorii săi.
Funcţia familială a rezervei este adeseori asociată cu caracterul acesteia de pars bonorum,
în timp ce funcţia individuală este semnul înlocuirii dreptului real cu un drept de creanţă, dar
ambele fiind pars hereditatis în concepţia distinsului autor Michel Grimaldi [89, p.135].
Rezerva are un caracter colectiv atât în privinţa bunurilor, cât şi a persoanelor. Acest
caracter se manifestă prin aceea că rezerva reprezintă o masă de bunuri, o cotă dintr-o
universalitate care se atribuie unui grup de moştenitori, şi nu moştenitorilor rezervatari
individual. Excepţie face soţul supravieţuitor către care legiuitorul a făcut atribuirea individual.
D.Chirică vine cu o opinie contrară, fiind de părere că rezerva soţului supravieţuitor, incluzânduse în rezerva succesorală, în general, va avea un caracter colectiv, global [8, p.307-308].
Susținem această părere.
Existenţa unui singur moştenitor, spre exemplu în clasa descendenţilor, şi care va culege
întreaga rezervă cuvenită clasei, nu transformă caracterul colectiv al rezervei în caracter
individual. Rezerva îşi va păstra caracterul colectiv, cu precizarea că întreaga cotă cuvenită clasei
descendenţilor va fi culeasă de un singur moştenitor.
R.Popescu consideră că pentru identitate de raţiune, caracterul individual al rezervei
soţului supravieţuitor nu devine colectiv în cazul existenţei mai multor persoane care au calitatea
de soţ supravieţuitor (bigamie, poligamie etc.) şi care îşi vor împărţi cota atribuită soţului
supravieţuitor. Caracterul individual al rezervei soţului supravieţuitor decurge din faptul că
legiuitorul a stabilit rezerva acestuia în mod separat, distinct de rezerva celorlalţi rezervatari [85,
p.115].
Prin urmare, dacă în clasa rezervatarilor chemată la moştenire sunt mai mulţi rezervatari,
rezerva li se va atribui acestora în indiviziune. Caracterul colectiv al rezervei nu presupune
obligatoriu ca de renunţarea sau nedemnitatea unor rezervatari din aceeaşi clasă să profite ceilalţi
rezervatari din clasa respectivă în baza unui drept de acrescământ.
În conformitate cu prevederile art.1505 CC RM, spre exemplu, dacă defunctul a lăsat
trei copii, rezerva lor va fi de 1/2 din moştenire. Dacă unul din copii este renunţător, rezerva
celor doi copii rămaşi va fi de 1/2, adică 1/6 pentru fiecare. Remarcăm astfel creşterea cotei
celor doi rezervatari de la 1/4, cât ar fi fost iniţial, la 1/6 cotă efectiv culeasă după renunţarea
unuia dintre ei.
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Aceleaşi prevederi sunt şi în noul Cod civil român care reglementează rezerva succesorală.
Pornind de la aceeaşi speţă, cei trei copii lăsaţi de defunct vor avea ca rezervă cota de 1/2 din
cota pe care ar fi moştenit-o în lipsa liberalităţilor făcute de defunct. Presupunând că în lipsa
unor asemenea liberalităţi cei trei copii ar fi moştenit întreaga avere a defunctului, rezerva lor ar
fi de 1/2. Această rezervă se atribuie global clasei descendenţilor şi va fi culeasă de toţi
descendenţii (situaţie în care cei trei copii îşi vor împărţi cota de 1/2 primind fiecare câte 1/6) sau
în cazul renunţării unuia dintre ei, cei doi copii rămaşi vor primi câte 1/4 fiecare. Creşterea, în
acest caz, a cotei de rezervă se face în baza dreptului de acrescământ, întrucât fiecare din copiii
defunctului are o vocaţie la universalitate (sau, în cazul moştenirii testamentare, o vocaţie la o
cotă din universalitate, sau la un singur bun, în funcţie de natura legatului). Noul Cod civil român
modifică, în opinia autorului I.Popa, caracterul individual al rezervei soţului supravieţuitor în
caracter colectiv. Aceasta întrucât reglementarea rezervei soţului supravieţuitor nu se mai face
separat, distinct, ci unitar, prin acelaşi act normativ. Apoi, regimul juridic al rezervei este acelaşi
pentru toţi rezervatarii care îşi vor putea calcula cotele lor de rezervă (indiferent de ordinea în
care se va face acest calcul) la aceeaşi masă succesorală, urmând ca după stabilirea rezervei
totale să se calculeze prin diferenţă cotitatea disponibilă. S-a ajuns în acest fel la ceea ce se
prefigura în doctrină cu aproape 10 ani în urmă [31, p.32].
Caracterul global al rezervei nu este afectat de faptul că, în ultimă instanţă, rezerva stabilită
global se atribuie pe cote-părţi, individual, rezervatarilor.
Caracterul imperativ al rezervei decurge din normele imperative care o reglementează.
Aceasta presupune că nici de cujus şi nici potenţialii săi moştenitori rezervatari nu pot modifica
regulile stabilite. Dacă instituţia rezervei şi normele care o reglementează au un caracter
imperativ, exerciţiul dreptului la rezervă are un caracter pur potestativ: rezervatarul nu este
obligat să accepte sau să repudieze moştenirea, inclusiv rezerva. Renunţarea sa la moştenire va
avea efecte şi asupra rezervei sau neexercitarea dreptului la reducţiunea liberalităţilor excesive
consimţite de către defunct va avea ca efect, pe lângă pierderea dreptului la rezervă, şi o posibilă
interpretare a gestului său ca o achiesare la acele acte cu titlu gratuit.
Caracterul imperativ al rezervei presupune imposibilitatea oricui de a deroga de la normele
sale prin stabilirea unor alte cote de rezervă prin mărirea sau micşorarea lor. Actele prin care s-ar
„mări” cotele de rezervă sunt nule absolut, iar cele prin care se micşorează aceste cote (mărinduse corespunzător cotitatea disponibilă) vor fi supuse reducţiunii. Pentru identitate de raţiune,
stabilirea „altor moştenitori rezervatari” decât cei precizaţi de lege este lovită de nulitate
absolută.
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Caracterul propriu al dreptului de rezervă presupune că acest drept se naşte în persoana
moştenitorilor rezervatari, la data deschiderii succesiunii, în conformitate cu dispoziţiile legii şi
nu cu voinţa defunctului.
Sunt asemănătoare și caracterele rezervei succesorale expuse de I.Genoiu [26, p.266-268].
Autorul I.Popa are reţineri faţă de opinia, potrivit căreia actele încheiate de defunct prin
care se aduce atingere dreptului de rezervă nu sunt opozabile moştenitorilor rezervatari, care ar
avea calitatea de terţi în raport cu aceste acte [31, p.156], în timp ce aceleaşi acte sunt opozabile
faţă de moştenitorii nerezervatari, cărora li se recunoaşte calitatea de avânzi-cauză. Moştenitorii
rezervatari, ca şi cei nerezervatari, sunt avânzi-cauză faţă de toate actele defunctului, fie cu titlu
oneros, gratuit, sau acte dezinteresate [111, p.110]. F. Baias, se referă la faptul că moştenitorul
rezervatar devine terţ faţă de actul secret în cazul unei simulaţii, act care devine inopozabil
rezervatarului. Aceasta nu înseamnă că în toate cazurile moştenitorii rezervatari au calitatea de
terţi faţă de actele defunctului care le încalcă dreptul lor la rezervă [101, p.156].
Dreptul rezervatarilor de a cere reducţiunea actelor care le-au încălcat dreptul lor de
rezervă este chiar o confirmare a faptului că aceste acte le sunt opozabile şi chiar mai mult, în
lipsa reducţiunii, asemenea acte le-ar afecta grav drepturile succesorale.
Apoi, dreptul la moştenire, în general, care cuprinde şi dreptul la rezervă, este un drept
propriu, născut în persoana moştenitorului rezervatar, ope legis, la data deschiderii succesiunii,
acest caracter neregăsindu-se doar în cazul dreptului la rezervă.
Rezerva succesorală se acordă în natură, ceea ce presupune ca moştenitorul rezervatar să
primească rezerva din bunurile care se găsesc sau ar fi trebuit să se găsească în patrimoniul
defunctului în momentul morţii acestuia (dacă defunctul nu ar fi făcut donaţii). Prin excepţie,
rezerva poate fi atribuită sau reîntregită sub forma unui echivalent bănesc când, spre exemplu,
bunul donat a fost înstrăinat de donatar anterior deschiderii succesiunii. Moştenitorul rezervatar
ar putea să pretindă rezerva sub forma unui echivalent bănesc, el având un drept de a pretinde
rezerva în natură, şi nu o obligaţie în acest sens.
Noul Cod civil al României consacră moştenitorilor rezervatari şi rezervei succesorale
câteva articole (art.1086-1090) care cuprind sintetic întreaga problematică pe care o supunem
analizei. Urmărind ordinea stabilită de legiuitor prin art.1087, vom analiza mai întâi situaţia
soţului supravieţuitor ca moştenitor rezervatar, după care vom aborda aspectele principale ale
rezervei succesorale aparţinând descendenţilor şi ascendenţilor privilegiaţi ai defunctului. Vom
porni în analiza temei propuse de la situaţia de lege lata a rezervatarilor mai sus precizaţi,
urmărind evoluţia în timp a instituţiei rezervei şi, mai ales, conturarea acesteia în noua
reglementare [52].
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Mărimea rezervei succesorale se determină în funcţie de întregul patrimoniu succesoral,
inclusiv de averea atribuită pentru îndeplinirea legatului.
Articolul 1508 CC RM stabileşte modul de determinare a cotei din rezerva succesorală
pentru fiecare moştenitor rezervatar. Astfel, la determinarea cotei din rezerva succesorală pentru
fiecare moştenitor rezervatar, se iau în considerare toţi moştenitorii legali chemaţi la succesiune
dacă nu ar fi existat testamentul. Moştenitorii testamentari nu se iau în considerare dacă ei nu
sunt moştenitori legali.
Dacă moştenitorul rezervatar este în acelaşi timp şi legatar, va putea pretinde la rezervă
dacă renunţă la legat. În caz contrar, el pierde dreptul la cota din rezerva succesorală în mărimea
legatului.
În cazul când testamentul nu se referă la întregul patrimoniu succesoral, rezerva
succesorală se separă, în primul rând, din averea netestată, iar în cazul insuficienţei acesteia,
rezerva se completează din averea testată.
Dacă succesorului rezervatar i se testează avere în mărime mai mică de jumătate din cota
pe care ar fi primit-o în caz de succesiune legală, el poate cere partea cu care cota primită
conform testamentului este mai mică de jumătate din cota pe care ar fi primit-o în baza
moştenirii legale (art.1510-1511 CC RM).
Articolul 1512 CC RM prevede că succesorul poate să renunţe la cota din rezerva
succesorală. Astfel, moştenitorul rezervatar poate renunţa la cota ce i se cuvine din rezerva
succesorală, fără a indica în a cui favoare renunţă. Faptul acesta nu atrage majorarea cotei din
rezerva succesorală pentru alţi moştenitori. Cota lui trece la moştenitorii testamentari
proporţional cotei testate lor.
Acceptarea cotei din rezerva succesorală sau renunţarea la ea se face în termenul stabilit
pentru opţiune succesorală.
Succesorul, în conformitate cu art.513 CC RM, poate fi privat de dreptul la cotă din
rezerva succesorală. Acesta prevede trei cazuri de privare de drept la cotă din rezerva
succesorală.
1. Privarea de dreptul la cotă din rezerva succesorală poate avea loc dacă există
circumstanţe care au drept rezultat decăderea din dreptul la moştenire în genere.
2. Privarea de dreptul la cotă din rezerva succesorală poate fi efectuată de testator încă în
timpul vieţii lui prin adresare în instanţa de judecată.
3. Hotărârea pronunţată de instanţa de judecată despre privarea de dreptul la cotă din
rezerva succesorală se aplică din momentul deschiderii moştenirii. Aceeaşi regulă acţionează şi
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în cazul în care testatorul s-a adresat în instanţa de judecată, iar hotărârea a fost pronunţată
după decesul lui [9].
Articolul 1500 CC RM precizează că în cazul succesiunii legale, moştenitori cu drept de
cotă egală sunt: descendenţii (fiii şi fiicele celui ce a lăsat moştenirea, la fel şi cei născuţi vii
după decesul lui, precum şi cei înfiaţi), soţul supravieţuitor şi ascendenţii privilegiaţi (părinţii,
înfietorii) celui ce a lăsat moştenirea.
Ideea conservării bunurilor în familie a condus la dihotomia clasică a patrimoniului
succesoral în cotitate disponibilă şi rezervă succesorală.
Cotitatea disponibilă reprezintă acea parte a patrimoniului succesoral de care de cujus
poate dispune în mod liber, neîngrădit (chiar prin acte cu titlu gratuit, donaţii sau testamente).
Rezerva succesorală este partea din moştenire care va fi preluată de anumiţi moştenitori –
denumiţi rezervatari. Ca urmare, au calitatea de moştenitori rezervatari descendenţii, ascendenţii
privilegiaţi şi soţul supravieţuitor. Aceştia dobândesc rezerva succesorală ope legis şi chiar
împotriva voinţei defunctului care ar fi putut face în timpul vieţii liberalităţi care să consume
întreg emolumentul succesoral.
Am arătat anterior faptul că, în condiţiile CC RM, calitatea de moştenitori rezervatari o au
descendenţii defunctului şi ascendenţii privilegiaţi, adică „celor care i-au dat viaţă şi celor cărora
le-a dat viaţă”. Art.1500 CC RM precizează că în cazul succesiunii legale, moştenitori cu drept
de cotă egală sunt: descendenţii (fiii şi fiicele celui ce a lăsat moştenirea, la fel şi cei născuţi vii
după decesul lui, precum şi cei înfiaţi), soţul supravieţuitor şi ascendenţii privilegiaţi (părinţii,
înfietorii) celui ce a lăsat moştenirea [9]. În condiţiile art.1505 CC RM şi soţul supravieţuitor a
intrat în categoria moştenitorilor rezervatari având un drept la moştenire şi implicit un drept la
rezervă stabilite într-un regim juridic special. Mărirea libertăţii testamentare a defunctului se face
cu preţul atenuării caracterului familial al rezervei succesorale.
În concluzie, menționăm că rezerva succesorală face parte din succesiunea legală care are
unele funcții, principii și caractere specifice care o delimitează de succesuinea testamentară,
considerând că rezerva succesorală este o prioritate sau o garanție din partea statului pentru
această clasă de succesori.
Un alt aspect discutabil este reprezentarea succesorală. În activitatea practică adeseori,
apar opinii controversate privind reprezentarea succesorală care se consideră drept un benificiu
din partea legiuitorului specifică succesiunii legale, dar care este complicat de aplicat în practica
activității notariale în cazul rezervei succesorale. Reprezentarea succesorală este o instituție a
dreptului civil care este de natură să mărească cercul de moștenitori legali. Astfel, acest beneficiu
legal este oferit moștenitorilor mai îndepărtați ai defunctului, ce le permite de a participa în
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concurs cu moștenitorii mai apropiați în grad pentru partea de moștenire ce i se cuvenea
defunctului.
În conformitate cu art.1504 CC RM, reprezentarea succesorală se aplică:
(1) Dacă moștenitorul moare înaintea celui ce lasă moștenirea, succesorii indicați la
art.1500 alin.(3) culeg, prin intermediul instituției reprezentării, partea din moștenire care i s-ar
fi cuvenit moștenitorului decedat.
(2) Reprezentarea are drept efect punerea reprezentanților în locul și în dreptul
reprezentatului.
(3) Nu se admite reprezentarea persoanei la a cărei moștenire s-a renunțat, a persoanei
care a renunțat la moștenire, precum și a nedemnului.
După cum e prevăzut în art.1500 CC RM, alin.(3) lit.a) în lista moștenitorilor legali de
clasa I de a fi reprezentați, se includ descendenții care sunt și succesori rezervatari. Se pune
întrebarea dacă ei vor putea fi reprezentați în calitatea lor de succesori rezervatari sau nu?
Legiuitorul nu prevede reglementări exprese privind reprezentarea succesorală a succesorilor
rezervatari.
Este cunoscut deja că noțiunea de reprezentare are un sens mai larg, fiind privită atât ca un
drept constituțional (art.26, 39 ale Constituției RM), cât și ca un drept civil (art.249 CC RM).
Am dori să precizăm că leguitorul moldav nu definește ce este reprezentarea succesorală. Un
răspuns în acest sens îl găsim în actualul Cod civil român care, în cuprinsul art.965, definește
reprezentarea succesorală, ca fiind instituția civilă prin intermediul căreia un moștenitor legal
de grad mai îndepărtat, numit reprezentant, urcă în virtutea legii în drepturile ascendentului
său, numit reprezentat, pentru a culege partea de moștenire ce i s-ar cuveni acestuia, dacă nu ar
fi fost nedemn față de defunct sau decedat la data deschiderii moștenirii. Susținem această
definiție și considerăm necesar ca și art.1504 CC RM să fie completat cu o astfel de definiție.
Doctrinarii români vin și cu exemple în acest sens. Ca exemplu, Ilioara Genoiu explică:
potrivit dispozițiilor Codului civil român, operează reprezentarea în următoarea situație:
defunctul are doi fii, dintre care unul este decedat, la data deschiderii succesiunii, având la
rându-i trei copii. Dându-se valoare reprezentării succesorale, defunctul va fi moștenit de fiul în
viață și de cei trei nepoți de partea fiului predecedat.
Din definiția și reglementările analizate, reiese că reprezentarea succesorală face excepție
de la principiul proximității gradului de rudenie și principiul egalității în cadrul aceleiași clase de
moștenitori ce stau la baza succesiunii legale.
În concluzie, putem spune deci că aplicarea reprezentării succesorale are caracter
imperativ şi intervine de drept, regulile sale neputând fi modificate prin voinţa părţilor. Singurul
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moment în care se va lua în considerare voinţa succesibililor este cel al exprimării dreptului lor
de opţiune, astfel încât cel care renunţă la moştenire renunţă implicit şi la beneficiul
reprezentării, dacă este cazul. În schimb, cel care acceptă moştenirea nu va putea renunţa la
aplicarea reprezentării în situaţia în care aceasta se impune. De asemenea, nu vom putea vorbi
nici de o modificare prin voinţa părţilor a modului de împărţire a moştenirii ca efect al
reprezentării, aceasta făcându-se în toate cazurile pe tulpini, după cum nu vom putea vorbi de
vreo modificare prin voinţa părţilor a cazurilor în care se aplică reprezentarea.
Ca rezultat al cercetărilor asupra reprezentării succesorale, am stabilit că reglementările CC
RM cu referință la rezerva succesorală nu dispun de norme de drept cu privire la răsfrângerea
reprezentării succesorale asupra succesorilor rezervatari. Considerăm deci, dat fiind faptul că
succesorii acesteia sunt de clasa I, iar descendenții, adică fiii și fiicele acesteia au dreptul la
reprezentarea succesorală, aceasta din urmă, prin deducție poate să se răsfrângă și asupra
descendenților rezervatari decedați. Deoarece aceasta limitează drepturile celorlalți rezervatari,
considerăm că trebuie să fie completate normele de drept succesoral cu privire la rezervă cu un
alineat la art.1505 după cum urmează: „Regulile reprezentării succesorale își răsfrâng acțiunea
și asupra succesorilor rezervatari” [84, p.153].
2.3. Corelația liberalităţilor și a rezervei succesorale în cadrul moștenirii
După cum s-a menționat, art.1505 CC RM prevede că succesorii de clasa I inapţi pentru
muncă au dreptul de a moşteni, indiferent de conţinutul testamentului, cel puţin o doime cotăparte din cota ce s-ar fi cuvenit fiecăruia în caz de succesiune legală, aceasta se consideră rezervă
succesorală.
Totodată, este cunoscut că un loc important în materia succesorală îi aparţine liberalităţilor.
Sunt importante acestea mai ales acum când statul nostru a legiferat dreptul de proprietate
privată adus la justa lui valoare, dând posibilitate titularilor acestuia să-şi realizeze pe deplin
acest drept prin libera dispunere după propria dorinţă.
Succesiunea a fost şi rămâne modul derivat de dobândire a proprietăţii şi se află într-o
legătură indisolubilă cu proprietatea, deoarece anume prin intermediul succesiunii, proprietatea
îşi manifestă extrem de pronunţat menirea sa, obţinând cea mai consecutivă şi cea mai deplină
realizare [102, p.70].
Deoarece, potrivit legislaţiei civile, voinţa liberală, pentru a fi juridic eficace, trebuie nu
numai să fie declarată în formele solemne prevăzute de lege, dar să îndeplinească anume cerinţe
de fond: să emane de la o persoană capabilă, să fie lipsită de vicii şi să fie determinată de un scop
valabil. Legislaţia în vigoare atât din ţară, cât şi de peste hotare nu aduce o definiţie acestei
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noţiuni, s-a stabilit că liberalităţile sunt actele juridice cu titlu gratuit, emise de proprietar din
propria voință, prin care o valoare trece dintr-un patrimoniu în altul, fără ca dispunătorul, în
urma micşorării patrimoniului propriu, să aştepte un echivalent de la gratificat. Se menționează
că voinţa este un fenomen complex, iar decizia exprimată prin declararea de voinţă este
rezultatul final al unui proces psihologic complicat care a fost studiat de mulţi savanţi în
domeniu [103, p.17, 10, 176]. Deci trebuie să ţinem cont, în primul rând, de stipulările dreptului
comun privind cauza sau scopul. Însă atunci când actul constituie o liberalitate, acesta dispune şi
de unele particularităţi. În orice liberalitate, cel ce doreşte să dea o face fără a urmări să
primească un echivalent în cadrul actului. Deci este o realizare a unui drept, şi nu o obligaţie. El
este însufleţit de intenţia liberală – animus donandi. Această intenţie, exprimare de voinţă este o
cauză abstractă şi obiectivă.
În cazul liberalităţilor, această cauză abstractă și obiectivă se opune simplelor motive:
dragoste, prietenie, caritate, dorinţă etc. Este important pentru valabilitatea actului de liberalitate,
exteriorizarea voinţei lăuntrice a donatorului. Însă practica judecătorească nu se mărgineşte la
recunoaşterea drept cauză a liberalităţilor numai intenţia liberal, deoarece aceasta ar fi adus la
unele donaţii sau legate ce urmăreau scopuri protivnice legii. De aceea instanțele de judecată au
consacrat aşa-numita cauză impulsivă şi determinată, care înainte de a fi extinsă la actele cu titlu
oneros a fost consfinţită tocmai în materie de liberalităţi. Această cauză impulsivă şi determinată
este scopul concret şi subiectiv care a hotărât voinţa liberală. Dispunătorul nu dă pentru a face
abstractă o binefacere. El voieşte această liberalitate, urmărind un scop determinat.
Reprezentarea mintală a acestui scop este cauza hotărâtoare a donaţiei sau a legatului.
Cauza creează şi anumite trăsături specifice în liberalităţi. În actele cu titlu gratuit, motivul
concret are un caracter unilateral, fiind indiferent dacă a fost sau nu cunoscut de gratificat.
Folosind noţiunea de cauză impulsivă şi determinată, practica judecătorească, lărgind
zonele voinţei lăuntrice cercetate, a recunoscut drept cauză impulsivă şi determinată şi alte
consideraţii decât cele referitoare la activitatea sau calităţile gratificantului. Astfel, practica
judiciară a declarat nule donaţiile sau legatele care se întemeiau pe o cauză falsă, ilicită sau
contrară regulilor de convieţuire socială.
Cauza falsă este o reprezentare mintală a unui scop care nu corespunde cu realitatea.
Liberalităţile sunt singurele acte cu titlu gratuit care interesează materia moştenirii şi
devoluţiunea ei. În funcție de diferite criterii, liberalităţile se împart în mai multe categorii.
Astfel, în funcție de producerea efectelor, deosebim: liberalităţi între vii şi liberalităţi pentru
cauză de moarte [104, p.154]. În doctrină, liberalităților li se evidențiază patru caractere
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specifice, și anume: există doar două varietăți, sunt acte juridice, sunt acte cu titlu gratuit, sunt
acte solemne [22, p.1034].
După cum este cunoscut din teoria generală a dreptului civil, actele juridice între vii (inter
vivos) sunt acele acte care îşi produc efectele necondiţionat de moartea autorului sau autorilor lui
şi reprezintă marea majoritate a actelor juridice civile. Liberalităţile inter vivos care interesează
materia succesorală sunt donaţiile.
Actul pentru cauză de moarte – mortis causa – este actul juridic civil de a cărui esenţă este
faptul că nu îşi produce efecte în timpul vieţii autorului său, ci numai după moartea acestuia,
fiind făcut tocmai în consideraţia morţii. Liberalităţile mortis causa care interesează materia
succesorală şi devoluţiunea ei sunt: legatul făcut prin testament şi în România, donaţia de bunuri
viitoare. Ne vom referi la aceste subiecte din următoarele consideraţiuni.
1. Deşi actele mortis causa au o reglementare foarte amănunţită spre deosebire de actele
inter vivos, în ceea ce priveşte capacitatea de a dispune, iar uneori şi capacitatea de a primi actele
mortis causa sunt supuse unor condiţii mai restrictive.
2. Actele juridice mortis causa sunt numai acte juridice tipice (numite).
3. Dacă actele juridice inter vivos sunt solemne numai ca excepţie, actele mortis causa sunt
solemne fără nicio excepţie.
Liberalitatea poate fi nu numai pură şi simplă; ea poate fi, de asemenea, afectată de o
modalitate: termen, condiţie sau sarcină. Liberalitatea pură şi simplă este aceea care se naşte şi
îşi produce efectele de îndată, adică în cazul donaţiei între vii, de la data actului, iar în cazul
legatului sau al donaţiei de bunuri viitoare, din ziua morţii testatorului. De la această din urmă
dată, legatarul îşi dobândeşte dreptul şi îl poate exercita şi, tot de atunci, acest drept se poate
transmite moştenitorilor săi.
Conform doctrinei române, termenul, în donaţii sau legate, potrivit dreptului comun, poate
fi suspensiv sau extinctiv.
În primul caz, el nu suspendă naşterea dreptului celui gratificat, ci numai exerciţiul acestui
drept. Astfel, dacă legatul este cu termen suspensiv, legatarul nu poate cere predarea decât în
ziua când termenul s-a împlinit. Termenul suspensiv nu amână însă naşterea dreptului
donatarului sau legatarului, astfel că dreptul acestuia se naşte şi devine transmisibil către
propriii săi moştenitori din ziua donaţiei sau, în cazul legatului, de la moartea testatorului.
Dacă termenul este extinctiv, la ajungerea acestuia dreptul donatarului sau legatarului se
stinge fără retroactivitate.
Acestea sunt soluţiile dreptului comun. Singura regulă derogatorie este aceea că termenul
incert dacă este suspensiv este asimilat, în materie de legat, condiţiei suspensive. Regula există şi
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în dreptul român: în testament, termenul incert valorează condiţie (dies incertus in testamento,
conditimem facit). În acest caz, termenul suspendă chiar naşterea dreptului legatarului şi
operează retroactiv. Prin urmare, legatarul instituit cu termen incert, spre pildă la moartea fiicei
testatorului, este instituit în realitate sub condiţie şi, în consecinţă, dreptul său nu se naşte decât
la împlinirea modalităţii, iar atunci retroactivează până la deschiderea moştenirii. Dacă legatarul
moare între timp, legatul va fi caduc, iar dreptul său nu va trece asupra moştenitorilor [26,
p.283].
Liberalitatea poate să fie făcută şi sub condiţie. Ca şi în dreptul comun, condiţia în materie
de donaţie sau legat este evenimentul viitor şi nesigur de care depinde naşterea sau stingerea unui
raport de drept. Ea poate fi, cât priveşte efectele ei, suspensivă sau rezolutorie, iar cât priveşte
obiectul ei, cazuală, mixtă sau potestativă [8, p.208].
Principiile dreptului comun vor primi aplicare. Prin urmare:
1. Dacă dispoziţia testamentară este sub condiţie rezolutorie, dreptul legatarului se naşte şi
devine transmisibil către propriii săi moştenitori din ziua când s-a deschis succesiunea
testatorului, iar dacă condiţia rezolutorie se împlineşte, legatul este retroactiv desfiinţat şi, drept
urmare, toate drepturile consimţite de către legatar sau de moştenitorii săi asupra lucrului ce face
obiectul legatului sunt, tot astfel, nimicite.
2. Când însă condiţia este suspensivă, dreptul la legat nu se desăvârşeşte decât la data când
ea se împlineşte. Dacă legatarul încetează din viaţă între timp, legatul devine caduc, iar dreptul la
legat, devreme ce nu s-a născut încă, nu mai poate trece la moştenitorii săi, afară numai dacă se
dovedeşte că intenţia testatorului a fost de a conferi legatarului un drept transmisibil, chiar dacă
acesta ar muri înainte de împlinirea condiţiei.
Legatul sau donaţia poate fi cu sarcină [8, p.208]. Sarcina este obligaţia de a face, a nu face
sau a da, impusă gratificatului, prin actul de donaţie sau testament, în schimbul liberalităţii.
Sarcina poate fi stipulată:
a) în interesul unei terţe persoane;
b) în interesul gratificatului;
c) în interesul dispunătorului.
1) Sarcina stipulată în folosul unui terţ procură acestuia un folos cu titlu gratuit şi
constituie o liberalitate indirectă, care se altoieşte pe o liberalitate directă: donaţia sau legatul. De
pildă, testatorul îşi lasă casa printr-un legat particular, cu sarcina, pentru legatar, de a întreţine o
rudă incapabilă de muncă şi în nevoie.
Sarcina stipulată în favoarea unui al treilea se deosebeşte de donaţie sau de legat prin aceea
că terţul beneficiar nu se află în raport de drept cu dispunătorul, ci numai cu gratificatul. El nu
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este legatar sau donatar, ci creditorul celui gratificat.Terţul beneficiar, fiind creditor, are o
acţiune directă împotriva gratificatului pentru a cere executarea, iar dacă legatarul, voind să evite
îndeplinirea sarcinii, nu cere predarea legatului, beneficiarul o va putea face, pe calea acţiunii
oblice, în măsura cerută pentru a se aduce la îndeplinire prestaţia la care are dreptul.
Incapacităţile de a dispune sau de a primi cu titlu gratuit, întrucât sunt absolute, nu capătă
aplicare între dispunător şi terţul beneficiar, căci acesta din urmă nu este nici legatar, nici
donatar. Astfel, de pildă, o persoană neconcepută, incapabilă de a dobândi prin legat sau donaţie,
poate fi beneficiara unei sarcini.
Incapacităţile relative de a primi liberalităţi de la anumiţi dispunători sunt adevărate
prohibiţii legale. Ele corespund, în mod necesar, unei incapacităţi corelative de a dispune, căci,
dacă una din părţi nu poate primi de la cealaltă, nici aceasta din urmă nu poate gratifica pe cea
dintâi. Drept urmare, tutorii, medicii şi cei asimilaţi lor, sau ofiţerii de marină nu vor putea fi
gratificaţi de către minorul, bolnavul sau călătorul de la care ei nu pot primi donaţii sau legate
nici pe calea indirectă a unei sarcini prevăzute de dispunător în beneficiul lor.
2) În cazul când sarcina este stipulată în chiar interesul celui gratificat – de pildă, o sumă
de bani este lăsată cu titlu de legat pentru a-i înlesni legatarului anume cercetări ştiinţifice, nu
mai suntem în prezenţa a două liberalităţi – una directă şi cealaltă indirectă, ci a uneia singure,
care este însă făcută cu afectaţie specială. În acest caz, executarea sarcinii poate fi cerută de
dispunător sau de moştenitorii săi.
3) Sarcina poate fi stipulată în interesul dispunătorului: spre pildă, un legat este lăsat cu
sarcina de a îngriji publicarea operelor postume ale testatorului sau de a-i plăti datoriile.
Creditorii sarcinii sunt dispunătorul sau moştenitorii acestuia. În acest caz, titlul oneros se
amestecă cu cel gratuit. Care va fi caracterul actului? El va fi, în principiu, un act cu titlu gratuit,
afară numai dacă sarcina impusă constituie principalul, iar liberalitatea numai accesoriul.
În niciun caz, a decis practica noastră judecătorească, testatorul nu poate impune
legatarului o sarcină care să-1 oblige la o prestaţie înainte de deschiderea succesiunii, cum ar fi
aceea de a da întreţinere testatorului, căci efectele patrimoniale ale legatului nu se pot produce
decât la decesul celui care testează.
Sarcina nu trebuie confundată cu condiţia.
a) Deosebirea este uşoară dacă asemuim sarcina cu o condiţie suspensivă. Aceasta
suspendă naşterea dreptului cuvenit donatarului sau legatarului, pe când sarcina nu suspendă nici
naşterea şi nici exercitarea dreptului celui gratificat. Legatul cu sarcină se dobândeşte şi se poate
exercita de la deschiderea moştenirii, dată de la care dreptul său se poate transmite
moştenitorilor.
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b) Mai gingaşă este deosebirea dintre condiţia rezolutorie şi sarcină, căci dreptul la legat
atât când este cu sarcină, cât şi când este sub condiţie rezolutorie, se naşte, deopotrivă, la
deschiderea moştenirii, ca şi când ar fi pur şi simplu; iar pe de altă parte, atât împlinirea condiţiei
rezolutorii, cât şi neexecutarea sarcinii trag după sine desfiinţarea retroactivă a liberalităţii.
Dacă este vorba de o condiţie rezolutorie cazuală, deosebirea este învederată, căci această
condiţie se împlineşte independent de voinţa celui gratificat, pe când sarcina implică întotdeauna
un act de comisiune sau de omisiune al acestuia.
În cazul însă când liberalitatea atârnă de o condiţie rezolutorie potestativă, deosebirea este
anevoioasă, căci atât condiţia rezolutorie potestativă, cât şi sarcina presupun o activitate a celui
care dobândeşte cu titlu gratuit. De exemplu, un legat este făcut cu obligaţia pentru gratificat de a
nu înstrăina bunul sau de a se căsători. Suntem în faţa unei condiţii sau a unei sarcini? Interesul
distincţiei se manifestă prin aceea că împlinirea condiţiei rezolutorii desfiinţează donaţia sau
legatul de drept, pe când neexecutarea sarcinii dă naştere numai unei acţiuni în revocare.
Un criteriu de distincţie, pe de-a-ntregul la adăpostul criticii, nu a putut fi încă stabilit. Cel
mai satisfăcător este acela care vede în sarcină o afectare economică a unui bun, pe când condiţia
ar interesa statutul personal al celui gratificat. În exemplele de mai sus, clauza de inalienabilitate
ar fi o sarcină, pe când obligaţia de a se căsători ar constitui o condiţie.
Sunt însă ipoteze când acest criteriu este neîndestulător. De pildă, în cazul unui legat cu
clauza de a locui în casa lăsată prin testament.
O asemenea clauză interesează atât bunul ce face obiectul dispoziţiei testamentare, cât şi
persoana legatarului şi, prin urmare, criteriul la care ne-am oprit nu ne-ar permite să calificăm o
asemenea clauză drept sarcină sau condiţie.
Oricare ar fi deosebirile dintre condiţie şi sarcină, se admite [100, p.239] că regulile scrise
în art.1008 Cod civil român privitoare la condiţiile imposibile, ilicite sau imorale se aplică şi
sarcinilor.
1. Înţelegem prin condiţie sau sarcină imposibilă aceea care, material şi în chip absolut, nu
se poate îndeplini. Tradiţional, se dădea drept pildă de o asemenea modalitate condiţia „dacă vei
atinge cerul cu degetul” (si coelum digito tetigeris).
Dar omul vremurilor noastre, izbutind să zvârlă sateliţi artificiali printre stele, plasându-i
pe orbite dinainte calculate, sau chiar reuşind să-i aşeze lin, la comandă, pe suprafaţa bătrânei
luni, a supus cerul posibilităţilor umane, astfel încât străvechiul exemplu tinde să nu mai fie
valabil.
În cazul când imposibilitatea este numai relativă, adică există numai pentru gratificat, ea
putând fi însă obiectiv învinsă, validitatea condiţiei sau a sarcinii nu este atinsă.
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2. Condiţia sau sarcina ilicită este aceea a cărei realizare este materialmente posibilă, dar
care calcă o dispoziţie imperativă sau prohibitivă a legii.
3. Condiţia este imorală atunci când contravine regulilor de convieţuire socialistă,
normelor moralei proletare.
Diferitele modalităţi care se înfăţişează în practică sunt privitoare fie la conduita viitoare a
gratificatului, cum ar fi aceea de a îmbrăţişa o anume îndeletnicire, de a nu se căsători sau de a
nu se recăsători, fie cu privire la organizarea proprietăţii, cum ar fi clauza de inalienabilitate, fie
referitoare la executarea testamentului, cum ar fi exheredarea acelor moştenitori care vor ataca
dispoziţiile testamentare. Pentru a decide dacă aceste modalităţi sunt sau nu valabile, trebuie să
cercetăm dacă ele, subiectiv, prin scopul lor sau obiectiv, prin obiectul lor, încalcă norma
juridică sau regula morală.
a) Uneori validitatea clauzei atârnă de caracterul licit sau ilicit, moral sau imoral al
scopurilor urmărite de dispunător prin clauza considerată. Criteriul nulităţii este, în asemenea
cazuri, subiectiv.
Astfel, clauzele de inalienabilitate temporară vor fi valide dacă se întemeiază pe un interes
serios şi legitim al dispunătorului, care, spre pildă, a stipulat inalienabilitatea vremelnică pentru a
garanta plata rentei pe care gratificatul s-a obligat să i-o plătească; sau dacă a fost prevăzută în
interesul unui terţ sau chiar în cel al gratificatului, de pildă, dacă inalienabilitatea are ca scop să
ocrotească pe gratificat, date fiind vârsta sa fragedă, inexperienţa sau spiritul său de risipă.
b) De regulă însă, pentru a ne pronunţa asupra validităţii condiţiei sau sarcinii, va trebui să
recurgem la un criteriu obiectiv.
Astfel, o clauză de inalienabilitate care ar fi limitată în timp, în principiu, urmează să fie
declarată nulă, ca fiind contrară principiului liberei circulaţii a bunurilor, inalienabilitatea
stipulată pentru durata vieţii omeneşti fiind socotită ca perpetuă.Tot astfel, fără a deosebi după
sentimentele respectabile sau condamnabile care au inspirat, condiţia de a nu se căsători sau de a
nu se recăsători trebuie să fie socotită nulă, ca aducând atingere principiului deplinei libertăţi
matrimoniale, libertate pe care dreptul înţelege să o asigure, efectiv şi integral, tuturor cetăţenilor
[105, p.13-15].
În aceeaşi ordine de idei, condiţia de a se căsători sau de a se recăsători fiind conformă cu
favoarea cu care legea socialistă privea instituţia căsătoriei, credem că trebuie socotită valabilă.
Dar condiţia de a se căsători cu o anume persoană, condiţie privită ca valabilă în dreptul burghez,
în dreptul nostru socialist ar fi neîndoielnic nulă, ca alcătuind o constrângere patrimonială,
incompatibilă cu libertatea căsătoriei.
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În unele testamente întâlnim clauze penale prin care testatorul prevede anumite pedepse
patrimoniale pentru moştenitorii care nu i-ar respecta dispoziţiile de ultimă voinţă, precum:
reducerea unui copil la rezerva ce i-o acordă legea sau revocarea legatului făcut moştenitorului.
O asemenea clauză penală va fi valabilă dacă dispoziţia testamentară, sancţionată pe
această cale, priveşte numai interese particulare, cum ar fi aceea care ar asigura eficacitatea
legatului lucrului altuia sau împărţirea moştenirii făcute de testator, fără a aduce ştirbire rezervei.
Clauza penală va fi însă nulă dacă este destinată să asigure respectarea unei dispoziţii contrare
ordinii politice, sociale şi economice, cum ar fi penalitatea prevăzută pentru a răpi rezervatarilor
acţiunea în reducţiune în caz de atingere a rezervei sau pentru a împiedica pe moştenitori să
ceară nulitatea testamentului pentru vicii de formă, sau spre a-i lipsi de termenele acordate de
lege pentru a face inventar şi a delibera.
În aceeaşi ordine de idei, condiţia de a nu munci, de pildă, va fi neîndoielnic nulă. Dar
obligaţia de a îmbrăţişa o anume îndeletnicire va fi socotită valabilă dacă, prin natura profesiei, o
asemenea clauză nu ar aduce atingere ordinii noastre politice, economice sau sociale.
Condiţia sau sarcina imposibilă, ilicită sau imorală, atrage, potrivit cu distincţiile indicate,
sancţiunea nulităţii absolute. Se pune însă întrebarea dacă nulitatea este totală sau parţială? Dacă
ea loveşte întreg actul juridic afectat de o astfel de modalitate sau numai condiţia sau sarcina
vinovată, care se va socoti nescrisă, actul juridic rămânând valabil pentru rest?
Codul Napoleon, care a servit în 1864 ca model Codului civil român, face deosebire, în
această privinţă, între actele cu titlu oneros şi cele cu titlu gratuit. Condiţia imposibilă, ilicită sau
imorală, trecută într-un act cu titlu oneros, atrage nulitatea întregului act. O astfel de modalitate
însă cuprinsă într-un act cu titlu gratuit se socoteşte nescrisă, actul rămânând valabil.
Această distincţie îşi are originea în dreptul revoluţionar francez, care a urmărit, pe această
cale, să libereze tinerele generaţii gratificate prin donaţie sau legat de condiţiile şi sarcinile
inspirate de ideologia vechiului regim feudal, păstrându-le totuşi beneficiul liberalităţii [106,
p.340].
Soluţia justă în problema noastră constă în a aplica tuturor actelor juridice, fără a deosebi
după cum ele sunt cu titlu oneros sau gratuit, sau după cum se înfăţişează ca un contract sau ca
un act unilateral de voinţă, regula scrisă în art.1008 Cod civil român, potrivit căreia convenţiile
ce atârnă de o condiţie imposibilă, ilicită sau imorală, sunt nule [26, p.264].
Această soluţie se sprijină pe următoarele argumente:
a) În lipsa unei reglementări generale a actului juridic, dispoziţiile Codului referitoare la
convenţii, cu excepţia celor ce privesc acordul de voinţă, se aplică şi actelor juridice unilaterale;
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b) Legiuitorul român, neînsuşindu-şi principiile ce au stat la baza art.900 al Codului civil
francez, prin aceasta şi-a manifestat voinţa de a sancţiona, în principiu, printr-o nulitate integrală
atât convenţiile cât şi legatele ce depind de o condiţie imposibilă, ilicită sau imorală;
c) Art.1008 Cod civil român – este un caz de aplicare a art.5 CCR, care sancţionează cu
nulitate actele juridice ilicite sau imorale nu numai când sunt convenţii, dar şi în cazul actelor
unilaterale de voinţă, denumite, în acest text, „dispoziţii particulare”: „Nu se poate deroga prin
convenţiuni sau dispoziţiuni particulare la legile care interesează ordinea publică şi bunele
moravuri”. Ar fi însă inexact să credem că actul juridic care cuprinde o condiţie imposibilă,
ilicită sau imorală ar fi întotdeauna în întregime nul. Căci, textul art.1008 CCR cere ca actul să
depindă de acea condiţie pentru a i se aplica sancţiunea pe care acest articol o prevede. De aici,
urmează că nulitatea va fi totală numai în cazul când condiţia sau sarcina vinovată a fost
cauza impulsivă şi determinantă a actului juridic; în cazul contrar, condiţia sau sarcina se
va socoti nescrisă, restul actului rămânând valabil.
Pentru a şti, prin urmare, dacă nulitatea condiţiei sau sarcinii imposibile, ilicite sau imorale
trage după sine sau nu desfiinţarea întregului act, nu trebuie să deosebim între actele cu titlu
oneros şi cele cu titlu gratuit şi nici între convenţii şi acte juridice unilaterale, ci trebuie să
distingem după cum acea condiţie sau sarcină a fost sau nu cauza impulsivă şi determinantă a
actului. Această soluţie este singura justă. Dacă o condiţie sau sarcină imposibilă, ilicită sau
imorală a alcătuit numai scopul accesoriu al unui act juridic, dacă acest act urmărea, în principal,
o altă finalitate, iar aceasta era posibilă şi inocentă, dacă, prin urmare, din circumstanţele cauzei
rezultă că dispunătorul ar fi făcut liberalitatea şi în lipsa condiţiei sau a sarcinii imposibile, ilicite
sau imorale, modalitatea poate fi despărţită de voinţa liberală, fără a denatura intenţia
dispunătorului. Condiţia va fi socotită nescrisă, iar actul va rămâne valabil, căci urmărea, în
principal, un scop posibil, licit şi moral.
Dacă, dimpotrivă, condiţia sau sarcina imposibilă, ilicită sau imorală a fost chiar scopul
principal care a determinat voinţa liberală, dacă dispunătorul nu ar fi făcut actul cu titlu gratuit în
lipsa acelei condiţii sau sarcini, modalitatea este nedespărţit legată de voinţa de a gratifica, care
în întregul ei este viciată şi, prin urmare, necesarmente, nulitatea condiţiei sau sarcinii atrage, în
acest caz, nulitatea întregului act, de care modalitatea nu poate fi despărţită.
În această din urmă ipoteză, nulitatea parţială ar nesocoti atât legea, prin aceea că s-ar
respecta un act care, în principal, a urmărit un scop ilicit sau imoral, cât şi voinţa dispunătorului,
căci voinţa ar fi despărţită de mobilul care a determinat-o, iar actul ar fi păstrat, deşi scopul
principal pentru care acesta a fost făcut ar fi fost înlăturat.
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Din definiția foarte reușită adusă de CCR prin art.1086, rezerva succesorală este parte din
bunurile moștenirii la care moștenitorii rezervatari au dreptul în virtutea legii, chiar împotriva
voinței defunctului, manifestată prin liberalități și dezmoșteniri. Astfel, urmărind să protejeze
interesele familiei, legiuitorul a statuat că defunctul nu poate dispune, prin liberalități mortis
causa, sau prin dezmoșteniri, de întregul său patrimoniu. O parte a patrimoniului defunctului,
purtând denumirea de rezervă succesorală, va reveni moștenitorilor rezervatari, chiar împotriva
voinței acestuia. Chiar dacă definctul, în actul său de ultimă voință, își dezmoștenește
moștenitorii rezervatari, aceștia vor culege, în puterea legii, rezerva succesorală [26, p.264].
Rezultă așadar că, în ipoteza în care defunctul are, pe de o parte, moștenitori rezervatari,
iar pe de altă parte, a făcut liberalități, patrimoniul defunctului se împarte în două părți: rezerva
succesorală, care se cuvine de drept moștenitorilor rezervatari, chiar împotriva voinței
defunctului, și cotitatea disponibilă de care defunctul poate dispune, după propria voință și
dorință, ceea ce face să coexiste liberalitățile și rezerva succesorală.
În literatura de specialitate sunt opinii că reducțiunea liberalităților excesive reprezintă o
sancțiune de drept civil care lipsește de eficacitate acele liberalități care aduc atingere rezervei
succesorale a moștenitorilor rezervatari. Nu susținem această opinie din cosiderentele că, pentru
a sanționa persoana, trebuie să fie prezente condițiile necesare ale răspunderii juridice, dar ce
vină poartă proprietarul care își realizează dreptul său de proprietate care este absolut. Definiţia
rezervei succesorale în actualul Cod civil român surprinde o trăsătură esenţială a rezervei
succesorale, respectiv că moştenitorii au dreptul la o parte din bunurile moştenirii, în
materialitatea lor, iar nu doar la un echivalent valoric reprezentând cota lor de rezervă, stabilită
prin raportare la activul net al patrimoniului succesoral. Prin reglementarea rezervei, legiuitorul
apără moştenitorii rezervatari (descendenţii, părinţii şi soţul supravieţuitor al defunctului)
împotriva donaţiilor şi legatelor testamentare făcute de defunct, asigurându-le primirea a cel
puţin unei părţi din moştenirea ce li se cuvine potrivit legii, chiar împotriva voinţei (tacite sau
exprese) a lui de cujus. Astfel, în toate cazurile în care o persoană are moştenitori rezervatari,
averea acestei persoane se împarte, teoretic, în două părţi valorice distincte: rezerva, de care
persoana în cauză nu poate dispune cu titlu gratuit în favoarea altor persoane (căci această parte
trebuie să rămână moştenitorilor rezervatari) şi cotitatea disponibilă, de care persoana respectivă
poate dispune cu titlu gratuit în mod liber, donând-o sau testând-o cui doreşte. Actele cu titlu
gratuit prin care el ar dispune şi de rezervă (sau de o parte din ea) sunt supuse reducţiunii, putând
fi – la cererea moştenitorilor rezervatari – desfiinţate în tot sau în parte (cu consecinţa revenirii
bunurilor respective în masa succesorală), în măsura necesară întregirii rezervei. Cotitatea
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disponibilă este aşadar acea „parte din bunurile moştenirii care nu este rezervată prin lege şi de
care defunctul putea dispune în mod neîngrădit prin liberalităţi” (art.1089 NCCR) [52].
Deci, din cele expuse supra reiese că legiuitorul din România și Republica Moldova a
asugurat o dublă protecție: protecția succesorilor rezervatari care fac parte din familia
defunctului și protecția dreptului defunctului la liberalități făcute în favoarea unor persoane
străine [103, p.378-383].

2.4. Caracterele juridice specifice ale rezervei succesorale
Pentru a pătrunde în esența rezervei succesorale, este necesar a analiza acele caractere
specifice care ar putea-o deosebi de alte noțiuni ale dreptului succesoral, precum și a crea
posibilitatea de a aplica mai efectiv normele legale ce o reglementează.
După cum s-a menționat, rezerva succesorală este o parte din moștenire care este supusă
unor reguli specifice care o deosebesc de alte reglementări ale succesiunii. Articolul 1505 CC
RM nu definește rezerva succesorală, dar stabilește că succesorii de clasa I, inapţi pentru muncă,
au dreptul de a moşteni, independent de conţinutul testamentului, cel puţin o doime cotă-parte
din cota ce s-ar fi cuvenit fiecăruia în caz de succesiune legală (rezervă succesorală). Analizând
articolul CC RM, am evidențiat următoarele caractere ale rezervei succesorale: caracterul legal,
caracterul cotității, caracterul indisponibilității.
Este important de notat că reglementările rezervei succesorale ale altor state prevăd și alte
caractere specifice. Aceasta se referă și la literatura de specialitate, unde se evidențiază mult mai
multe caractere. Astfel, în Comentariul la Codul civil român sunt aduse următoarele caractere
juridice ale rezervei succesorale. Rezerva succesorală este parțială, ea are caracter de ordine
publică, deoarece este stabilită imperativ de lege, dar legea stabilește numai dreptul la rezervă,
nu și obligațivitatea acceptării ei, dreptul la rezervă este un drept propriu, născut în persoana
moștenitorilor rezervatari la data deschiderii succesiunii, iar nu dobândit de la defunct; este
individual, deși se atribuie în indiviziune rezervatarilor, se calculează în funcție de fiecare
rezervatar care vine efectiv la moștenire. Rezerva succesorală este datorată în natură – doar în
mod exepțional rezerva poate fi atribuită întregită sub forma unui echivalent bănesc. Este
indisponibilă, deoarece ea nu poate fi atinsă prin donații sau legate ori dezmoșteniri [22, p.1116].
Caracterul legal al rezervei succesorale reiese nemijlocit din articolele CC RM care o
reglementează. Caracterul legal al rezervei succesorale este prevăzut de o normă imperativă de
drept, ceea ce înseamnă că întinderea ei nu poate fi modificată sau stinsă prin voința defunctului
sau a succesorilor [107, p.23-31]. De rezerva succesorală beneficiază numai moștenitorii
rezervatari care îndeplinesc condițiile cerute de lege pentru a putea moșteni, privitoare la
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capacitate, nedemnitate și renunțare la moștenire, precum și să fie inapt de muncă. Așadar,
pentru a culege rezerva, moștenitorul rezervatar trebuie să fie în viață la data deschiderii
succesiunii, să nu fie nedemn să fie inapt de muncă și să nu fi renunțat la moștenire. Rezerva este
atribuită succesorilor rezervatari, care au chemare efectivă la moștenire, aflându-se în clasa întâi
de succesori legali. Este important să accentuăm că caracterul legal al rezervei succesorale este
prevăzut de o normă imperativă de drept, ceea ce înseamnă că întinderea ei nu poate fi
modificată sau stinsă prin voința defunctului sau a succesorilor. Sunt opozabile moștenitorilor
rezervatari numai actele prin care nu se aduce atingere rezervei succesorale, anume actele cu titlu
oneros și actele dezintersate [22, p.1116].
Moștenitorii rezervatari pot renunța la rezerva succesorală, deoarece acesta este un drept al
lor și nu o obligație. De aceea în literatura de specialitate se concretizează că dreptul la rezerva
succesorală este un drept propriu, născut în persoana moștenitorilor rezervatari, la data
deschiderii moștenirii, nefiind dobândit de la defunct prin moștenire. Sunt opozabile
moștenitorilor rezervatari numai actele prin care nu se aduce atingere rezervei succesorale,
anume actele cu titlu oneros și actele dezintersate [21, p.268].
Caracterul partității rezervei succesorale. Unul din caracterele rezervei succesorale este
acel că ea reprezintă o parte a moștenirii. Astfel, art.1505 CC RM prevede că succesorii de clasa
I inapţi pentru muncă au dreptul de a moşteni, independent de conţinutul testamentului, cel puţin
1/2 cotă-parte din cota ce s-ar fi cuvenit fiecăruia în caz de succesiune legală (rezervă
succesorală) [9]: Rezerva succesorală este o parte a moştenirii (pars hereditatis) care se atribuie
moştenitorilor rezervatari în natură. Se vorbeşte aşadar despre rezervă ca fiind pars bonorum,
conferind „un drept real în şi asupra chiar a bunurilor succesiunii”, şi nu o simplă creanţă contra
succesiunii [108, p.5]. Autorul francez M.Grimaldi precizează faptul că şi atunci când rezerva
este exprimată în bani, nu asistăm la un declin al naturii de pars hereditatis al dreptului de
rezervă, ci pur şi simplu al faptului că această pars hereditatis poate fi exprimată şi în termeni
monetari. „Aşadar, dreptul de proprietate asupra bunurilor ereditare legate funcţiei familiale a
dreptului de rezervă cedează adesea locul unui simplu drept de creanţă care este semnul funcţiei
individuale a acestei instituţii. Ceea ce devine esenţial, este de a împiedica ieşirea definitivă a
bunurilor din familie, dar şi de a asigura o egalitate minimală între rezervatari” [89, p.280].
Caracterul indisponibilității rezervei succesorale. Potrivit literaturii de specialitate [26,
p.264], rezerva succesorală este indisponibilă, iar potrivit practicii judecătorești, aceasta este
inalienabilă și insesizabilă. Indisponibilitatea rezervei succesorale este în același timp relativă,
întrucât operează numai în ipoteza existenței moștenitorilor rezervatari, și parțială, întrucât
vizeaza numai o parte a moștenirii și numai liberalitățile dispuse de către defunct. Prezența
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moștenitorilor rezervatari, la data deschiderii moștenirii, atrage reducțiunea liberalităților care au
adus atingere rezervei acestora. Însă consecința dată nu are semnificația indisponibilității
bunurilor unei persoane și, cu atât mai puțin, a inalienabilității și insesibilității acestora. În timpul
vieții, titularul unui patrimoniu poate dispune liber de bunurile sale chiar și cu titlu gratuit. Apoi,
bunurile debitorului defunct pot fi urmărite de către creditori și după data deschiderii succesiunii,
rezerva stabilindu-se după scăderea datoriilor [109, p.64].
Caracterul imperativ al rezervei succesorale. Acest caracter, fiind și unul specific,
rezultă din însuși faptul că atât moștenitorii rezervatari, cât și cotitatea – parte a succesiunii pe
care o culeg moștenitorii rezervatari, sunt stabilite prin norme imperative ale legii, astfel încât nu
pot fi modificate prin voința lui de cujus, chiar dacă ar avea acordul prezumtivilor moștenitori
rezervatari [107, p.136]. Deci întinderea rezervei succesorale nu poate fi modificată prin voința
defunctului sau a rezervatarilor. Moștenitorii rezervatari nu pot face acte juridice asupra rezervei
succesorale, mai înainte de deschiderea moștenirii, întrucât ar realiza acte juridice asupra
moștenirii nedeschise și acestea ar fi lovite de sancțiunea nulității absolute. Ei însă pot renunța,
total sau parțial, la dreptul, la rezerva succesorală ulterior deschiderii moștenirii, cu prilejul
exercitării dreptului la opțiunea succesorală, întrucât legiuitorul stabilește imperativ numai
dreptul la rezervă, nu și obligația exercitării dreptului [21, p.268].
Doctrina română și cea franceză prezintă și alte caractere juridice ale rezervei succesorale
expuse mai sus [111, p.88, 145, 280].
2.5. Inaptitudinea de muncă - caracter sau condiție legală specifică pentru succesorii
rezervatari din Republica Moldova
Prin prezentul paragraf, ne propunem drept scop abordarea teoretică și practică a uneia din
condițiile legale speciale, necesare pentru succesorii rezervatari din Republica Moldova –
inaptitudinea de muncă, stabilirea dimensiunilor juridice ale acestei noțiuni, precum și
determinarea locului și rolului acesteia în cadrul relațiilor sociale, garanțiilor cetățenești cu
indicarea deficiențelor și perspectivelor de dezvoltare. Cercetarea prezintă examinarea calităților
specifice ale inaptitudinii de muncă în cadrul rezervei succesorale în scopul protecției unor
moștenitori, din perspective naționale, prin evidențierea influențelor externe în procesul de
formare și dezvoltare a rezervei succesorale, rolului ei în protecția moștenitorilor și stabilirea
orientărilor esențiale și conținutului acesteia.
Din conținutul legal reiese că apariţia dreptului de a pretinde la cotă din rezerva
succesorală începe din momentul deschiderii succesiunii. Acest drept se transmite prin
moştenire. În lista succesorilor de clasa I se includ copiii defunctului, soţul supravieţuitor şi
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părinţii defunctului. Dar nu toți au dreptul la rezerva succesorală. Principala condiţie pentru a
putea pretinde la rezerva succesorală este aceea că aceştia trebuie să fie inapți de muncă.
Problema este că legiuitorul nu prevede expres ce se subînțelege prin noțiunea inapți de muncă
în contextul Codului civil al Republicii Moldova, precum și în sensul reglementărilor rezervei
succesorale. Dacă analizăm legislația civilă, precum și alte izvoare normative ale altor ramuri de
drept, nu găsim o reglementare a acestei noţiuni.
În DEX-ul român, noțiunea de inápt, -ă, inapți, -te, adj. se explică ca: nepotrivit pentru o
anumită sarcină, slujbă etc.; lipsit de putere, de forța (fizică) de a face ceva. – Din fr. inapte,
incapabil de muncă, același sens are și noțiunea de invalid [112, p.481].
În majoritatea statelor a căror legislații conțin reglementări privind rezerva succesorală, nu
este prevăzută această condiție, adică sunt prevăzute mai putine condiții pentru a putea pretinde
la calitatea de succesor rezervatar. Legislația belgiană prevede principiul rezervei succesorale,
potrivit căruia o parte minimă (rezervă succesorală) din succesiune revine în mod obligatoriu
soţului supravieţuitor, copiilor şi tatălui, şi mamei decedatului. Această rezervă succesorală se
ridică la jumătate din succesiune dacă există un copil (sau descendent), la 2/3 în prezenţa a doi
copii şi la 3/4 dacă sunt trei copii sau mai mulţi. Dacă nu există descendenţi şi nici soţ
supravieţuitor, tatăl şi mama au dreptul fiecare la un sfert din succesiune.
În România pot fi rezervatari doar succesorii de clasa I [52]. În legislația Federației Ruse
sunt două condiții suplimentare pentru a deveni succesori rezervatari, astfel în art.1149 Cod civil
al Federației Ruse, una din condiții este aceea ca succesorii rezervatari să fie inapți de muncă, iar
alta, să fi fost la întreținere cel puțin un an înainte de moartea defunctului [98]. În Codul civil al
Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești (RSSM) din 1964 erau evidențiate aceleași condiții
necesare pentru rezerva succesorală: de invaliditate și aflarea la întreținerea celui decedat de cel
puțin un an înainte de moartea sa ( partea 3 art.532 ) [9]. Acum, din prevederile Codul civil al
Republicii Moldava putem distinge mai multe grupuri de persoane inapte de muncă prevăzute
expres din clasa I de succesori legali, precum și mai multe cerințe: calitate de moștenitori legali,
pentru fiecare, în plus față de condițiile generale, sunt stabilite condiții suplimentare pentru
invocarea de moștenire. La baza de diferențiere a acestor grupuri de către legiuitor se pune un
semn de apartenență la condiția inaptitudinii de muncă.
Codul familiei al Republicii Moldova utilizează noţiunea de inaptitudine de muncă, însă,
de asemenea, nu explică sensul ei. În opinia noastră, este important să fie precizată, deoarece în
unele acte normative [97] care reglementează incapacitatea de muncă se prevede incapacitatea
temporară de muncă, incapacitatea pentru maturi, incapacitatea pentru minori, invaliditatea etc.
De aceea ne întrebăm care să fie luată în vedere în cazul rezervei succesorale. Codul familiei al
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Republicii Moldova [113, p.217-223] prevede că părinţii sunt obligaţi să-şi întreţină copiii
minori și majori inapţi de muncă ce necesită sprijin material. Se consideră inapt de muncă
copilul major care este încadrat în unul dintre cele trei grade de dizabilitate: severă (echivalent cu
gradul I de invaliditate), accentuată (echivalent cu gradul II de invaliditate) şi medie (echivalent
cu gradul III de invaliditate). Dizabilitatea la copiii în vârstă de până la 18 ani se determină
pornind de la gravitatea deficienţelor funcţionale individuale provocate de afecţiuni, defecte,
traume care conduc la limitări de activitate şi restricţii de participare exprimate în raport cu
funcţionarea psihosocială corespunzătoare vârstei şi este de trei grade: severă, accentuată şi
medie.
Pensia de întreţinere pentru copilul major inapt de muncă poate fi stabilită în baza unui
contract privind plata pensiei de întreţinere sau pe cale judecătorească. Contractul privind plata
pensiei de întreţinere se face şi se autentifică de către notar. În cazul în care părinţii nu au
încheiat un contract privind plata pensiei de întreţinere sau când apar neînţelegeri privind
achitarea pensiei de întreţinere, instanţa judecătorească stabileşte pensia într-o sumă bănească
fixă plătită lunar. La stabilirea sumei ce constituie pensia de întreţinere pentru copilul major
inapt de muncă, se va ţine cont de starea materială şi familială a persoanei ce datorează
întreţinerea şi a persoanei ce necesită întreţinere, precum şi de alte circumstanţe importante (ex.
starea de sănătate a copilului major inapt de muncă, costul procedurilor medicale pe care trebuie
să le urmeze copilul, costul medicamentelor necesare pentru copil etc.). Cererea cu privire la
încasarea pensiei de întreţinere pentru copilul major inapt de muncă poate fi depusă la instanţa de
judecată în a cărei rază îşi are domiciliul persoana ce datorează întreţinerea, precum şi instanţa
de judecată de la domiciliul solicitantului. Persoanele ce înaintează cerere privind încasarea
pensiei de întreţinere sunt scutite de plata taxei de stat în instanţele judecătoreşti. Deci
considerăm că această modalitate de determinare a incapacității poate fi folosită și în cazul
rezervei succesorale, evident că în cazul acesta el va primi rezerva succesorală în valoarea de 1/2
cotă-pate din patrimoniul succesoral.
Și copilul din afara căsătoriei poate veni la moștenirea tatălui său, față de care și-a stabilit
filiația, în nume propriu sau prin reprezentare. Ei sunt mostenitori rezervatari, astfel încât
liberalitățile făcute de defunct (testamente și legate) prin care se aduce atingere rezervei lor
succesorale sunt supuse reducțiunii. Toate aceste concretizări nu le găsim în Codul civil al
Republicii Moldova.
Analizând institutul rezervei succesorale din Federația Rusă, am stabilit că acesta a fost
supus unor schimbări cardinale prin adoptarea Codului civil din 1999. În conformitate cu
art.1149 CM FR, cercul de succesori rezervatari este creat din copiii minori și cei mature, dar
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inapți de muncă, soțul supraviețuitor și părinții inapți de muncă, precum și cei care au fost
la întreținerea defunctului. La minori sunt atribuiți copiii care nu au atins vârsta de 18 ani.
Se consideră inapți de muncă copiii până la vârsta de 16 ani, femeile de la vârsta de 55 de
ani, bărbații de la vârsta de 60 de ani, invalizii de toate categoriile. Copiii emancipați și cei
căsătoriți care nu au atins vârsta de 18 ani, de asemenea, se consideră succesori rezervatari.
A fost micșorată și cota-parte a rezervei de la 2/3 la 1/2 din partea de succesiune legală
[114].
Dacă ne referim la reglementările din legislatia Republicii Moldova, concretizăm că
pentru stabilirea incapacităţii de muncă a copiilor e mai simplu, aici vom ţine cont de
reglementările privind capacitatea de exerciţiu a minorilor, dar cum vom proceda în situaţia
soţului supravieţuitor sau al părinţilor defunctului. Părinţii, dacă ei sunt pensionari, îi
putem considera inapţi de muncă? Dar cum vom proceda când aceştia, fiind pensionari,
lucrează? Sunt întrebări care adeseori creează litigii.
Aducem, în acest sens, o explicaţie pct.48 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de
Justiţie a Republicii Moldova: Cu privire la practica aplicării de către instanţele
judecătoreşti a legislaţiei la examinarea cauzelor despre succesiune nr.13 din 03.10.2005 ,
care prevede că pentru recunoaşterea calităţii de moştenitor rezervatar persoana trebuie să
aibă calitatea de moştenitor de clasa întâi şi să fie inaptă de muncă la data deschiderii
succesiunii.
Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie concretizează că sunt inapte de muncă
persoanele care au atins vârsta de pensionare pentru limita de vârstă, invalizii de gradele 1,
2 şi 3, inclusiv invalizii din copilărie, indiferent de faptul dacă le este stab ilită pensia
pentru limită de vârstă sau invaliditate, precum şi copiii până la împlinirea vârstei de 18
ani.
Incapacitatea de muncă se va dovedi prin carnetul de invaliditate, carnetul de
pensionar şi certificatul de naştere pentru dovedirea minorităţii sau atingerii vârstei de
pensionare pentru limită de vârstă. Faptul că persoana inaptă de muncă nu a fost întreţinută
de către defunct se afla în altă localitate sau ţară nu are importanţă pentru a recunoaşte
persoana respectivă ca moştenitor rezervatar [99, p.4]. Însă aici trebuie de amintit că
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constituționale, nu sunt acte normative, iar în practică mulți pensionari lucrează, de aceea
litigiul nu poate fi dus la bun sfârșit.
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2.6. Concluzii la capitolul 2
1. În concluzie putem afirma că rezerva succesorală este una din cele mai importante,
actuale și discutabile compartimente din succesiunea legală. Importanţa şi actualitatea
acesteia este justificată de caracterul transformărilor care au survenit în viaţa politico socială, de realităţile şi tendinţele dezvoltării sociale, din faptul că aceste relații
reglementate de Codil civil al Republicii Moldova prezintă un imens interes pentru mulți
cetățeni din țară. Prin rezerva succesorală, are loc limitarea dreptului de a dispune de
bunurile sale, impusă titularului dreptului de proprietate care este un drept real ce are un
caracter absolut și nelimitat. Rezerva succesorală are rădăcini vechi ce vin încă din epoca
romană şi a avut întotdeauna, inclusiv astăzi, aceeaşi raţiune: de a proteja cele mai
apropiate rude ale defunctului împotriva actelor sale cu titlu gratuit, acte ce ar fi putut
goli de conţinut patrimoniul succesoral.
Drept urmare a analizei doctrinei autohtone, opiniei publice, propunem o definiție
care ar completa articolul 1505 al Codului civil al RM după cum urmează: rezerva
succesorală este o parte a moştenirii care se atribuie rezervatarilor în calitate de
moştenitori legali de clasa I, ea poate fi pretinsă numai de cei care vin efectiv la
moştenire, deci îndeplinesc condiţiile necesare pentru aceasta (au capacitate succesorală,
vocaţie concretă la moştenire, sunt de clasa I ( nu sunt nedemni) şi acceptă moştenirea.
2. Considerăm că rezerva succesorală este o subinstituție a succesiunii legale care
duspune de principii și caractere specifice proprii. Rezerva succesorală este parțială, ea
are caracter de ordine publică, deoarece este stabilită imperativ de lege, dar legea
stabilește numai dreptul la rezervă, nu și obligațivitatea acceptării ei, dreptul la rezervă este
un drept propriu, născut în persoana moștenitorilor rezervatari la data deschiderii
succesiunii, iar nu dobândit de la defunct; este individual, deși se atribuie în indiviziune
rezervatarilor, se calculează în funcție de fiecare rezervatar care vine efectiv la moștenire.
Rezerva succesorală este datorată în natură – doar în mod exepțional rezerva poate fi
atribuită întregită sub forma unui echivalent bănesc. Este indisponibilă, deoarece ea nu
poate fi atinsă prin donații sau legate ori dezmoșteniri.
3. Spre deosebire de reglementările cu privire la rezerva succesorală a altor state,
Codul civil al Republicii Moldova limitează dreptul la rezerva succesorală a moștenitorilor
rezervatari prin stabilirea caracterului „inaptitudinii de muncă”. Astfel, doar moștenitorii
de clasa I și doar cei inapți de muncă au dreptul de a pretinde la rezerva succesorală .
Problema este că legiuitorul nu concretizează prin lege care sunt caracterele specifice ale
succesorilor care se consideră inapți de muncă. Analizând legistația statelor-membre ale
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Uniunii Europene, am stabilit că caracterul inaptitudinii de muncă al succesorilor
rezervatari de acolo nu limitează drepturile acestora.
4. Am constatat că legislația în vigoare a Republicii Moldova stabilește o coexisțență
între rezerva succesorală și liberalități. Rezultă așadar că, în ipoteza în care defunctul are,
pe de o parte, moștenitori rezervatari, iar pe de altă parte, a făcut liberalități, patrimoniul
defunctului se împarte în două părți: rezerva succesorală, care se cuvine de drept
moștenitorilor rezervatari, chiar împotriva voinței defunctului , și cotitatea disponibilă, de
care defunctul poate dispune, după propria voință și dorință, ceea ce face să coexiste
liberalitățile și rezerva succesorală. Deci, din cele expuse supra, legiuitorul a asigurat o
dublă protecție: protecția succesorilor rezervatari inapți de muncă, care fac parte din
familia defunctului, și protecția dreptului defunctului la liberalități făcute în favoarea unor
persoane străine.
5.Ca rezultat al cercetărilor asupra reprezentării succesorale, am stabilit că
reglementările CC RM cu referință la rezerva succesorală nu dispun de norme de drept cu
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Considerăm deci, dat fiind faptul că succesorii acesteia sunt de clasa I, iar descendenții,
adică fiii și fiicele aceșeia au dreptul la reprezentarea succesorală, aceasta din urmă, prin
deducție poate să se răsfrângâ și asupra descendenților rezervatari decedați. Deoarece
aceasta limitează drepturile celorlalți rezervatari, considerăm că trebuie să fie completate
normele de drept succesoral cu privire la rezervă cu un alineat la art.1505 dipă cum
urmează: ,, Regulile reprezentării succesorale își răsfrăng acțiunea și asupra succesorilor
rezervatari ’’.
6. Ca urmare a analizei conținutului articolelor Codului civil al Republicii Moldova
privind rezerva succesorală, literaturii de specialitate autohtone și a altor state, considerăm
că cea mai bună soluție este de a exclude din conținutul art.1505 CC RM noțiunea de inapți
de muncă, plasând succesorii rezervatari în condiții mai avantajoase în comformitate cu
reglementările ce vizează rezerva succesorală în majoritatea statelor-membre ale Uniunii
Europene.
Înaintăm și o alternativă, propunerea de lege ferenda de a completa conținutul
articolului 1505 CC RM: Succesorii de clasa I inapţi pentru muncă au dreptul de a
moşteni, independent de conţinutul testamentului, cel puţin o doime cotă -parte din cota ce
s-ar fi cuvenit fiecăruia în caz de succesiune legală (rezervă succesorală) cu alineatele:
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a) Soțul supraviețuitor se consideră inapt de muncă, dacă în momentul decesului
defunctului se afla la întreținerea acestuia, avea vârsta de pensie, era invalid la una
din grupele de invaliditate;
b) Se consideră inapți de muncă descendenții: copiii minori (din căsătorie, din
afara căsătoriei și înfiați) până la vârsta de 18 ani, iar cei înmatriculați la studii
superioare, până la absolvirea acestora, copiii invalizi la toate gradele de invaliditate,
independent de vârstă;
c) Se consideră inapți de muncă ascendenții defunctului cu vârsta de pensie,
indiferent de încadrarea lor în câmpul muncii în momentul decesului defunctului.
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3. CERCUL DE SUBIECȚI BENEFICIARI AI REZERVEI SUCCESORALE
3.1. Consideraţii generale asupra întinderii rezervei succesorale
Prin prezentul capitol, ne propunem drept scop abordarea teoretică a statutului juridic al
succesorilor rezervatari și particularitățile acestora față de alți succesori legali și testamentari.
Conform art.1505 CC RM, sunt moştenitori rezervatari: succesorii de clasa I, adică soţul
supravieţuitor, descendenţii şi ascendenţii privilegiaţi inapți de muncă ai defunctului.
Analizând art.1505-1514 ale CC RM, observăm că în calitatea lor de succesori legali de
clasa I, rezervatarii dispun de mai multe priorițăți, și anume: ei au dreptul la succesiune și când
există un testament prin care s-a testat integral toată averea defunctului; ei au dreptul la
completarea cotei calculate din averea netestată, dacă aceasta este mai mică decât cota pe care ar
fi primit-o în baza moștenirii legale. Totodată, cercul lor de succesori este mai îngust, la rezerva
succesorală sunt chemați doar cei inapți de muncă.
Actuala reglementare se deosebeşte fundamental de dispoziţiile Codului civil al Republicii
Sovietice Socialiste Moldovenești care cunoştea un alt algoritm de calcul al rezervei. Astfel,
art.570 al Codului civil vechi prevedea că minorii sau copiii incapabili de muncă ai celui ce a
lăsat moștenirea (inclusiv cei înfiați), precum și soțul, și părinții (înfietorii) incapabili de muncă
și cei ce erau întreținuți de defunct, moștenesc, independent de conținutul testamentului, cel
puțin 2/3 din cota, ce s-ar fi cuvenit fiecăruia din ei în caz de succesiune legală (cotă
obligatorie) [94]. Cât priveşte întinderea rezervei, aceasta diferă în funcţie de clasa de
moştenitori din care proveneau şi de numărul acestora, precum și prin aceea că lista succesorilor
era completată de persoane care puteau să nu fie rude, principala lor deosebire fiind aflarea la
întreținerea defunctului.
Ascendenţii ordinari şi rudele colaterale ale defunctului, indiferent de clasa din care fac
parte sau de gradul de rudenie, nu beneficiază de rezervă succesorală. De exemplu, colateralii
privilegiaţi (fraţii şi surorile defunctului şi descendenţii lor), deşi fac parte din aceeaşi clasă de
moştenitori legali ca şi părinţii, nu sunt moştenitori rezervatari. Legea determină cuantumul
rezervei, în toate cazurile, numai în mod indirect, prin arătarea cuantumului cotităţii disponibile,
restul patrimoniului defunctului alcătuind rezerva. Rezerva astfel determinată – colectiv sau
individual – este la adăpost de libertăţi. După cum s-a arătat mai înainte, rezerva succesorală
reprezintă o limitare a dreptului persoanei de a dispune în mod liber şi după buna sa voinţă, în
legătură cu bunurile sale, uneia din condițiile legale mai deosebite și necesare pentru obținerea
calității de succesori rezervatari, și anume – ,,inaptitudinea de muncă”, prevăzută de CC RM,
stabilirea dimensiunilor juridice ale acestei noțiuni, precum și determinarea locului și rolului
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acesteia în cadrul relațiilor sociale, garanțiilor cetățenești cu indicarea deficiențelor și
perspectivelor de dezvoltare. Examinarea calităților specifice ale inaptității de muncă în cadrul
rezervei succesorale în protecția moștenitorilor, din perspective naționale, prin evidențierea
influențelor externe în procesul de formare și dezvoltare a rezervei succesorale, rolului ei în
protecția moștenitorilor și stabilirea orientărilor esențiale și conținutului acesteia este foarte
important, deoarece ea creează o particularitate specifică prevederilor legale a statului nostru față
de legislația statelor-membre ale Uniunii Europene.
După cum s-a arătat mai sus, principala condiţie pusă de legiuitor, pentru a primi rezerva
succesorală, este că siccesorii trebuie să fie „inapți de muncă”. Caracterul specific a fost cercetat
în capitolul precedent și s-a stabilit că legiuitorul nu prevede ce se subînțelege prin noțiunea
„inapți de muncă” în contextul Codului civil al Republicii Moldova, precum și în sensul
reglementărilor rezervei succesorale.
În alte state ce conțin reglementări similare privind rezerva succesorală însă sunt prevăzute
mai puține condiții pentru succesorii rezervatari (în România pot fi rezervatari succesorali doar
succesorii de clasa I). În legislația Federației Ruse sunt două condiții suplimentare pentru a
deveni succesori rezervatari, astfel la art.1149 CC FR una din condiții este aceea ca succesorii
rezervatari să fie inapți de muncă sau să fi fost la întreținere cel puțin un an înainte de moartea
defunctului. De aici, reiese că nu numai rudele de clasa I sunt succesori rezervatari, dar și oricare
persoană, indiferent de gradul de rudenie.
3.2. Particularitățile reglementării drepturilor succesorale
ale soţului supravieţuitor rezervatar
Prin acest studiu ne propunem drept scop abordarea teoretică, legală și practică a unuia din
succesorii rezervatari ca subiect al rezervei succesorale, soțul supraviețuitor, stabilirea
dimensiunilor juridice ale acestui subiect, precum și determinarea locului și rolului lui în cadrul
relațiilor sociale, al sistemului de drept și garanțiilor cetățenești cu indicarea deficiențelor și
perspectivelor de dezvoltare. Cercetarea, prezintă examinarea calităților specifice ale soțului
supraviețuitor în cadrul rezervei succesorale în protecția moștenitorilor, din perspective
naționale, prin evidențierea influențelor externe în procesul de formare și dezvoltare a rezervei
succesorale, rolului ei în protecția moștenitorilor și stabilirea orientărilor esențiale și conținutului
acesteia [115, p.523-527].
Protecția succesorilor rezervatari reiese din conținutul alin.(6) art.46 al Constituției
Republicii Moldova care prevede că dreptul la moştenire a proprietăţii private este garantat,
precum și din prevederile art.47-50 prin care se protejează familia și membrii acesteia [79].
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Prin rezerva succesorală, articolul 1505 CC RM prevede că succesorii de clasa I, inapţi
pentru muncă, au dreptul de a moşteni, independent de conţinutul testamentului, cel puţin o
doime cotă-parte din cota ce s-ar fi cuvenit fiecăruia în caz de succesiune legală (rezervă
succesorală). Alin.(1) art.1500 CC RM stabilește că în lista succesorilor de clasa I se include și
soțul supraviețuitor [9]. Codul civil al Federației Ruse [98] prevede o reglementare identică a
rezervei succesorale plus oricare altă persoană aflată la întreținere.
Articolul 1087 al noului Cod civil român, de asemenea, enumeră în calitate de moștenitor
rezervatar soțul supraviețuitor, însă fără a arăta condiția inaptitudinii de muncă.
Condiţiile generale cerute de lege soţului supravieţuitor pentru a putea moşteni sunt
prevăzute de art.1433, 1500, 1502, 1503 CC RM care prevăd că acesta poate fi moștenitor
testamentar și legal. Pentru a-l putea moşteni pe defunct, soţul supravieţuitor trebuie să
îndeplinească, şi în lumina dispoziţiilor CC RM, două condiţii generale şi două speciale. Astfel,
soţul supravieţuitor trebuie:
a) să aibă capacitate succesorală, adică să fie în viaţă la data deschiderii moştenirii
defunctului;
b) să nu fie nedemn faţă de defunct (CC RM art.1434-1438);
c) să aibă calitatea de soţ, la data deschiderii succesiunii, adică să nu existe o hotărâre de
divorţ definitivă (art.1502, 1503 CC RM). Această condiţie, cu aplicabilitate numai în materia
drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor, o înlocuieşte pe cea generală, referitoare la
rudenia succesibilului cu defunctul;
d) să fie inapt de muncă.
Pentru a determina natura juridică a soțului supraviețuitor în calitate de rezervatar, în
temeiul reglementărilor CC RM, este necesar să evidențiem caracterele specifice ale acestuia:
1. de soț supraviețuitor; 2. soț inapt de muncă; 3. cotitatea soțului supraviețuitor în cadrul
rezervei succesorale, precum și reglementările art.1513 CC RM cu privire la privarea de dreptul
la cotă din rezerva succesorală după care:
(1) Privarea de dreptul la cotă din rezerva succesorală poate avea loc dacă există
circumstanţe care au drept rezultat decăderea din dreptul la moştenire în genere.
(2) Privarea de dreptul la cotă din rezerva succesorală poate fi efectuată de testator încă
în timpul vieţii lui prin adresare în instanţa de judecată.
(3) Hotărârea pronunţată de instanţa de judecată despre privarea de dreptul la cotă din
rezerva succesorală se aplică din momentul deschiderii moştenirii. Aceeaşi regulă acţionează şi
în cazul în care testatorul s-a adresat în instanţă de judecată, iar hotărârea a fost pronunţată
după decesul lui [9].
79

Pentru a formula anumite concluzii, analizăm legislația în vigoare, precum doctrina, atât
din țară cât și din alte state. Trebuie să concretizăm că relațiile de rudenie în Republica Moldova
sunt reglementate de Codul familiei al Republicii Moldova, alte acte normative. În conformitate
cu art.9 CF RM, se consideră căsătorie legală căsătoria încheiată și înregistrată în organele de
stare civilă [97].
Noul Cod civil român, prin dispoziţiile art.972 alin.(2) şi (3), reglementează de o manieră
expresă două probleme speciale, pe care le comportă drepturile succesorale ale soţului
supravieţuitor. În tăcerea legiuitorului din 1944, literatura de specialitate [116, p.119] a fost cea
care a identificat aceste probleme şi le-a oferit soluţii, acum preluate de noul Cod civil, datorită
justeţei lor. Aceste probleme speciale sunt următoarele:
a) soţul supravieţuitor concurează cu două clase (subclase) de moştenitori;
Soţul supravieţuitor poate veni la moştenire în concurs cu două clase (subclase) de
moştenitori, numai în ipoteza exheredării de către defunct a moştenitorilor rezervatari. Dacă
defunctul exheredează o categorie de moştenitori rezervatari, aceştia vor culege totuşi rezerva
legală, caz în care, la stabilirea cotei soţului supravieţuitor, trebuie ţinut cont şi de prezenţa
acestora. Spre exemplu, defunctul dezmoşteneşte descendenţii, caz în care soţul supravieţuitor
vine în concurs atât cu aceştia, culegând rezerva legală, cât şi cu moştenitorii din clasa a Il-a. De
asemenea, defunctul, care nu are descendenţi, dezmoşteneşte ascendenţii privilegiaţi, caz în care
soţul supravieţuitor vine în concurs atât cu părinţii, cât şi cu colateralii privilegiaţi.
Dimpotrivă, exheredarea de către defunct a moştenitorilor nerezervatari (care sunt, astfel,
înlăturaţi de la moştenire) nu influenţează cu nimic stabilirea cotei soţului supravieţuitor, acesta
venind la moştenire în concurs cu clasa subsecventă (primind, în consecinţă, cota legală pentru
concursul cu aceasta) [117, p.76]. Un alt autor român, I.Popa, consideră că drepturile soţului
supravieţuitor rezervatar au avut o evoluţie remarcabilă. De la situaţia extrem de precară pe care
soţul supravieţuitor o avea sub imperiul Codului civil vechi, potrivit căruia acesta venea la
moştenire numai după ultimul colateral de gradul al doisprezecelea sau al patrulea după
modificarea intervenită în 1921 prin Legea asupra impozitului progresiv pe succesiuni, la situaţia
recunoscută soţului supravieţuitor de a fi moştenitor rezervatar, sezinar, cu o cotă de drept
stabilită în raport cu oricare clasă de moştenitori, dar şi cu alte drepturi succesorale s-a ajuns ca
imaginea succesorală a soţului supravieţuitor să fie cea mai proeminentă lăsând, oarecum în
umbră şi nejustificat, în opinia noastră, imaginea celorlalţi moştenitori ai defunctului, şi avem în
vedere rudele de prim rang ale acestuia – moştenitori legali rezervatari [118, p.12].
Fără a face din soţul supravieţuitor cel mai proeminent moştenitor legal, vom încerca să-i
stabilim acestuia locul său indiscutabil alături de ceilalţi moştenitori legali ai defunctului, în
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special cu cei rezervatari, faţă de care de cujus a avut raporturi indestructibile – raporturile de
filiaţie. Din punct de vedere doctrinar, teza care a fost îmbrăţişată de majoritatea autorilor a fost
aceea potrivit căreia „partea soţului supravieţuitor imputându-se asupra masei succesorale
micşorează părţile ce se cuvin celorlalţi moştenitori”, aşadar, „trebuie admis că rezerva lui se
impută tot asupra masei succesorale şi prin intermediul ei micşorează şi cotitatea disponibilă”
[117, p.201].
Dacă am putea accepta că, venind în concurs cu rudele defunctului, soţul supravieţuitor
micşorează drepturile acestora (prima micşorare), întrucât legiuitorul „îi face loc” soţului
supravieţuitor la masa succesorală, nu putem totuşi accepta şi teza micşorării cotelor de rezervă
ale celorlalţi rezervatari (a doua micşorare) prin apariţia unui nou rezervatar în persoana soţului
supravieţuitor. Aşadar, apreciem, alături de alţi autori, că rezerva soţului supravieţuitor se va
imputa asupra cotităţii disponibile şi nu asupra rezervei descendenţilor şi ascendenţilor
privilegiaţi; spre a face o comparaţie plastică, este elementar ca, în momentul în care primeşti la
masă un nou musafir să nu-i constituie acestuia porţia de tort prin diminuarea porţiilor celorlalţi
musafiri, ci dându-i musafirului o porţie din tortul rămas. În acelaşi mod a gândit şi legiuitorul
din 1944, fiind edificatoare concluziile „Raportului Ministrului Justiţiei, Ion С. Marinescu
(autorul proiectului de lege) către D. Mareşal Ion Antonescu, Conducătorul Statului” raport
înaintat împreună cu textul actului normativ în vederea aprobării şi semnării în conformitate cu
dispoziţiile cu caracter constituţional din acel timp [90, p.132]. Raportul precizează că
„dispoziţiunile art.841 şi următorii din Codul civil rămân în vigoare în ce priveşte drepturile
rezervatarilor însă cotitatea disponibilă a averii de care poate dispune soţul se găseşte
modificată în sensul că ea se reduce cu partea de rezervă recunoscută soţului supravieţuitor”.
Ceea ce a micşorat cu certitudine legiuitorul prin Legea nr.319/1944 a fost libertatea
testamentară a defunctului prin restrângerea cotităţii disponibile. Din analiza textelor de lege care
reglementează dreptul la moştenire al soţului supravieţuitor, respectiv art.1 şi 2 din DecretulLege nr.319/1944, nu am dedus şi credem că nu se poate deduce niciun fel de „prioritate” a
acestuia în raport cu ceilalţi moştenitori, mai ales cu rezervatarii defunctului. O asemenea
„prioritate”, dacă ar exista, pe lângă faptul că ar fi profund discriminatorie, dar ar contraveni
flagrant spiritului art.939 С.civ. sau art.1090 din noul Cod civil. Nimic nu ne îndreptăţeşte să
susţinem faptul că micşorarea drepturilor succesorale ale rudelor defunctului prin apariţia noului
moştenitor legal, în persoana soţului supravieţuitor, căruia legiuitorul „i-a făcut loc la masa
succesiunii” s-ar micşora implicit şi cotele de rezervă ale celorlalţi rezervatari, câtă vreme masa
succesorală în întregul ei permite prelevarea atât de către copiii defunctului, cât şi de către soţul
supravieţuitor a cotelor lor de rezervă. Ceea ce se micşorează este cotitatea disponibilă, în
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deplină concordanţă cu expunerea de motive a iniţiatorilor Decretului-Lege nr.319/1944. Este
incontestabil faptul că, anterior apariţiei acestui din urmă act normativ, rezerva descendenţilor se
imputa asupra masei succesorale. Prin apariţia Decretului-Lege nr.319/1944 situaţia
descendenţilor nu s-a schimbat, astfel încât a susţine că rezerva soţului supravieţuitor se impută
asupra întregii mase succesorale, iar a descendenţilor se impută asupra a ceea ce a rămas după
prelevarea rezervei soţului supravieţuitor este doar un sofism câtă vreme cotitatea disponibilă
rămasă după prelevarea cotelor de rezervă de către descendenţi este pe deplin acoperitoare şi
pentru rezerva soţului supravieţuitor. Legiuitorul de la 1944 nu putea micşora cotele de rezervă
ale descendenţilor prin apariţia soţului supravieţuitor ca rezervatar cu atât mai mult cu cât o
asemenea micşorare nu s-ar putea face în beneficiul soţului supravieţuitor, ci în beneficiul
legatarului, variantă extrem de greu de acceptat şi care ar afecta grav caracterul familial al
rezervei [119, p.50]. Metoda de reglementare a rezervei succesorale, atât pentru descendenţi,
ascendenţi privilegiaţi sau soţ supravieţuitor a fost aceeaşi, a stabilirii cotei de rezervă indirect,
prin raportarea la cotitatea disponibilă [118, p.12].
Doctrina din Republica Moldova nu face o analiză a legislației ce reglementează statutul
juridic al soțului supraviețuitor în calitate de moștenitor rezervatar. În schimb, doctrina română
vine cu mai multe opinii în caracteristica juridică a soțului supraviețuitor. Astfel L.Stănciulescu,
în lucrarea sa Contracte și succesiuni [120, p.411], stabilește că calitatea de soț este o condiție
specială pe lângă condițiile generale cerute de lege pentru a putea moșteni, deoarece soțul
supraviețitor trebuie să mai îndeplinească o condiție specială: aceea de a avea calitatea de soț al
defunctului la data deschiderii succesiunii.
O altă calitate specifică a soțului supraviețuitor care reiese din conținutul legal al art.1505
CC RM este că acesta trebuie să fie inapt de muncă. Codul familiei al RM utilizează noţiunea de
inapți de muncă, însă, de asemenea, nu explică sensul ei. În opinia noastră, este important să fie
precizată, deoarece în unele acte normative [97] care reglementează incapacitatea de muncă se
prevede incapacitatea temporară de muncă, invaliditatea etc. Soțul supraviețuitor, dacă este
pensionar, îl putem considera inapt de muncă. Aduce în acest sens o explicaţie pct.48 al
Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a RepubliciiI Moldova: Cu privire la practica
aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei la examinarea cauzelor despre succesiune
nr.13 din 03.10.2005 care prevede că incapacitatea de muncă se va dovedi prin carnetul de
invaliditate, carnetul de pensionar şi certificatul de naştere pentru dovedirea minorităţii sau
atingerii vârstei de pensionare pentru limită de vârstă. Faptul că persoana inaptă de muncă nu a
fost întreţinută de către defunct, se afla în altă localitate sau ţară nu are importanţă pentru a
recunoaşte persoana respectivă ca moştenitor rezervatar [121, p.4]. Însă este cunoscut că
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Hotărârea Curții Supreme de Justiție a RM nu este act legislativ și deci nu poate servi drept
temeiul unei hotărâri a instanței de judecată. Aici, considerăm necesar ca instantele de judecată
la determinarea inaptitudinii de muncă să ia în considerație și prevederile art.82-84 CF RM cu
prvire la obligaţiile soţilor de a se întreţine reciproc [97].
Legislația rusă conține reglementări similare privind rezerva succesorală a soțului
supravețuitor inapt de muncă, însă nu conține reglementări în explicația acestei noțiuni. Astfel de
exemplu, Secțiunea V din Codul civil al Federației Ruse „Legea Moștenirii” nu conține o listă
specială a persoanelor inapte de muncă și, prin urmare, dacă legea nu prevede altfel, trebuie să se
bazeze pe furnizarea de practica general-acceptată, cum ar fi legislația cu privire la pensii, în care
se consideră inapte de muncă persoanele de sex feminin, peste 55 și bărbați 60 de ani (indiferent
de faptul dacă atribuirea lor la pensia adecvată a avut loc la o vârsta mai devreme), și legislația
cu privire la invaliditate, în care ce consideră inapți de muncă invalizii de grupele I, II și III,
inclusiv inați de muncă încă din copilărie (persoană cu vârsta sub 16 ani) prevăzute de articolul
63 din Codul muncii al Federației Ruse [114, p.22].
O altă calitate ce reiese din prevederile art.1505 CC RM care trebuie să fie analizată este
cotitatea soțului supraviețuitor în cadrul rezervei succesorale. Astfel articolul citat prevede că
succesorii de clasa I inapţi de muncă au dreptul de a moşteni, independent de conţinutul
testamentului, cel puţin o doime cotă-parte din cota ce s-ar fi cuvenit fiecăruia în caz de
succesiune legală (rezervă succesorală). Mărimea rezervei succesorale se determină în funcţie de
întregul patrimoniu succesoral, inclusiv de averea atribuită pentru îndeplinirea legatului.
Articolul 1508 CC RM prevede că la determinarea cotei din rezerva succesorală pentru
fiecare moştenitor rezervatar se iau în considerare toţi moştenitorii legali chemaţi la succesiune
dacă nu ar fi existat testamentul. Moştenitorii testamentari nu se iau în considerare dacă ei nu
sunt moştenitori legali. Aceasta înseamnă că soțul supraviețuitor se bucură de aceeași cotă ca și
ceilalți succesori rezervatari. Însă în doctrină există diferite opinii, printre care și aceea că soțul
supraviețuitor micșorează cotitatea altor rezervatari [116, p.118].
Determinarea cotei succesorale a soţului supravieţuitor constituie o operaţiune care
prezintă un anumit grad de complexitate, în ipoteza concursului acestuia la moştenire cu rudele
defunctului. Din această cauză, se impune, considerăm noi, identificarea cu precizie a etapelor
care trebuie parcurse într-o asemenea ipoteză. Acestea sunt următoarele:
a) determinarea părţii cuvenite soţului supravieţuitor din bunurile comune, în ipoteza în
care aceştia s-au căsătorit sub imperiul actualului Cod al familiei, situaţie în care raporturile lor
patrimoniale sunt caracterizate de existenţa comunităţii de bunuri, precum şi în ipoteza în care
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soţii se vor căsători sub imperiul actualului CC RM şi vor alege, ca regim matrimonial,
comunitatea legală sau comunitatea convenţională.
Putem aprecia astfel că mult timp de acum înainte, cunoaşterea acestei proceduri de calcul
prezintă o deosebită utilitate practică.
Drept urmare, asupra bunurilor dobândite în timpul căsătoriei de către soţii căsătoriţi, au
ales comunitatea de bunuri, ca regim matrimonial, aceştia au un drept de proprietate comună în
devălmăşie. Prin decesul unuia dintre soţi însă încetează comunitatea de bunuri şi se impune
partajul acesteia, în baza gradului de contribuţie la dobândirea bunurilor comune, în ansamblu;
asupra părţii sale din bunurile comune, soţul supravieţuitor dobândeşte un drept exclusiv de
proprietate.
b) determinarea părţii cuvenite soţului supravieţuitor din mobilier şi din obiectele de uz
casnic, care au fost afectate folosinţei comune a soţilor;
c) dobândirea de către soţul supravieţuitor a dreptului de abitaţie asupra casei de locuit,
dacă sunt îndeplinite condiţiile statuate de lege în acest sens.
d) masa succesorală este formată din următoarele elemente:
– partea soţului decedat din comunitatea de bunuri;
– bunurile proprii ale defunctului;
– partea soţului decedat din mobilier şi din obiectele de uz casnic, care au fost afectate
folosinţei comune a soţilor, dacă soţul supravieţuitor nu a îndeplinit condiţiile cerute de lege
pentru a le culege;
– casa de locuit (în tot, dacă aceasta este bun propriu al soţului decedat sau în parte, dacă
aceasta este bun comun al ambilor soţi).
e) imputarea cotei soţului supravieţuitor asupra masei succesorale;
f) determinarea cotei succesorale rezervatare.
Noul Cod civil român, care, din acest punct de vedere, este cu adevărat unificator,
stabileşte prin art.1088 faptul că „rezerva succesorală a fiecărui moştenitor rezervatar este de
jumătate din cota succesorală care, în absenţa liberalităţilor sau dezmoştenirilor, i s-ar fi cuvenit
ca moştenitor legal”. Pentru soţul supravieţuitor noua reglementare nu produce modificări
esenţiale, în privinţa cuantumului cotelor de rezervă, dar modifică esenţial caracterul rezervei,
aceasta nemaifiind individuală, ci va avea un caracter global, colectiv. Şi sub imperiul noului
Cod civil român, rezerva soţului supravieţuitor cuprinde numai drepturile sale succesorale
stabilite conform art.972 coroborat cu art.1088, iar nu şi dreptul său de abitaţie (art.973 CCR)
sau mobilierul şi obiectele de uz casnic (fără darurile de nuntă) prevăzute de art.974 CCR, pe
care soţul supravieţuitor le dobândeşte în exclusivitate când nu vine în concurs cu descendenţii
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defunctului [137, p.32]. Și M. Eliescu este de părere că toţi rezervatarii îşi vor calcula cotele lor
de rezervă din întreaga masă succesorală. Oricum, rezerva soţului supravieţuitor fie că se deduce
din cotitatea disponibilă, fie din întreaga masă succesorală, nu determină reducerea rezervei
rudelor rezervatare ale defunctului [7, p.132]. În vederea abordării importanței în reglementările
rezervei succesorale, se impune drept imperativă cercetarea acestei noțiuni în toată complexitatea
sa, incluzând și succesorii rezervatari, și anume, soțul supraviețuitor care, în opinia noastră, sunt
limitați în drepturi prin noțiunea inapți de muncă, astfel încât spre final să poată fi înaintată o
concluzie asupra importanței reglementărilor și acțiunilor ce urmează a fi intreprinse în scopul
perfecționării lor.
Sunt importante, în acest context, și cercetările efectuate asupra calităților specifice ale
soţului supravieţuitor al defunctului în cazul rezervei succesorale reglementată de Codul civil al
Republicii Moldova, legislația altor state, precum și de doctrina națională și a altor state. Aceste
cercetări ne-au permis să evidențiem unele momente importante ale soțului supraviețuitor în
calitatea sa de rezervatar. În acest context al cercetărilor efectuate asupra calităților generale și
specifice ale soţului supraveţuitor al defunctului în lucrare, accentuăm următoarele:
a) să aibă capacitate succesorală, adică să fie în viaţă la data deschiderii moştenirii
defunctului;
b) să nu fie nedemn faţă de defunct (art.1434-1438 CC RM);
c) să aibă calitatea de soţ, la data deschiderii succesiunii, adică sa nu existe o hotărâre de
divorţ definitivă (art.1502, 1503 CC RM). Această condiţie, cu aplicabilitate numai în materia
drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor, o înlocuieşte pe cea generală, referitoare la
rudenia succesibilului cu defunctul;
d) să fie soț inapt de muncă (art.1505 CC RM);
e) determinarea cotei succesorale rezervatare a soțului supraviețuitor în cadrul rezervei
succesorale este identică cu a altor succesori rezervatari.
3.3. Aspectul legal și doctrinar al descendenților rezervatari
În continuare, ne propunem drept scop, abordarea teoretică a succesorilor rezervatari
numiți descendenți, care în conformitate cu alin.(1) lit.a) art.1500 CC RM sunt fiii şi fiicele
celui ce a lăsat moştenirea, la fel şi cei născuţi vii după decesul lui, precum şi cei înfiaţi.
Cercetarea noastră științifică, prezintă examinarea calităților specifice ale descendenților în
cadrul rezervei succesorale pentru a determina locul acestora în protecția moștenitorilor, din
perspective naționale, prin evidențierea influiențelor externe în procesul de formare și dezvoltare
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a rezervei succesorale, rolului ei în protecția moștenitorilor și stabilirea orientărilor esențiale și
conținutului acesteia.
Sistemele transmisiunii succesorale adoptate de legislaţiile de influenţă romanică, au fost
edificate pe principiul tradiţional al legăturii de sânge și legale existente între membrii aceleiaşi
familii. În înţelesul noţiunii de membri ai aceleiaşi familii au fost cuprinşi ascedenţii şi
descendenţii defunctului, cât şi colateralii acestuia care îşi găsesc ascendenţa în acelaşi autor cu
al defunctului, indiferent cât de îndepărtat ar fi gradul de rudenie cu acesta. Adoptarea acestui
sistem de transmisiune succesorală, pe principiul legăturii de sânge între membrii aceleiaşi
familii, justificat de o prezumată afecţiune a defunctului faţă de rudele sale, a atras o însemnată
consecinţă materializată prin conservarea patrimoniului în mâinile aceleiaşi familii [I22, p.55].
Codul civil al Republicii Molsova nu reglementează relațiile de rudenie, însă este necesar să
accentuăm că rudenia poate fi, atât de sânge, cât și civilă, astfel, în conformitate cu actualul Cod
civil român care a avansat în acest sens venind cu completări esențiale – art.405 Codul civil –
cartea a II-a, titlul III – Rudenia [52], prevede că: (1) Rudenia firească este legătura bazată pe
descendența unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un
ascendent comun. Alin.(2) al art.405 reglementează forma de rudenie civilă care este legătura
ce rezultă din adopția încheiată în condițiile prevăzute de lege. Deci CCR prevede legalitatea
expresă atât a rudeniei de sânge, cât și a rudeniei civile [123, p.439].
Instituția succesiunii a fost întotdeauna strâns legată de ideea de proprietate și comunitate
de familie. S-a menționat deja că art.1505 CC RM, reglementând rezerva succesorală, prevede că
moștenitori ai acesteia sunt succesorii de clasa I inapţi pentru muncă care au dreptul de a
moşteni, independent de conţinutul testamentului, cel puţin o doime cotă-parte din cota ce s-ar fi
cuvenit fiecăruia în caz de succesiune legală (rezervă succesorală). Spre deosebire de CC RM,
Noul cod civil român include listă de succesori rezervatari, inclusiv descendenții, dar aceștia nu
sunt limitați prin noțiunea inapți de muncă. Astfel, conform art.1087 NCCR, sunt moştenitori
rezervatari: soţul supravieţuitor, descendenţii şi ascendenţii privilegiaţi ai defunctului. Întinderea
rezervei succesorale este reglementată de art.1088 NCCR, potrivit căruia „rezerva succesorală a
fiecărui moştenitor rezervatar este de jumătate din cota succesorală care, în absenţa liberalităţilor
i s-ar fi cuvenit ca moştenitor legal” [52, p.154]. Potrivit art.975 alin.(1) NCCR, „descendenţii
sunt copiii defunctului şi urmaşii lor în linie dreaptă la nesfârşit”. Comparativ cu Codul civil
român de la 1864, se poate observa că noul Cod civil reglementează expres faptul că vocaţia
succesorală a descendenţilor nu este limitată nici de gradul de rudenie, nici de „inaptitudinea de
muncă”.
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Un moment important care dorim să-l accentuăm este acela că din conținutul art.1505 CC
RM

reiese că rezerva succesorală este un drept al moştenitorilor rezervatari (și al

descendenților) care apare doar după moartea defunctului de cujus, adică atâta timp cât
moştenirea nu s-a deschis nu apare nici dreptul (căci asemenea acte ar constitui pacte – interzise
– asupra unei succesiuni viitoare, fiind lovite de nulitate). Dreptul la rezervă este un drept
propriu, născut în persoana moştenitorilor rezervatari la data deschiderii moştenirii, iar nu
dobândit de la defunct prin succesiune. În privinţa dreptului la rezervă, descendenţii, părinţii şi
soţul supravieţuitor nu sunt succesori în drepturi (habentes causam) faţă de actele încheiate de
defunct şi prin care se aduce atingere acestui drept, ci au calitatea de terţi şi, ca atare, aceste acte
nu le sunt opozabile. Toate celelalte acte încheiate de cel care lasă moştenirea (acte cu titlu
oneros şi acte dezinteresate) produc efecte faţă de moştenitorii rezervatari – ca şi faţă de orice alt
moştenitor – în calitatea lor de succesori în drepturi, cu deosebire că moştenitorii nerezervatari
sunt succesori în drepturi cu privire la toate actele defunctului, inclusiv liberalităţile. Prin
acceptarea rezervei succesorale, rezervatarii obțin nu numai drepturile, dar și obligațiile din
patrimoniul defunctului. De aceea, trebuie să accentuăm aici o particularitate a descendenților
minori. Având în vedere că majoritatea descendenților sunt copii minori, acceptarea rezervei
succesorale se face de reprezentanții lor legali care sunt responsabili, de aceea aceștia sunt
obligați să acționeze ținând cont de prevederile art.22 alin.(1) CC RM, care stabilește: Toate
actele juridice pentru și în numele minorului până la implinirea vârstei de 14 ani pot fi încheiate
doar de părinți, adoptatori sau tutore, în condițiile prevăzute de lege.
După cum s-a arătat mai sus, articolul 1500 CC RM în alin.(1) lit.a) evidențiază în calitate
de descendenţi (fiii şi fiicele celui ce a lăsat moştenirea, la fel şi cei născuţi vii după decesul lui,
precum şi cei înfiaţi) deci în calitate de descendenți putem evidenția toți copiii defunctului
precum și cei înfiați care sunt vii în momentul decesului precum și cei născuţi vii după decesul
lui. În funcție de anumite criterii, am putea să evidențiem și mai multe categorii de copii. Astfel,
în funcție de vârstă și de prevederile art.20-24 CC RM, evidențiem copiii minori și majori, copiii
din căsătorie și din afara căsătoriei, copiii înfiați precum și cei născuți vii după decesul mamei.
Toți cei evidențiați au statutul lor juridic deosebit, principalele caractere juridice specifice ale
acestora care reies din conținutul articolelor citate mai sus sunt: existența lor în momentul
decesului, legalitatea copiilor față de defunct și inaptitatudinea de muncă și acceptarea
dreptului de a fi succesori rezervatari.
Descendenţii şi părinţii defunctului, precum şi soţul supravieţuitor sunt recunoscuți în
calitatea de moştenitori rezervatari de legislația din majoritatea statelor occidentale (vezi, de
exemplu, art.536 C. civ. italian; art.762-763 C. civ. austriac, art.470, C. civ. Elveţian). Common
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law-ul englez nu cunoaşte instituţia rezervei succesorale. În SUA, numai în statul Louisiana se
recunoaşte instituţia rezervei excesive a defunctului, indiferent de beneficiarul liberalităţii,
persoană străină sau moştenitor legal, chiar rezervatar. De exemplu, dacă defunctul are 2 copii şi
doreşte să favorizeze pe unul dintre ei, o poate face numai în limitele cotităţii disponibile,
rezerva celuilalt neputând fi atinsă, sub sancţiunea reducţiunii liberalităţii excesive. În acest sens,
rezerva are un caracter individual, raportat la fiecare moştenitor, nu numai în cazul soţului
supravieţuitor, dar şi în cazul descendenţilor ori al ascendenţilor privilegiaţi [124, p.49].
Sunt asemănătoare cu prevederile CC RM, referitoare la descendenții rezervatari,
reglementările din Codul civil al Federației Ruse. Astfel, art.1149 CC FR prevede același cerc de
moștenitori rezervatari descendenți inapți de muncă, precum și același drept la o 1/2 cotă
obligatorie din succesiunea legală. Sunt rezervatari, minorii, adică, copiii care nu au împlinit
vârsta de 18 ani, precum și fiii și fiicele majore cu dizabilități, inclusiv încă din copilărie. Minorii
care s-au căsătorit înainte de vârsta de 18 ani și cei emancipați, de asemenea, se consideră
moștenitori rezervatari și au dreptul la o cotă obligatorie [98]. O noutate în sensul legislației ruse
este prevederea conform căreia se consideră rezervatari și persoanele înapte de muncă, aflate la
întreținerea defunctului cel puțin un an până la deces [12].
Analizând doctrina din Republica Moldova, alte state, am sesizat opiniile unor autori [31]
care consideră că din categoria descendenţilor legali fac parte:
– copiii din căsătoria celui care lasă moştenirea. Constatarea nulităţii căsătoriei nu va
produce efecte asupra copiilor rezultaţi dintr-o astfel de căsătorie, aceştia păstrându-şi drepturile
care revin copiilor din căsătorie, chiar dacă ambii soţi au fost de rea-credinţă la încheierea
acesteia;
– copiii celui care lasă moştenirea sau descendenţii lui din afara căsătoriei, cu singura
condiţie ca paternitatea să fie stabilită potrivit legii. Aşadar, principalul în această privinţă este
asimilarea copilului din afara căsătoriei cu cel din căsătorie. Provenienţa copilului de la mamă
(maternitatea) se stabileşte în baza documentelor care confirmă naşterea copilului de la mamă
într-o instituţie medicală (alin.(1) art.47 Сodul familiei al Republicii Moldova. În cazul în care
copilul nu este născut într-o instituţie medicală, maternitatea se stabileşte în baza documentelor
medicale, a depoziţiilor martorilor şi prin alte probe. Provenienţa copilului de la tată prezintă
unele dificultăţi în cazul în care copilul este născut în afara căsătoriei. Potrivit alin.(3) art.47 СF
RM, 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
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cazul în care unul din soţi nu se poate prezenta personal, declaraţia se autentifică notarial şi se
expediază organului de stare civilă (alin.(4) art.47 СF RM) [94]. Paternitatea copilului născut în
afara căsătoriei poate fi recunoscută de către tatăl său 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 copilului, 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 СF RM). Contestarea
paternităţii (maternităţii) se face, conform art.49 СF RM, doar pe cale judecătorească, de către
persoanele şi în condiţiile prevăzute de articolul nominalizat. Altfel spus, copilul din afara
căsătoriei, care şi-a stabilit paternitatea, are aceeaşi situaţie legală ca şi copilul din căsătorie, atât
faţă de părinte, cât şi faţă de rudele acestuia. În ce priveşte copiii ai căror părinţi au fost decăzuţi
din drepturile părinteşti, acestora, conform art.49 СF RM, li se păstrează dreptul la succesiune.
Înfierea este actul juridic în temeiul căruia se stabilesc raporturi de rudenie între înfiat şi
descendenţii săi, pe de o parte, şi înfietor şi rudele acestuia, pe de altă parte, asemănătoare
acelora care există în cazul rudeniei fireşti. Raporturile dintre înfietor şi înfiat sunt asemănătoare
celor existente între părinţi şi copii, adică înfiatul şi descendenţii săi dobândesc, 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;
– copiii concepuţi, dar născuţi vii după decesul părinţilor sau al unuia dintre ei [125,
p.365].
Susținem opinia autoarei O.Robu cu privire la faptul că nu sunt consideraţi succesori
legali, precum și succesori rezervatari, şi nu pot să moştenească copiii „luaţi de suflet”, adică
minorii care au fost adăpostiţi, crescuţi, îngrijiţi, educaţi în unele familii, de obicei, de rude
îndepărtate sau chiar de străini ce nu au copii proprii. În toate aceste cazuri, copiii „luaţi de
suflet” nu au fost oficial înfiaţi (adoptaţi), din care considerente nu pot pretinde la succesiune în
cazul decesului părinţilor care i-au crescut şi i-au educat. Descendenţii pot culege moştenirea în
nume propriu sau prin reprezentare [126, p.51]. Astfel, pornind de la cele expuse mai sus,
menționăm că acestea pot fi atribuite și descendenților rezervatari.
Pentru a moșteni, trebuie să precizăm capacitata succesorală a descendenților care de
asemenea confirmă legalitatea acestora. Ea este discutabilă în doctrină, capacitatea succesorală
atât în cadrul succesiunii testamentare, cât și a celei legale care ne interesează în studiul nostru
privind rezerva succesorală a descendenților. În cadrul succesiunii legale, au capacitate
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succesorală persoanele care se aflau în viaţă în momentul decesului celui ce a lăsat moştenirea,
precum şi fiii și fiicele celui ce a lăsat moştenirea concepuţi în timpul lui şi născuţi vii după
decesul acestuia.
Pentru a stabili statutul juridic al descendenților rezervatari, urmează de analizat
capacitatea succesorală. În primul rând, acestea sunt doar persoanele fizice descendente.
a) Persoanele fizice în viaţă la data deschiderii succesiunii au capacitate succesorală fără
deosebire de sex, rasă, religie, opinie, apartenenţă politică, origine socială. Dreptul la moştenire
este garantat de Constituţia Republicii Moldova (alin.(6) art.46). Nu are importanţă cât a trăit
persoana după deschiderea succesiunii, în aceste cazuri drepturile lui asupra moştenirii vor trece
la propriii succesori ca făcând parte din propriul patrimoniu. Nu are importanţă că moştenitorul
care a decedat imediat după deschiderea succesiunii nu şi-a exercitat dreptul la opţiunea
succesorală, întrucât acest drept face parte din patrimoniul retransmis propriilor moştenitori care
vor putea să-l exercite până la împlinirea termenului de 6 luni. Ceea ce este cu adevărat
important la stabilirea capacităţii succesorale a descendenților rezervatari este dovada faptului de
existenţă în momentul deschiderii succesiunii a persoanei pe care o reprezintă, care se face cu
orice mijloace de probă (acte de stare civilă, certificate de deces, hotărârea instanţei de judecată
declarativă de moarte), precum și inaptitudinea de muncă.
b) Persoanele dispărute au capacitate succesorală, deoarece sunt prezumate de lege a fi în
viaţă dacă nu a intervenit o hotărâre judecătorească declarativă de moarte. Nu are importanţă cât
timp a trecut de la dispariţia persoanei şi indiferent dacă este o hotărâre declarativă de dispariţie.
Însă capacitatea succesorală a dispărutului este numai „provizorie", definitivându-se prin
apariţia lui, prin constatarea fizică a morţii ori prin hotărârea declarativă de moarte, stabilindu-se
ca dată a morţii o dată ulterioară deschiderii moştenirii la care are vocaţie succesorală.
Capacitatea succesorală a dispărutului se desfiinţează cu efect retroactiv, dacă se constată
moartea fizică a lui sau, prin hotărâre judecătorească definitivă declarativă de moarte, că nu mai
exista la data deschiderii moştenirii. În acest caz, tot ce s-a primit din moştenire în numele
dispărutului va trebui restituit moştenitorilor care au fost înlăturaţi de la moştenire prin prezenţa
dispărutului sau ale căror cote-părţi au fost astfel micşorate. Desigur, urmaşii lui care au dreptul
de a-l reprezenta succesoral vor păstra cota-parte a lui din moştenire, dar nu ca parte componentă
a patrimoniului moştenit de la dispărutul declarat mort prin efect retroactiv (moştenire prin
transmisie), ci în calitate de moştenitori cu vocaţie proprie (prin reprezentare) [116, p.45].
c) Persoanele concepute, dar nenăscute la data deschiderii succesiunii. Încă din dreptul
roman se admitea că drepturile copilului sunt recunoscute chiar de la concepţia acestuia,
precizându-se că copilul conceput trebuie să fie socotit ca fiind născut ori de câte ori aceasta este
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în interesul său. Această regulă se regăseşte în dispoziţiile art.1433 CC RM. Pe această linie de
gândire, copilul conceput este considerat că există, având capacitate succesorală chiar înainte de
a se naşte. Este însă o condiţie de care se leagă posibilitatea de a avea capacitate succesorală la
copil – să se nască viu după moartea celui ce lasă moştenirea, însă nu se cere ca să fie şi viabil.
Nu prezintă importanţă perioada în care a trăit copilul, trebuie doar ca el să se nască viu. Copilul
născut mort se va considera că nu a existat îm momentul deschiderii succesiunii [127, p.16].
Fiind vorba de fapte materiale, cel ce pretinde moştenirea în numele copilului trebuie să
dovedească, cu orice mijloace de probă admise de lege, data concepţiei copilului, care trebuie să
fie înainte de moartea celui ce lasă moştenirea.
Întrucât Codul civil al Republicii Moldova nu prevede nicio dispoziţie prin care s-ar
reglementa modul de dovedire a concepţiei copilului în momentul deschiderii succesiunii, se
apelează la prevederile art.47 alin.(3) din Codul familiei al Republicii Moldova, care
reglementează că „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”. Numai că această prezumţie
este prevăzută de lege în materia stabilirii filiaţiei faţă de tată. Aşa fiind, se pune problema dacă
aplicarea ei poate fi extinsă şi în materia succesiunii, pentru stabilirea capacităţii succesorale a
copilului. Considerăm, ținând cont de prevederile art.5 alin.(1) CC RM (analogia legii), că în
toate aceste cazuri evidențiate mai sus, poate fi extinsă și asupra rezervei succesorale din cadrul
succesiunii legale.
Dacă problema stabilirii capacităţii succesorale se confundă cu aceea a stabilirii filiaţiei,
întrebări nu apar, fiindcă stabilindu-i paternitatea, implicit şi în mod necesar s-ar stabili şi
capacitatea succesorală a copilului născut după moartea tatălui, pe care urmează să-l
moştenească. Iar dacă se stabileşte că defunctul nu putea fi tatăl copilului, pentru că acesta s-a
născut după 300 de zile de la moartea soţului, copilul nu va putea moşteni nici pe cale
testamentară, întrucât nu a avut capacitate succesorală la data deschiderii moştenirii [116, p.45].
Nu va putea deveni nici succesor rezervatar.
Considerăm însă, alături de alţi autori autohtoni, că prezumţia legală privitoare la perioada
concepţiei (maximă de 300 de zile) are o aplicare generală şi trebuie luată în consideraţie la
stabilirea capacităţii succesorale a copilului, chiar dacă această problemă nu coincide cu
problema stabilirii filiaţiei (faţă de tată), pentru că un copil poate succede nu numai în calitate de
fiu sau fiică a tatălui, dar şi în calitate de soră sau frate. Dacă aceste dovezi au fost făcute, copilul
se va putea bucura de dreptul la moştenire a rezervei succesorale în temeiul prevederilor CC RM,
fiindcă acest drept, cu toate că are ca obiect o universalitate de bunuri – cuprinzând atât activul,
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cât şi pasivul – nu poate vătăma interesele lui, deoarece el va răspunde pentru datoriile
defunctului numai în limita activului [128, p.193].
Un alt caracter juridic specific copiilor ca succesori rezervatari descendenți este
inaptitudinea de muncă. În funcție de acest caracter, copiii pot fi clasificați în conformitate cu art.2024 CC RM care prevede capacitatea de exercițiu a acestora. Această categorie de copii pot fi
considerați și cu capacitate de muncă, dacă așa cum prevede art.20 CC RM capacitatea deplină de
exerciţiu începe la data când persoana fizică devine majoră, la împlinirea vârstei de 18 ani. Însă art.20
alin.(2) CC RM este problematic în stabilirea capacității de muncă a minorului căsătorit la 16 ani, de
aceea aici sunt necesare prevederi exprese de lege cu referință la rezerva succesorală.
Articolul 20 alin.(3) CC RM, de asemenea, afirmă pozitiv capacitatea de muncă a
minorului care a atins vârsta de 16 ani și poate fi recunoscut ca având capacitate de exerciţiu
deplină dacă lucrează în baza unui contract de muncă sau, cu acordul părinţilor, adoptatorilor sau
curatorului, practică activitate de întreprinzător. Atribuirea capacităţii depline de exerciţiu unui
minor (emancipare) se efectuează prin hotărârea autorităţii tutelare, cu acordul ambilor părinţi,
adoptatorilor sau curatorului, iar în lipsa unui astfel de acord, prin hotărâre judecătorească.
Aceste acte pot servi ca probe în confirmarea capacității de muncă a minorului.
În conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) CC RM, persoanele fizice care sunt copii ai
defunctului pot fi excluse din lista descendenților rezervatari, cu excepția celor prevăzute de
art.24 CC RM care prevede că în privința persoanei fizice care, în urma unei boli mintale ori a
unei deficienţe fizice, mintale sau psihologice, nu poate, în mod deplin, conştientiza acţiunile
sale ori exprima voinţa poate fi instituită, prin hotărâre judecătorească, măsura de ocrotire
judiciară sub forma curatelei, a ocrotirii provizorii sau a tutelei. În acest caz, incapacitatea de
muncă, în opinia noastră, este dovedită în baza prevederilor legale de instanța de judecată care nu
trebuie suplimentate cu cerințele de evidențiere și ale incapacității de muncă a celui lipsit de
capacitate de exercițiu.
Minorul a cărei capacitate de exerciţiu cade sub incidenta prevederilor art.21 CC RM care
a împlinit vârsta de 14 ani și dispune de un salariu stabil poate fi considerat apt sau capabil de
muncă, adică de asemenea poate fi scos din lista descendenților rezervatari.
Iar minorul care în conformitate cu art.22 CC RM nu a împlinit vârsta de 14 ani poate fi
considerat inapt de mincă și succesor rezervatar.
Considerăm că aici trebuie să fie totuși o prevedere legală expresă referitoare la copiii
minori ce învață atât în școli, gimnazii, licee, cât și cei majori ce își fac studiile în instituțiile de
învățământ superior, care ar putea fi considerați inapți de muncă în legătură cu studiile [129,
p.156-161].
92

În afară de minori, se consideră copii ai defunctului și cei maturi, inaptitudinea de muncă a
cărora este discutabilă, mai ales în prezent când în societatea noastră predomină și un astfel de
fenomen cum este șomajul. Evident că în situația când copilul de orice vârstă este invalid,
aceasta se confirmă prin documente așa cum se concretizează în pct.48 al Hotărârii Plenului
Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova: Cu privire la practica aplicării de către
instanţele judecătoreşti a legislaţiei la examinarea cauzelor despre succesiune nr.13 din
03.10.2005. Astfel, în hotărâre se precizează că sunt inapte de muncă persoanele care sunt
invalizi de gradele 1, 2 şi 3, inclusiv invalizii din copilărie, indiferent de faptul dacă le este
stabilită pensia pentru invaliditate, precum şi copiii pânâ la împlinirea vârstei de 18 ani. Faptul că
persoana inaptă de muncă nu a fost întreţinută de către defunct, se afla în altă localitate sau ţară
nu are importanţă pentru a recunoaşte persoana respectivă ca moştenitor rezervatar [132, p.4].
Articolele 74-78, 92 Codul familiei al Republicii Moldova, prevăd obligațiile de întreținere
a copiilor minori și inapți de mincă de către părinții lor. Considerăm că aceste articole ar servi
drept temei legal al inaptitudinii de muncă, prin analogie, al descendenților rezervatari.
Considerăm că cei mai importanți succesori rezervatari sunt descendenții care întrunesc
calitatea de copii ai defunctului evidențiind, în primul rând, copiii minori care trebuie să
dispună de o protecție deosebită, deoarece ei în majoritatea cazurilor sunt inapți de muncă în
pofida caracterului lor de minori. Aceștia trebuie să dispună de un statut juridic special și de o
reglementare expresă în cadrul Codului civil al Republicii Moldova cu referință la rezerva
succesorală.
Doar decendenții dispun de două forme ale reprezentării: Reprezentarea legală la minorii
rezervatari și reprezentarea succesorală a tuturor descendenților rezervatari [129, p.156-161].
3.4. Particularitățile reglementării drepturilor ascendenților privilegiați rezervatari
Prin prezentul studiu, ne propunem drept scop abordarea teoretico-normativă a unui alt
successor rezervatar, din lista prevederilor legale ale CC RM ca subiect al rezervei succesorale,
ascendenții privilegiați, care în conformitate cu alin.(1) lit.a) art.1500 CC RM se consideră
părinții și înfietorii celui ce a lăsat moștenirea. Considerăm necesar stabilirea dimensiunilor
juridice ale acestui subiect, precum și determinarea locului și rolului lui în cadrul relațiilor
sociale, al sistemului de drept și garanțiilor cetățenești, modul de protecție a acestor moștenitori,
prin evidențierea influențelor externe în procesul de formare și dezvoltare a rezervei succesorale,
rolului ei în protecția acestor moștenitori.
Art.806-847 din Codul civil spaniol, cuprind o întreagă secţiune care se referă la rezerva
succesorală (De las legitimas). Ea este privită ca o parte din moştenire şi restrânge în felul acesta
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libertatea testamentară. Rezerva părinţilor sau a ascendenţilor este de jumătate din masa
succesorală, cu excepţia cazului când există şi soţ supravieţuitor şi se pot înţelege ca rezerva
părinţilor să fie numai de 1/3. În lipsa tatălui sau a mamei, rezerva se cuvine în părţi egale celor
două linii de ascendenţi materni şi paterni, funcţionând principiul proximităţii gradului de
rudenie [130].
Ascendenţii privilegiaţi fac parte din clasa I de moştenitori legali şi sunt ascendenţii de
gradul I ai defunctului. Se numesc „privilegiaţi” întrucât înlătură de la moştenire ceilalţi
ascendenţi ai defunctului, numiţi ascendenţi ordinari.
Potrivit alin.(1) art.1500 CC RM, ascendenţii privilegiaţi sunt părinții și înfietorii. Art.967
alin.(1) CCR prevede că ascendenţii privilegiaţi sunt tatăl şi mama defunctului. În ceea ce
priveşte dreptul la moştenire nu prezintă nicio importanţă dacă filiaţia este din căsătorie sau din
afara căsătoriei, părinţii având aceleaşi drepturi asupra succesiunii copilului lor, indiferent dacă
acesta a rezultat în cadrul unei căsătorii sau în afara acesteia. De asemenea, mai trebuie
menţionat că noţiunea de „ascendenţi privilegiaţi” se referă la părinţii fireşti ai defunctului, dacă
este vorba de rudenia firească, sau la părinţii adoptivi ai defunctului, dacă este vorba de rudenia
civilă stabilită prin adopţie.
Prin urmare, în categoria „părinților” vor fi incluși părinții firești ai defunctului, dacă este
vorba de rudenia firească sau de sânge și părinții adoptivi ai defunctului, dacă este vorba de
rudenia civilă stabilită prin adopție. Existența uneia dintre cele două categorii de părinți – firești
sau adoptatori – o exclude pe cealaltă, reglementarea actuală nemaicunoscând decât așa-numita
„adopție cu efecte depline”, în urma căreia adoptatul pierde orice legătură de rudenie cu părinții
firești. Așa stând lucrurile, în cazul în care defunctul a fost adoptat, la moștenirea sa nu vor fi
chemați decât părinții adoptivi, iar nu și părinții firești [131, p.283].
De asemenea, nu are nici o importanță în privința dreptului la moștenire dacă filiația este
din căsătorie sau din afara căsătoriei, părinții având aceleași depturi asupra succesiunii
copilului lor, indiferent dacă acesta a rezultat dintr-o conviețuire neoficializată sau în cadrul unei
căsătorii legale. Aceasta concluzie rezultă din interpretarea art.44, 47 și altele din Codul Familiei
al Republicii Moldova care stabilește egalitatea în drepturi a copiilor și care înseamnă că dacă
descendenții au drepturi egale față de părinții lor și față de rudele acestora, atunci este logic să
acordăm aceleași drepturi egale și părinților față de copii. Având în vedere reciprocitatea vocației
succesorale legale, orice altă concluzie ar fi ilogică. La același rezultat îndeamnă și prevederile
altor norme de drept care afirmă, fără a face distincția între părinții din căsătorie și cei din afara
căsătoriei, ca aceștia nu au „nici un drept asupra bunurilor copilului în afară de dreptul la
moștenire și la întreținere” [97].
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Controversate au fost discuțiile în doctrină asupra dreptului la mostenire al tatalui din afara
căsătoriei. Actualmente nu mai există niciun dubiu cu privire la dreptul tatălui din afara
căsătoriei de a-și mosteni copilul „mort fără posteritate” (Mihail Eliescu), dar rămâne de avut în
vedere situația în care stabilirea filiației se face prin recunoaștere, însă scopul acesteia nu este cel
legal și nici nu are în vedere interesul suprem al copilului, ci este dată strict în vederea realizării
unei vocații succesorale legale. Într-o asemenea ipoteză, bineînțeles că recunoașterea este lovită
de nulitate absolută, fiind contrară bunelor moravuri și ordinii de drept, întrucât „dreptul la
moștenire trebuie să fie un efect al stabilirii raporturilor de rudenie, iar nu cauza ei”. Oricum,
dreptul la moștenire al tatălui din afara căsătoriei într-un astfel de caz este infirmat nu datorită
statutului său de părinte necăsătorit cu mama defunctului, ci datorită faptului că actul prin care a
fost stabilită filiația a fost anulat, legătura de rudenie fiind astfel desființată [132 p.101].
Din aceeași categorie de discuții face parte și stabilirea dreptului la moștenire al părinților
dintr-o căsătorie nulă sau anulată. Conform art.44 alin.(5) CF RM, „nulitatea căsătoriei nu are
nici un efect în privința copiilor care păstrează situația unor copii din căsătorie”, ceea ce
înseamnă că aceștia vor avea dreptul să-și moștenească părinții. Ori, în virtutea aceluiași
principiu al reciprocității vocației succesorale, este firesc să recunoaștem și dreptul părinților de
a-și moșteni copiii rezultați dintr-o căsătorie nulă sau anulată.
Se impune să facem o precizare cu privire la reproducerea umană asistată medical cu terț
donator, pe care legislația Republicii Moldova o cunoaște recent. Astfel, conform art.9,
intitulat: Folosirea tehnologiilor de asistare medicală a reproducerii umane, al Legii Republicii
Moldova nr. 138 din 15.06.2012 privind sănătatea reproducerii [133], utilizarea procedeului
medical mentionat nu în toate cazurile determină o legatură de rudenie între copil și donator. În
privința mamei, situația nu cunoaste nicio deosebire față de regula cunoscută și firească: este cea
care a dat naștere copilului. În privinta tatalui, acesta este acela care și-a dat consimțământul la
reproducerea umană asistată medical, fie că este soțul mamei (sau era în momentul concepțiunii
medicale), fie ca este un alt bărbat. Acesta din urmă are obligația ca, dupa nastere, să-l
recunoască pe copilul născut prin acest procedeu sub sancțiunea atragerii răspunderii față de
mamă și față de copil, precum și cu posibilitatea stabilirii paternității pe cale judecătorească.
Ceea ce pe noi ne interesează în materia pe care o studiem este faptul că dreptul la moștenire va
aparține mamei și acelui bărbat care a consimțit la utilizarea procedeului medical de reproducere,
fără a avea importanță persoana terțului donator.
În privința gradului de rudenie al ascendentilor privilegiați, acesta este unic și nesusceptibil
de modificare sau extindere, moștenirea acordată ascendenților privilegiați fiind strict limitată la
gradul 1 care le aparține de drept.
95

În literatura de specialitate sunt evidențiate caractere juridice ale ascendenților privilegiați
care se potrivesc și celor rezervatari. Astfel, Daniela Negrilă stabilește următoarele caractere
ascendențiilor privilegiati:
a. sunt moștenitori legali:
Drepturile lor sunt stabilite prin efectul legii, ca și în cazul celorlalți moștenitori legali.
Temeiul instituirii ascendenților privilegiați ca și moștenitori legali il constituie rudenia, fie cea
izvorâtă din filiație, indiferent că este vorba de cea din căsătorie, din afara căsătoriei sau în urma
reproducerii umane asistate medical cu terț donator, fie cea rezultată în urma adopției.
b. sunt moștenitori sezinari. Sezina este un alt beneficiu pe care legea îl acordă
ascendenților privilegiați. În temeiul său, aceștia au posibilitatea de a primi stăpânirea de fapt a
patrimoniului succesoral anterior emiterii certificatului de mostenitor. În același timp, ei vor
putea administra acest patrimoniu și vor putea exercita depturile și acțiunile defunctului.
c. sunt mostenitori rezervatari, deoarece expres sunt prevăzuți de normele de drept cu
privire la rezerva succesorală.
d. vin la moștenire în nume propriu. Faptul că ascendenții privilegiați vin la moștenire
numai în nume propriu este o chestiune firească. Reprezentarea succesorală, în cazul lor, ar fi
însemnat chemarea la moștenire a colateralilor privilegiați în altă calitate decât aceea pe care,
practic, o au în virtutea legii [134, p.21].
Practica judiciară din RM nu conține explicații concrete privind ascendenţii privilegiați.
Astfel, în p.48-52 ale Hotărârii Plenului CSJ a RM nr.13 din 03.10.2005 cu privire la practica
aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei la examinarea cauzelor despre succesiune se
concretizează că pentru recunoaşterea calităţii de moştenitor rezervatar persoana trebuie să aibă
calitatea de moştenitor de clasa întâi şi să fie inaptă de muncă la data deschiderii succesiunii.
Cota ascendenților priveligiați din rezerva succesorală constituie o doime din cota ce s-ar fi
cuvenit fiecărui succesor legal în caz de succesiune legală (art.1505 CC RM) [99].
Moştenitorul rezervatar poate fi decăzut din dreptul la rezerva succesorală, în condiţiile
prevăzute de art.1434 CC RM. Testatorul în timpul vieţii sale dispune de dreptul de a priva
moştenitorul legal de cota din rezerva succesorală, prin înaintarea unei acţiuni în acest sens, în
temeiul art.1513 CC RM.
Punctul 50) al Hotărârii nr.1, se referă la toți moştenitorii rezervatari care pot accepta sau
renunţa la cota din rezerva succesorală în termen de 6 luni de la data deschiderii succesiunii
(art.1517, 1526 CC RM). Dacă moştenitorul rezervatar a decedat după deschiderea moştenirii şi
până la expirarea termenului de acceptare a moştenirii şi dacă nu a renunţat la cota din rezerva
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succesorală şi nici nu a fost recunoscut moştenitor nedemn, atunci acest drept, potrivit art.1506
CC RM, este transmisibil succesorilor săi în condiţiile art.1523 CC RM.
La judecarea litigiului apărut în legătură cu determinarea cotei rezervei succesorale, se vor
lua în consideraţie următoarele aspecte:
– dreptul la cota din rezerva succesorală nu depinde de consimţământul altor moştenitori;
– cota se va determina în funcţie de întregul patrimoniu succesoral, inclusiv de bunurile
dispuse pentru îndeplinirea legatului;
– dacă există mai mulţi moştenitori, se vor lua în consideraţie toţi moştenitorii legali
chemaţi la moştenire, dacă nu ar fi existat testamentul, iar moştenitorii testamentari nu se vor lua
în consideraţie dacă nu sunt în acelaşi timp şi moştenitori legali;
– cotitatea disponibilă se ajustează în măsura în care încalcă rezerva succesorală şi în mod
proporţional pentru toţi destinatarii;
– dreptul la cotă din rezerva succesorală nu este condiţionat de traiul în comun anterior cu
defunctul şi de administrarea gospodăriei comune cu a lui [135].
În cazul în care succesorului rezervatar i-au fost testate bunuri în mărime mai mică decât
jumătate din averea pe care ar fi primit-o în caz de moştenire legală, iar acesta se adresează cu
cerere despre ajustarea averii moştenite la mărimea acestei cote, instanţa va stabili diferenţa de
valoare dintre bunurile testate şi o jumătate din bunurile care ar fi fost succedate în caz de
moştenire legală şi va atribui acest cuantum moştenitorului rezervatar sub forma unei sulte
valorice naturale sau băneşti (art.1511 CC RM).
Se atenţionează că moştenitorul rezervatar nu poate fi concomitent şi legatar. Astfel, în
temeiul art.1509 CC RM, el va putea pretinde la rezerva succesorală dacă va renunţa la legat. În
cazul în care el nu va renunţa la legat, valoarea legatului se va include în cota din rezerva
succesorală [131, p.4]. Deci, din cele expuse, nu evidențiem nicio explicație specială pentru
ascendenţii privilegiaţi rezervatari.
Analizând literatura de specialitate din RM, am stabilit că nu sunt lucrări științifice
(monografii, note de curs, cursuri de prelegeri sau articole și comunicări) cu referință la
ascendenții privilegiați rezervatari. În unele articole, găsim mici descrieri cu referință la
ascendenți în calitate de succesori legali de clasa I, însă nu și rezervatari. Astfel, O.Robu,
menționează că ascendenţii privilegiaţi sunt părinţii celui care lasă moştenirea, adică tatăl şi
mama din căsătorie, din afara căsătoriei şi din înfiere. Aceştia pot fi:
– tatăl şi mama din a căror căsătorie s-a născut cel care lasă moştenirea. Deoarece
drepturile succesorale ale părinţilor sunt expres reglementate de CC RM, în această privinţă nu
sunt mari probleme. Părinţii vor avea vocaţie succesorală şi la moştenirea copilului născut dintr97

o căsătorie declarată nulă sau anulată, nulitatea căsătoriei neproducând efecte retroactive; astfel,
drepturile succesorale dintre părinţi şi copii rămân neatinse;
– mama din afara căsătoriei.Vocaţia succesorală a mamei din afara căsătoriei nu poate fi
pusă la îndoială, proba principală a maternităţii constituind faptul înregistrării mamei copilului în
certificatul de naştere;
– tatăl din afara căsătoriei în cazul când şi-a stabilit paternitatea potrivit legii. Vocaţia
succesorală a tatălui din afara căsătoriei la moştenirea lăsată de copilul său nu se pune la
îndoială, fiind reclamată de raporturile de rudenie statornicite între copil şi tatăl său prin
stabilirea paternităţii, de principiul egalităţii dintre sexe şi de principiul reciprocităţii vocaţiei
succesorale legale;
Ţinând cont de faptul că în cazul înfierii înfiatul devine rudă cu înfietorul (şi cu rudele
acestuia), ca şi un copil firesc, iar raporturile cu părinţii şi alte rude fireşti încetează, înfietorul va
avea vocaţie succesorală la moştenirea lăsată de înfiat. Totodată, în această situaţie, părinţii
fireşti ai înfiatului, indiferent de faptul că sunt din căsătorie sau din afara căsătoriei, pierd orice
vocaţie succesorală la moştenirea lăsată de cel înfiat. În ipoteza în care unul dintre soţi înfiază
copilul firesc al celuilalt soţ, părintele firesc, care este soţul înfietorului, îşi păstrează vocaţia
succesorală la moştenirea copilului. Dacă adopţia a fost desfăcută (în conformitate cu prevederile
art.136 СF RM) sau a fost declarată nulă (în conformitate cu prevederile art.139 СF RM) [97,
relaţiile personale şi cele patrimoniale dintre adoptat şi adoptator încetează, iar adoptatorii nu vor
putea culege succesiunea lăsată de de cujus. Ascendenţii privilegiaţi pot veni la moştenire numai
în nume propriu, nu şi pe calea reprezentării [122, p.55]. Însă autorul nu se expune în privința
ascendenților privilegiați rezervatari.
Articolul 470 CCR prevede că: „Prin adopţie se stabilesc filiaţia dintre adoptat şi cel care
adoptă, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului. Raporturile de rudenie
încetează între adoptat şi descendenţii săi, pe de o parte, şi părinţii fireşti şi rudele acestora, pe de
altă parte. Când adoptatorul este soţul părintelui firesc sau adoptiv, legăturile de rudenie ale
adoptatului încetează numai în raport cu părintele firesc şi rudele părintelui firesc care nu este
căsătorit cu adoptatorul”. După cum se poate observa, în cazul adopţiei reglementate de Codul
civil în vigoare, la fel ca şi în cazul adopţiei cu efecte depline, reglementată anterior anului 1997,
dacă defunctul a fost adoptat, la moştenirea acestuia vor avea vocaţie succesorală părinţii
adoptatori, şi nu părinţii fireşti, întrucât, după cum am arătat supra, prin adopţie s-au stabilit
raporturi de rudenie cu adoptatorul şi rudele acestuia şi au încetat relaţiile de rudenie cu familia
firească. Efectele adopţiei cu efecte restrânse continuă să se producă pe plan succesoral şi în
prezent în cazul în care adopţia a fost făcută conform Codului familiei al României,
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anterior adoptării Ordonanței Urgente de Guvern nr.25/1997, în conformitate cu principiul
constituţional al neretroactivităţii legii, în lipsa vreunei dispoziţii exprese atât în OUG nr.
25/1997, cât şi în Legea nr. 274/2004, dar şi în noul Cod civil, care să transforme înfierile cu
efecte restrânse în adopţii [136, p.8].
În lumina noului Cod civil român, existenţa uneia dintre cele două categorii de părinţi –
fireşti sau adoptatori – o exclude pe cealaltă, însă în practică mai pot fi întâlnite şi situaţii în care
la moştenirea adoptatului au vocaţie succesorală atât părinţii adoptatori, cât şi cei fireşti, cum se
întâmplă în cazul adopţiei cu efecte restrânse, care, după cum am arătat, mai produce efecte şi în
prezent. În cazul reproducerii umane asistată medical cu terţ donator, astfel cum prevede art.441
şi următoarele ale CCR, utilizarea procedeului medical menţionat nu determină nicio legătură de
rudenie între copil şi donator. Tatăl copilului astfel conceput este bărbatul care şi-a dat
consimţământul la reproducerea umană asistată medical, fie că este soţul mamei, fie că este un
alt bărbat. Prin urmare, având în vedere că între copilul născut prin reproducere umană asistată
medical şi cel care şi-a dat consimţământul se stabileşte o relaţie de rudenie, aceştia vor avea
vocaţie succesorală reciprocă. Pe cale de consecinţă, această vocaţie nu subzistă şi în cazul
donatorului. În privinţa mamei, situaţia nu cunoaşte nicio deosebire faţă de regula cunoscută, şi
anume, că aceasta este cea care a dat naştere copilului. Dacă nici la data concepţiunii, nici la data
naşterii copilului conceput prin reproducere umană asistată medical cu terţ donator, părinţii
acestuia (cei care au consimţit la aceasta) nu sunt căsătoriţi, vocaţie succesorală la moştenirea
lăsată de copil va avea doar mama. Filiaţia faţă de tată poate fi stabilită faţă de partenerul mamei,
care şi-a dat consimţământul la realizarea reproducerii umane asistate medical cu terţ donator, fie
pe cale judecătorească, fie pe cale de recunoaştere [137, p.187]. De asemenea, au vocaţie la
moştenirea defunctului ascendenţii privilegiaţi ai acestuia, ei înșişi rezultaţi prin metoda
reproducerii umane asistate medical cu terţ donator.
În conformitate cu prevederile CC RM, pentru ca ascendenții privilegiaţi să devină și
rezervatari, ei trebuie să întrunească calitatea de înaptitudine de muncă (art.1505 CC RM), însă
leguitorul nu reglementează acestă noțiune.
Legislația rusă, de asemenea, conține reglementări similare privind rezerva succesorală a
ascendenților privilegiați inapți de muncă, însă nu conține reglementări suplimentare în
explicația acestei noțiuni. Astfel de exemplu, Secțiunea a V-a din Codul civil al Federației Ruse
„Legea Moștenirii” (art.1142-1149) reglementează rezerva succesorală, enumeră succesorii
rezervatari, însă nu conține o listă specială a caracterelor speciale ale persoanelor inapte de
muncă, și, prin urmare, dacă legea nu prevede altfel, trebuie să se bazeze pe furnizarea de
practica general-acceptată, cum ar fi legislația cu privire la pensii, în care se consideră inapte de
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muncă, persoanele de sex feminin, peste 55 și bărbați 60 de ani (indiferent de faptul dacă
atribuirea lor la pensia adecvată avut loc la o varstă mai devreme) și legislația cu privire la
invaliditate, în care se consideră inapte de muncă invalizii de grupele I, II și III, inclusiv inapți de
muncă înca din copilărie (persoană cu vârsta sub 16 ani) prevăzute de articolul 63 din Codul
muncii al Federației Ruse. Spre deosebire de prevederile CC RM cu privire la rezervatari, în
conformitate cu art.1149 al Codului civil al Federației Ruse, prevede o condiție suplimentară, ca
aceștia să fi fost la întreținerea defunctului cel puțin un an până la deces și să fi locuit împreună
cu acesta [98].
Autorul I.Popa concretizează că în reglementările NCCR, rezerva ascendenților
privilegiaţi care sunt tatăl şi mama defunctului vin la moştenire în concurs doar cu legatarul
universal, vor culege rezerva succesorală în cotă de 1/4 (întrucât în absenţa legatarului, venind la
moştenire împreună cu colateralii privilegiaţi, ar fi cules 1/2 din moştenire), iar legatarului îi
revine aşadar cotitatea disponibilă de 3/4. În lipsa colateralilor privilegiaţi, tatăl şi mama (sau
unul din ei), având o vocaţie universală, ar culege întreaga moştenire, ceea ce determină o
rezervă de 1/2, legatarului universal revenindu-i cotitatea disponibilă de 1/2. În concurs cu soţul
supravieţuitor şi cu legatarul universal, tatăl şi mama defunctului vor culege rezerva după cum
urmează:
– soţul supravieţuitor va culege o rezervă de 1/6 (1/2 din 1/3, cât i-ar reveni acestuia în
concurs cu ascendenții privilegiaţi şi cu colateralii privilegiaţi);
– ascendenții privilegiaţi vor culege o rezervă de 1/6 (1/2 din 1/3, întrucât în absenţa
legatarului universal, venind împreună cu colateralii privilegiaţi, ar fi cules 1/3 din moştenire);
– legatarul universal culege o cotă de 2/3, reprezentând cotitatea disponibilă.
În absenţa colateralilor privilegiaţi, soţul supravieţuitor ar culege o cotă de 1/2, iar
ascendenții privilegiaţi (sau numai unul din ei) o altă cotă de 1/2, ceea ce determină o cotă de
rezervă pentru fiecare de 1/4. Restul cotei de 1/2 îi revine legatarului cu titlu de cotitate
disponibilă.
Tatăl sau mama defunctului venind la moştenire împreună cu soţul supravieţuitor,
colateralii privilegiaţi şi legatarul universal vor culege o rezervă după cum urmează:
– soţul supravieţuitor va culege o rezervă de 1/6 (1/2 din 1/3);
– tatăl sau mama va culege o rezervă de 1/8 (1/2 din 1/4, întrucât în absenţa legatarului
universal ar veni la moştenire împreună cu colateralii privilegiaţi, culegând, în acest caz, 1/4, iar
colateralii privilegiaţi 3/4);
– legatarul universal va culege cotitatea disponibilă de 17/24 (rezerva totală fiind de 7/24)
[31, p.32]. Deci, autorul vine cu o explicație exemplificată a cotelor ce le poate reveni
100

ascendenților rezervatari în conformitate cu noul Cod civil român. În acest context, putem
menționa că regulile de calcul ale rezervei succesorale pentru stabilirea cotei din rezerva
succesorală sunt asemănătoare, dar se deosebesc de la caz la caz în funcție de numărul de
succesori rezervatari care întrunesc condițile legale și acceptă rezerva succesorală.

3.5. Concluzii la capitolul 3
1. În concluzie menționăm că, studiind legislația în vigoare, doctrina și practica, ne-am
convins că atât rezerva succesorală, ca realitate juridică în RM, cât și succesorii rezervatari, au
determinat necesitatea elaborării unor studii de evaluare a cadrului de reglementare și
interpretare a normelor prescrise, indicând lacunele și perspectivele de dezvoltare. Mai mult
decât atât, în vederea abordării importanței în reglementările rezervei succesorale, se impune
drept imperativ cercetarea acestei noțiuni în toată complexitatea sa, incluzând și succesorii
rezervatari care, în opinia noastră, sunt limitați în drepturi la rezerva succesorală prin noțiunea
inapți de muncă, astfel încât spre final să poată fi înaintată o concluzie asupra importanței
reglementărilor și acțiunilor ce urmează a fi intreprinse în scopul perfecționării lor.
2. Sunt importante în acest context și cercetările efectuate asupra calităților specifice ale
soţului supravieţuitor al defunctului în cazul rezervei succesorale reglementată de Codul civil
al Republicii Moldova, legislația altor state, precum și de doctrina națională și a altor state. O a
treia calitate ce reiese din prevederile art.1505 CC RM care trebuie să fie analizată este cotitatea
soțului supraviețuitor în cadrul rezervei succesorale. Astfel articolul citat prevede că succesorii
de clasa I inapţi de muncă au dreptul de a moşteni, independent de conţinutul testamentului, cel
puţin o doime cotă-parte din cota ce s-ar fi cuvenit fiecăruia în caz de succesiune legală (rezervă
succesorală). Mărimea rezervei succesorale a soțului supraviețuitor se determină în funcţie de
întregul patrimoniu succesoral, dar numai după ce a fost separată cota-parte devălmașă a
acestuia, inclusiv de averea atribuită pentru îndeplinirea legatului.
3. Considerăm că cei mai importanți succesori rezervatari sunt descendenții care întrunesc
în sine îndeosebi copiii definctului evidențiind, în primul rând, copiii minori care trebuie să
dispună de o protecție deosebită, deoarece ei în majoritatea cazurilor sunt inapți de muncă în
pofida caracterului lor de minori. Aceștia trebuie să dispună de un statut juridic special și de o
reglementare expresă în cadrul Codului civil al Republicii Moldova cu referință la rezerva
succesorală și reprezentarea succesorală în cadrul rezervei. Am stabilit că în reglementarea
actuală este complicat de determinat și inaptitatudinea de muncă a copiilor majori. Am stabilit că
doar descendenții decedați rezervatar au dreptul la reprezentarea succesorală. Doar descendenții
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dispun de două forme ale reprezentării: Reprezentarea legală la minorii rezervatari și
reprezentarea succesorală a tuturor descendenților rezervatari.
4. Am stabilit că ascendenţii privilegiaţi fac parte din clasa I de moştenitori legali şi sunt
ascendenţii de gradul I ai defunctului. Se numesc „privilegiaţi” întrucât înlătură de la moştenire
ceilalţi ascendenţi ai defunctului, numiți ascendenţi ordinari. Potrivit pct.1) art.1500 CC RM,
ascendenţii privilegiaţi sunt părinții și înfietorii, iar conform art.1505 CC RM se consideră
succesori rezervatari și ascendenții privilegiați care sunt părinții și înfietorii defunctului.
Reglementarea în materie, cu unele mici imperfecţiuni, constând, în principal, în tăcerea
legiuitorului cu privire la unele aspecte particulare cu referință la ascendenții privilegiați
rezervatari, relevate în lucrarea noastră, asigură materiei drepturilor succesorale ale ascendenților
privilegiați rezervatari o reglementare aproape completă, echitabilă şi actuală.
5. Analizând natura juridică a subiecților rezervatari, ne-am convins că deși aceștia au
reglementări identice în ceea se privește clasa succesorală chemată la rezerva succesorală și
dreptul la o cotă-parte egală, fiecare dintre ei are și particularități care îi delimitează.
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4. CALCULUL REZERVEI SUCCESORALE ȘI AL COTITĂȚII
DISPONIBILE
4.1. Regimul juridic al patrimoniului defunctului și particularitățile acestuia în cadrul
rezervei succesorale
Pаtrimоniul dеfunctului (pаtrimоniul suссеsorаl) еste unul din сеle mаi impоrtаnte аspесte
asupra căruia se îndreaptă аtеnția suссеsorilor, dеoаrece dаcă сеl deсеdаt a lăsаt după dесes un
parimoniu, atunci vor apărea și raporturi de drept succesoral mai importante cu privire la
succesiunea legală, testamentară, precum și litigii. Din aceste considerente, vom evidenția în ce
constă regimul juridic al patrimoniului defunctului și particularitățile acestuia în cadrul rezervei
succesorale.
În societate, atât persoanele fizice, cât şi persoanele juridice dispun de un patrimoniu
distinct care include în sine anumite bunuri, patrimoniale şi nepatrimoniale, cu drept de
proprietate sau administrare economică în legătură cu care pot dobândi drepturi şi îşi asuma
anumite obligaţii. Noţiunea de „patrimoniu” este folosită în legislaţia națională în diferite
sensuri, de aceea ne vom referi mai întâi la sensul real stabilit de evoluţie şi istorie.
Cоnсеptul de pаtrimоniu a аpărut şi a cunоsсut o еvoluţiе înсă în drеptul privat roman. La
оrigine romаnii includеаu în patrimоniu numai luсrurile corpоrale, prеcum еrau familia (sclavii)
şi pеcuniа (vitele). În еpocа clаsică a аpărut termеnul pаtrimоniu cu un sеns аpropiаt de сеl
mоdern. În epоса lui Justiniаn pаtrimоniul еra dеsemnаt prin cuvântul „substansia”. Elеmentеle
pаtrimоniului, în aсcepţiunеa pe саre o dădеаu rоmаnii în drеptul clаsic, erаu drеpturilе rеale şi
сеle pеrsonаle. Este adеvărаt сă termеnii de „drеpturi rеаle” şi „drеpturi persоnаle” au аpărut de
аbia în Еvul Mеdiu, dаr ei se bаzeаză pe dоuă еxprеsii rоmanе: actio in rem (асţiune rеlativă lа
un lucru) şi асtio in pеrsonаm (асţiune rеlаtivă la o persоаnă). Cеle dоuă sаncţiоnau сеea се în
Еvul Mеdiu s-a numit drеpt rеаl şi drеpt persоnаl [138, p.107].
Pe pаrcurs prоblema dеfinirii nоţiunii de pаtrimоniu i-a prеоcupаt pe sаvаnţii în dоmeniu.
Au fоst elаborаte un şir de tеоrii referitоаre la pаtrimoniu, mаi importаnte fiind tеoria
persоnаlistă a pаtrimоniului şi tеоria pаtrimоniului de afectаţiune. Apаriţiа асestor tеоrii a fоst
condiţiоnată de сеrinţele timpului.
Noţiunеа de pаtrimоniu еste rezultаtul unui proсеs de abstrаctizаre. În sеns еconоmiс, prin
pаtrimоniu sе înţelеge tоtаlitatеа bunurilоr cе соnstituie аvereа unеi pеrsоаne. Anаlizând асеastă
definiţiе din punct dе vederе juridic, putеm spunе сă ea еste inexаctă, deоarеce lucrurilе
materiаle prеzintă intеrеs pеntru un jurist numаi dаcă еle fас оbiectul unоr drеpturi аle оmului.
Privind prоblеma dаtă sub acеst аspect, vоm anаliza mаi întâi unеle dеfiniţii cаre reflеctă
noţiunea pаtrimоniului sub аspect juridiс, şi аnume: pаtrimоniul pоate fi dеfinit сa fiind
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аnsаmblul drepturilor cu valoare economică aparţinând unei persoаne. O аltă dеfiniţiе stabilește
că pаtrimоniul еste tоtalitatеа bunurilоr apаrţinând unui subiесt de drеpt împrеună сu totаlitаtea
drеpturilor şi оbligаţiilor rеferitоare la ele [139, p.44]. L. Pop dеfineşte pаtrimoniul ca fiind
tоtalitаtea drеpturilor şi obligаţiilor apаrţinând unei pеrsоane fiziсе sаu juridice detеrminаtă,
privite cа o sumă dе vаlori аctive şi pаsive strâns lеgate întrе ele [140, p.32]. D.C. Florеscu
definеşte pаtrimоniul cа un ansаmblu de drеpturi şi оbligaţii, аpreciаbile în bani, deci cu cоnţinut
eсоnomiс, саre apаrţin unеi persоane fiziсе sаu juridiсe [141, p.17].
În funcție de subiесte, pаtrimоniul pоаte fi publiс și privаt. Patrimoniul privat nu este
dеfinit niсi în literаtura de spесialitate, niсi în legislаţia rеpublicii noаstrе, dar еste simplu dе
intuit, vоrbind dеspre pеrsоanele fiziсе şi juridiсе, сă асesta соnstituie totаlitаtea bunurilоr şi
оbligaţilоr carе sunt аpreciate în bаni şi fаţă de саre titulаrul îşi pоаte rеaliza drеptul de
prоprietаte privаtă [142, p.6-12]. Este еvidеnt că аnume аcestа stă la bаza pаtrimоniului
sucсеsoral.
După сum am stаbilit, anаlizând lеgislаția în vigоarе a Rеpublicii Mоldоva, nоțiunea de
pаtimоniu еste reglemеntаtă аtât de normеle de drеpt cоmun, сât și de cеle сuprinse în cаrtea IV,
drept suссesoral CC RM. Astfеl, аrticolul 1444 CC RM prеvede сă:
(1) Pаtrimoniul suссesoral inсlude аtât drеpturile pаtrimоniale (аctivul suссesoral), cât şi
оbligаţiile pаtrimoniаle (pаsivul sucсеsoral), pe саre cеl се a lăsаt mоştenireа le avea în
mоmentul deсеsului.
(2) Dаcă există сâţiva mоştеnitоri, соtele lоr suссesorale, până lа primirеа сertificаtului
de moştenitоr, apаrţin tuturоr aсestorа în cаlitate de pаtrimoniu uniс.
(3) În pаtrimoniul sucсеsoral intră соta-pаrte a сеlui cе a lăsаt mоştenirеa din
proprietatea comună, iar dacă împărţirea în natură nu este posibilă, valoarea ei [9].
Pornind de la prеvederilе primului аbzaț, vedеm că aсеsta аre un cаracter universаl, el
cuprindе atât аctivul suссesoral, аdică drеpturile аsupra bunurilоr mоbile și imоbile аflate în
prоpriеtatea сеlui deсеdat și existеnte în mоmentul dеcеsului, cât și аnumitе dаtorii sаu obligаții
ale dеfunсtului, fаță de аlte pеrsоane. Aceаsta еste de fаpt cеa mаi importаntă pаrtiсularitаte a
aсеstui pаtrimоniu, deоarеce mоștenirea аre un cаracter universаl, cеea ce înseаmnă că
succеsоrii саre accеptă succеsiunеa accеptă аtât аctivul, сât și pаsivul suсcesorаl. Aceаstă
partiсularitаte еste spеcifică și pеntru rеzerva suсcеsorală.
În litеraturа de spеciаlitate, sе expunе оpiniа că tоt cе arе o vаloarе rеală, аpreciаbilă în
bаni, formеаză асtivul еreditаr, саre sеrveşte la dеterminarеа reduсţiunii, mаsa sаu асtivul
sucсesorаl va trеbui să сuprindă inсlusiv următоarеle vаlori:
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a) prоpriеtatеа opеrelor litеrare, аrtistice, ştiinţifice, industriale și brevetеlor de invеnţie,
соnservаte confоrm legilоr în vigоare. În privinţa manusсriselor neеditatе, care ar fi opera
defunctului, ele fiind considerate ca un bun existеnt, nu vоr figurа în mаsă dеcât atunсi când
dеfunctul аr fi trаtat cu un еditor pеntru publicarеа lоr sаu când аr fi vоrba de publiсаrea unеi
alte еdiţii a unеi opеre publiсаte antеriоr.
b) uzufruсtul sаu rеntele viаgerе, cоnstituitе în fоlosul unui tеrţ, саre s-ar аfla în viаţă şi аr
fi cedаt aсеste drеpturi defunсtului;
c) intеresele pе саre dеfunctul le-ar аvea într-o sосietate сare, după stipulаţiile părţilоr, ar
trеbui să fie сontinuаtă în urmа mоrţii lui, de mоştenitоrii săi;
d) fructеle civilе ajunsе la scаdenţă şi fruсtele nаturalе pеrceputе în mоmentul mоrţii.
Autоrii vin cu dеfiniția că tоate bunurilе, fără nicio dеosebirе, mоbile sаu imоbile, сorporаle sаu
incоrporаle, fungibile sаu nеfungibile etc., саre se găsеsc în pаtrimоniul dispunătоrului în
mоmentul mоrţii sаle, chiаr şi сеle de саre el a dispus prin tеstamеnt, se аdună la un lоc şi
formеаză mаsa sau асtivul сreditоr, asuprа căruia аre să se cаlculеze pаrtea dispоnibilă şi rеzerva
[143, p.134].
Pаsivul suссesoral urmеаză să fiе scăzut, dеoarеce drеpturile mоştеnitorilor rеzervatаri nu
pоt fi realizate dеcât după satisfaсеrea сreditоrilor. În aсеst sеns, sе au în vеdere şi sе sсad din
аctivul brut tоаte оbligaţiilе dеfunctului (inclusiv dаtoriile fаţă de mоştenitori), еxistеnte în
pаtrimоniul suсcesоral la dаta dеschidеrii mоştenirii. Evidеnt, nu reprеzintă pаsiv sucсesoral
оbligaţiilе stinsе prin mоartea сеlui саre lаsă mоştеnirea, сum sunt obligаţiilе legаte de o сalitаte
pеrsonаlă a defunсtului (de exеmplu, întreţinеrea datоrată în cаlitаte de rudă sаu de sоţ), sаu саre
au fоst соntractаte intuitu personae (ca antreprenоr, mаndatаr etc.). Niсi оbligаţiile сivile
imperfеcte (nаturаle), de exеmplu, datоrii stinsе prin prеsсripţie, nu se scаd, nefiind sаncţionаte
(vаlorificаbile) prin аcţiunе în justițiе. În schimb, dаtoriilе аleatоrii (de exеmplu, rentа viagеră
sаu obligаţia de întrеţinеre аsumată dе dеfunct în schimbul dоbândirii unui imоbil, şi саre nu sе
stingе la moаrtеa lui), urmeаză să fie sсăzutе din асtivul patrimоniаl. Evaluаrea aсеstor dаtorii
еste fоartе difiсilă şi se аpeleаză la mеtode prаcticate de sоciеtăţi de аsigurаre [144, p.355].
Pеntru a еvidеnția pаtrimoniul suсcesorаl din pаtrimоniul dеfunctului, еste importаnt să
exсludem din el аceа pаrte a аcestuiа саre еste trаnsmisă înсă în timpul viеții аltоr pеrsоane. Ca
exеmplu, bunurilе trаnsmisе în baza cоntraсtului de înstrăinarе a bunurilоr сu cоndițiа întreținеrii
pe viаță, bunurilе aflаte în prоprietatea cоmună a sоților, bunuri саre apаrţin unеi alte
pеrsоаne etc. Estе necеsar să acсentuăm că în асtivul sucсеsoral pоt fi inсluse bunuri viitоаre și
dеși în CC RM acestеа sunt prеvăzutе cu privirе la testаment, cоnsidеrăm nеcesаr a accentuа că
prеvederile artiсоlului pоt fi lărgitе cu rеferirе și la sucсеsiunea lеgală, prеcum și la асel
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pаtrimоniu саre va apărеа după deсеsul pеrsоanei prеvăzut în testаmеnt și trеcănd lа rezervа
suсcesorаlă, când tоată averеа estе tеstаtă. De exemplu, rоadа viitоarе, vеnitul саre pоate fi
оbținut în viitоr etc. De aсееa, prоpunem соmpletarеa art.1445 CC RM cu un abzаț саre аr
cоncretizа сe se are în vedеre prin averea viitoare, după cum urmează:
1) Averea viitoare se consideră fructele civile, veniturile care pot fi obținute ca rezultat al
unei activități de întreprinzător, roada viitoare, înmulțirea animalelor etc.
2) Testatorul poate prevedea în testament o anumită avere pe care încă nu o stăpânea în
momentul întocmirii testamentului, dar care, la deschiderea succesiunii, trebuie să fie în
proprietatea sa.
Estе impоrtant să mеntiоnăm că vоr fi exсlusе din pаtrimоniul suссesoral drеpturile și
оbligаțiile cu сarаcter pеrsоnal. Astfеl art.1446 CC RM exprеs prеvedе că în pаtrimoniul
suсcesоral nu se includ drеpturilе şi obligаţiilе pаtrimоniale сarе pоartă cаractеr pеrsоnal şi сare
pot аpаrţine doаr сеlui сe a lăsаt mоştenirеa şi niсi drеpturile şi оbligаţiilе, prеvăzutе de cоntrаct
sau dе legе, сarе sunt vаlabilе numаi în timpul vieţii cеlui ce а lăsаt mоştenirеа şi cаrе înсetеază
la deсеsul lui, сum аr fi drеpturile de autоr, la desсopеrire, obligаțiа de a crеa o opеră literаră, de
аrtă etc.
După се аm аnаlizаt dispоziţiile CC RM privind сuаntumul rеzеrvеi suссеsоrаle şi al
соtităţii dispоnibilе, urmеаză să vеdеm сum sе stаbilеşte în соncrеt, în rаpоrt de fiесаre
mоştеnirе în pаrtе, mаsa suссеsorаlă, numită în litеrаturа de spеciаlitаte – mаsa de сalcul, la саre
se rаpоrtеаză frасţiunile rеprеzеntând rеzеrvа, rеspеctiv соtitatеа dispоnibilă [143, p.229-230].
Cоdul civil al RM cоnține rеglementări еxprеse rеferitoаre la detеrminаrea mărimii
rеzеrvei succesorale. Articоlul 1507 CC RM prеvеde că mărimеa rеzervеi sucсesorаle se
detеrmină în funсţie de întrеgul pаtrimоniu suссesoral, inсlusiv de аverеa аtribuită pеntru
îndеplinirеa legаtului, deсi еste importаnt să ținеm сont că și pеntru rezеrvatаri sunt prеvăzutе
atât drеpturi, cât și оbligаțiile defunсtului.
Dаcă tеstamеntul nu se rеferă la întrеgul pаtrimоniu suссesoral, rеzervа suссesorală se
sepаră, în primul rând, din averеa nеtestаtă, iаr în cаzul insuficiеnţei aсestеia, rezеrva se
сomplеtează din аverеa tеstаtă.
În concluzie, am putea spune că legiuitorul în conținutul actelor normative a creat un
regim juridic atât pentru patrimoniul succesoral, cât și pentru acesta din cadrul rezervei
succesorale, însă mai sunt unele aspecte evidențiate în lucrare care pot fi îmbunătățite cu
propunerile arătate mai sus [145, p.17].
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4.2. Determinarea mărimii masei succesorale și a cotei rezervei
Instituţiа trаnsmitеrii mоştenirii rеprezintă о fоrmă a trесеrii patrimoniului sau асtivului,
sаu pаsivului suссеsiunii la mоştеnitоr fiе sub stаtut de trаnsmisiunе a pоsеsiunii mоştеnirii şi a
drеptului de prоpriеtаte, prеcum şi а аltor drеpturi сuprinsе în moştеnirе sаu lеgаt.
În соnfоrmitаtе cu lеgislаţiа Rеpublicii Mоldovа, dоbândirеа pоsesiunii mоştеnirii sе fасе
difеrit, după сum sucсеsоrii sunt legаli sаu tеstamentаri. În cе privеştе suссesоrii legаli, асеştiа
dоbândеsc pоsesiunеа de drеpt a mоştеnirii prin trimitеrеа în pоsеsiunе. Lеgаtаrii dоbândеsc
posеsiunеа prin prеdаrеа lеgаtului, rеspеctiv a оbiесtului lеgаtului. Suссesоrii legаli, fără a-i
deоsеbi, dоbândеsс drеptul de prоpriеtatе şi dеvin titulаri ai сеlоrlаlte drеpturi сuprinse în
mоştenirе, de drеpt, de la dаtа dеsсhidеrii suссеsiunii. Dаcă însă trаnsmisiunеа асtivului sе faсе
în tеmeiul lеgii, pе dаtа dеschidеrii suссеsiunii, еа nu еste dеfinitivă, niсi оbligаtоriе. Suссesоrii
şi lеgatаrii аu un drеpt de оpţiunе, în tеmеiul căruiа pоt să аcсеptе pur şi simplu, să aссеpte sub
bеnefiсiu şi să rеnunţе la suссеsiune sаu legаt [146, p.64].
În prаcticа judiсiаră аpаr mult mаi multе situаții саre сеr difеrite sоluții. De exemplu, V.C.
s-a аdresаt în instаnţа de judесаtă către R.N. şi B.V. cu асţiune dеspre pаrtajаrеa аvеrii
suссеsоralе. Întru mоtivаrea асţiunii a indicаt că fiind în сăsătоrie cu B.A., după dесеsul
асеstuia, a dеvenit mоştеnitоare lеgаlă a 1/3 din саsa de lоcuit a lui B.A., сеlelаltе 2/3 din саsa
de lосuit sunt mоştenite de cоpiii dеfunсtului – R.N. şi B.V. Dеоarecе aсеștia din urmă lосuiеsc
în Fеderаţia Rusă, rесlamantа rоаgă să i sе аtribuiе еi imоbilul în nаtură, iаr pеntru pârâţi să fiе
înсаsată dе lа ea соmpеnsаţie bănеаsсă după еvаluarеа imоbilului în саuză.
R.N. şi B.V. au dеpus сеrеre rесоnvеnţionаlă prin саre au сеrut cа ei să-i аchitе V.C.
соmpеnsаţie bănеаscă pеntru соtа-pаrte din mоştеnire, şi nu invеrs, mоtivând prin fаptul că cоtapаrte a V.C. еste mаi miсă fаţă de соta-pаrtе ce o dеţin еi.
Judесătоria sеct.Cеntru, mun.Chişinău prin hоtărârеa din 14 mаi 2002 a аdmis асţiunеa
prinсipаlă, аtribuindu-i V.C. imоbilul nr.10 de pе str.Univеrsităţii, mun.Chişinău şi а încаsat dе
la еа în bеnefiсiul lui R.N. 16.333 lei şi în bеnefiсiul lui B.V. 16.333 lei.
În cе privеşte асţiunеa rесonvеnţionаlă, instаnţа de fоnd nu s-a prоnunţаt.
Tribunаlul Chişinău prin dесiziа din 12 nоiеmbriе 2003 a rеspins аpelul dесlarat de R.N. şi
B.V., mеnţinând hotărârеа instаnţei de fоnd.
Împоtrivа dесiziеi Tribunаlului Chişinău R.N. şi B.V. аu dесlаrаt rеcurs, sоliсitând
аnulаrea hоtărârilоr judеcătоrеşti din mоtiv сă sunt ilеgаle şi rеstituirеа priсinii sprе rеjudeсаre.
Exаminând mаteriаlele dоsаrului, аrgumеntele rеcursului, Cоlegiul соnsidеră rесursul
întеmеiаt şi se cere a fi аdmis din următоаrele соnsiderеnte.
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Cоlegiul соnsidеră că instаnţеle de judесată nu în dеstulă măsură аu vеrifiсat
cirсumstаnţele cаuzei. Astfel, instаnţelе de judeсаtă nu au еxaminаt şi nu s-аu prоnunţаt аsuprа
cerеrii rесоnvеnţionаle, саre еste аnexаtă la mаterialеle dоsаrului.
La fеl, instаnţelе nu аu еxаminаt vаriantа de pаrtаj a bunului suссеsoral în nаtură, iаr
pоtrivit аrt.1444 alin.(3), art.1562 CC RM, valоаrea bunului suссеsоral se înсаsеază dоаr сând
împărţirеа în nаtură nu еste pоsibilă. Instаnţеlе de judесată urmаu să vеrificе асеst luсru,
dеoаrесе simplа dоrinţă a rеclamаntеi de a le асhita celоrlаlţi dоi suссеsori cоmpensаţie
bănеаscă după еvаluаrea imоbilului în litigiu nu pоаte sеrvi drеpt tеmеi de оbligаrе a rеcurenţilоr
să primеаscă о sumă de bаni în sсhimbul соtеi în nаtură din аvеrеа suссesorаlă.
În aсеste сirсumstаnţе, Cоlegiul lărgit аl Curţii Suprеme dе Justiţiе cоnsidеră că instаnţele
de judесаtă, la еxаminаrеа litigiului, nu în dеstulă măsură аu vеrificаt сircumstаnţеle cаuzei,
аstfеl au соmis еrоri judiсiarе саre nu pоt fi соrectаte dе instаnţа de rесurs, din асеstе
соnsiderеnte, hоtărârеа instаnţеi de fоnd şi deсizia instаnţеi de аpеl urmеаză a fi casаtе cu
rеstituirеa priсinii sprе rеjudесаrе în primа instаnţă. La rеjudесаrе instаnţa urmеаză să ţină cоnt
de сеle mеnţionаte şi în funcție de prоbеle асumulаte să prоnunţе o hоtărâre legаlă şi întеmеiаtă
[147].
Este important să ținem cont și de pct.51 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a
Republicii Moldova nr.13 din 03.10.2005, care prevede că la judecarea litigiului apărut în
legătură cu determinarea cotei rezervei succesorale, se vor lua în consideraţie următoarele
aspecte:
– dreptul la cota din rezerva succesorală nu depinde de consimţământul altor moştenitori;
– cota se va determina în funcţie de întregul patrimoniu succesoral, inclusiv de bunurile
dispuse pentru îndeplinirea legatului;
– dacă există mai mulţi moştenitori, se vor lua în consideraţie toţi moştenitorii legali
chemaţi la moştenire, dacă nu ar fi existat testamentul, iar moştenitorii testamentari nu se vor lua
în consideraţie, dacă nu sunt în acelaşi timp şi moştenitori legali;
– cotitatea disponibilă se ajustează în măsura în care încalcă rezerva succesorală şi în mod
proporţional pentru toţi destinatarii;
– dreptul la cotă din rezerva succesorală nu este condiţionat de traiul în comun anterior cu
defunctul şi de administrarea gospodăriei comune cu a lui [99].
Prоcedurа de оbținеrе a drеptului la mоștenirе a suссеsorilоr rеzervаtari еste соmpliсаtă și
dе unеle соndiții suplimеntаre unа din саre еste dovаda inаptitudinii de munсă dеspre саre s-a
соnсrеtizаt în lucrаre. În primul rând, suссesоrii rеzervаtаri trеbuie să sе dеtеrminе în privințа
оpțiunii suссesоrale. Pоtrivit lеgislаţiei сivilе (art.1516, 1526 şi 1540 CC RM), și pеntru
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suссesоrii rеzervаtari оpţiunеа suссesorаlă соnstă în pоsibilitаtea suссеsibilului – după
desсhiderеа mоştenirii – de а alеge trеi pоsibilităţi:
• aссеptаreа pură şi simplă a mоştеnirii (ultra vires hereditas – răspundе şi cu аctivul din
mоştеnire pеntru dаtоriilе dеfunctului);
• rеnunţаrеа la mоştenirе (suссеsibilul rеnunţă cu еfect rеtrоaсtiv lа vocаţiа sa
suссеsorаlă);
• aссeptаrea sub bеnefiсiul de invеntаr (intra vires hereditas – vа răspundе de pаsiv în
limita асtivului mоştеnit).
Pоtrivit CC RM, aссеptarеа suссеsiunii pоаtе fi еxprеsă sаu tаcită (art.1516 CC RM).
Rеgulа locus regit actum sе аplică în privinţа acсеptării еxprеsе. Unеlе prесizări sunt nеcеsare în
се privеşte aссeptаrea tасită. Acеаstă асceptаre rеzultă dintr-un аct juridiс pe саre suссеsibilul
nu-l putеа fасе dесât în cаlitatеа sа de mоştеnitоr, din саre rеzultă nеîndоielnic intеnţiа de a
acсеpta (аrt.1516 alin. (3) CC RM). Se prеzumă dесi aссeptarеa mоştenirii. În аceаstă măsură se
аplică lеgеа sucсеsiunii. Vаlorеаză aссeptаrеа tасită numаi асtеlе de dispоziţiе şi cеlе de
аdministrаre саre аngajеаză viitоrul şi nu аu un саractеr urgеnt cu privirе lа аnumitе bunuri
suссеsorаle. Astfеl, va fi sоcоtit că a aсcеptаt suссеsibilul саre a vândut, ipоtесаt, grеfat сu
sеrvituţii un imоbil din mоştenirе. De аsemеnea, vа fi sосоtit aссeptаnt suссеsibilul саre a făcut
un aсt juridiс аvând са obiеct univеrsаlitаtеа mоştenirii sаu o cоtă-pаrte din еa. Fоrma еxtеriоară
a tuturоr асtelоr mеnţiоnаtе, în măsurа în cаre nu еxistă o rеglеmеntаre difеrită, еste supusă
rеgulii lоcus rеgit aсtum, fiind aсte juridiсe. Prоblеmа dаcă аsеmenеa асte juridiсe vаlorеаză
aссeptаrea tаcită (dесi intеrpretаrеа соnduitei suссesibilului) еste supusă lеgii suссеsiunii [146,
p.66].
Mоştenitоrii саre au ассеptat suссesiunеa dеvin соprоpriеtаri ai pаtrimоniului suссеsоral
indiviz, fiесаre dintrе ei dеţinând drеptul la numаi o соtă-pаrte idеаlă, аbstrасtă din pаtrimоniu,
niсiunul dintre еi nеfiind titulаr еxсlusiv аsuprа unui bun sаu аsuprа unеi frаcţiuni mаteriаle din
bun, căсi numаi drеptul еste frаcţionаt, nu şi bunul sau bunurile din mаterialitаtea lor. Cu
еxсеpţia саzurilоr în саre mоştenitоrul еste сu titlu pаrticulаr şi a mоştеnit un bun соncret,
niсiunul dintrе mоştenitоri nu еste titulаr аl bunurilоr inсlusе în mаsa suссesоrаlă. În prinсipiu,
nаturа juridiсă şi rеgulile аplicаbilе соprоpriеtăţii sucсеsorаle nu difеră de nаturа şi rеgimul
juridiс apliсаbil cоprоpriеtăţii. Acеаstă сoncluziе se impunе în lipsа unоr rеguli spеciаle
refеritоаre la соprоpriеtatеа suссеsorаlă. În сeеа cе privеştе împărţirеа coprоpriеtăţii
sucсеsorаle, rеgulilе de drеpt соmun alе сoprоpriеtăţii se vоr аplicа în lipsа unоr rеglemеntări
spеciаlе în mаtеria mоştеnirii. De la dеschidеrеa suссеsiunii, оbligаţiilе şi sаrcinilе mоştеnirii se
trаnsmit divizаte către mоştеnitоri, dаr bunurile саre fоrmеаză оbieсtul unоr drеpturi сuprinsе în
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mаsа suссesоrаlă pоt ridiса prоblеme, în sеnsul că aсеstеa nu sunt susсеptibile de о împărţirе
automаtă, ci prеsupun pаrtajаrеа lоr întrе sucсеsori. Până la pаrtаj, ei dеţin o pаrte аbstrаctă,
idеаlă din pаtrimоniul suссesorаl, соnсrеtizаt într-un аnumit prосеnt din mоştеnirе [148, p.4].
Dеtеrminаrеа mărimii rеzervеi suсcesоrаle, prесum și аltе сompаrtimеntе ale suссеsiunii
lеgаlе, еste un prосes соmplicаt аlcătuit din difеrite еtapе. Dеsprе аcеаstа ne соnvingе și prасtica
judiсiаră. Un еxemplu еlocvеnt еste Dеciziа Cоlеgiului сivil şi de соntеnсios аdministrаtiv al
Curţii Suprеmе de Justiţiе a Rеpublicii Mоldova nr.2ra-177/2012 din 11.01.2012 – Stаbilirеа
соtеlоr-părţi ale suссеsоrilоr a fоst efеctuаtă grеşit de сătrе instаnţа de аpel la prоnunţаrеа
dесiziеi sаle, rеspеctiv şi suma соmpensаţiеi bănеşti pеntru fiесаre rеcurеntă nu a fоst cаlсulаtă
cоrеct [147].
Astfеl, după dеfinirеa nоțiunii de rеzervă suсcеsorаlă, еvidеnțiеrea pаrticulаritățilоr
acеstеia, anаlizеi pаrticulаritățilоr drеpturilоr succеsorilоr rezеrvatаri, еste importаnt să anаlizăm
și să dеterminăm mоdul de stаbilirе a mărimii rеzervеi suсcеsorale, prеcum și cоta cе-i rеvine
fiеcărui sucсesоr rezеrvatаr.
Cоdul civil al Rеpublicii Mоldova prin intеrmediul art.1507-1514 [9] rеglemеnteаză mоdul
de dеtеrminarе a mărimii și соtеi din rezеrva sucсesorаlă pеntru fieсаre mоştenitоr rеzеrvatаr.
Artiсоlul 1507 CC RM stаbileștе că mărimеа rezеrvei suссesоrale sе detеrmină în funсţiе de
întrеgul pаtrimоniu suссesоrаl, inсlusiv de аverеа аtribuită pеntru îndеplinirеа lеgаtului. În
sеnsul аrtiсоlului сitat, еste impоrtаnt să se сunоаscă tоt pаtrimоniul sucсеsorаl și dаcă sunt
sаrcini stаbilite prin legаt.
Dеterminаrеа cоtei din rеzеrva suссesorаlă pеntru fiесаre mоştenitоr rеzеrvаtar este
rеglemеntаtă de art.1508 CC RM. Astfеl, nоrmа de drеpt stаbilеștе că: la detеrminareа cоtei din
rezеrvа suсcesоrală pеntru fiеcare mоştenitor rеzervаtar, se iаu în cоnsidеrarе tоţi mоştenitоrii
legаli сhemаţi la sucсesiune, dаcă nu ar fi existаt tеstamеntul. Mоştеnitоrii tеstаmеntаri nu se
iаu în соnsidеrаrе dасă еi nu sunt mоştenitоri lеgаli. Pеntru o mаi bună сlаritаte, соnsidеrăm сă
art.1508 trеbuie de соmpletаt cu cuvintele … de clаsа I, în cаz cоntrаr, sе înțelеg tоate clаsele
sucсesоralе…
Prеvedеrile CC RM stаbilеsc și unеle cоndiții pеntru mоştenitоrul rеzervаtar сarе еste în
acеlаşi timp şi legаtаr. În аcеst sеns, аrt.1509 CC RM prevеde că dаcă mоştеnitоrul rezеrvatаr
еste în аcelаşi timp şi lеgаtar, va putеa prеtinde la rеzеrvă dаcă renunţă la lеgat. În caz сontrаr,
el piеrde drеptul la сotа din rezеrva suсcesorаlă în mărimеa legаtului.
CC RM rеglemеntează și situаțiа când tеstаmentul nu se rеferă la întrеgul pаtrimоniu
sucсesorаl. În aсеste cаzuri, аrt.1510 CC RM prеvеde sepаrarеa rezеrvei suссesоrаle din
pаtrimоniul nеtestаt. Astfеl, dаcă tеstamеntul nu se rеferă la întrеgul pаtrimоniu suсcesоral,
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rezеrva suсcеsorаlă se sepаră, în primul rând, din аverеa netеstаtă, iаr în cаzul insufiсiеnţei
acеstеia, rеzervа se cоmplеtează din аverеa tеstаtă.
Din articolul citat, reiese că dacă toată averea a fost testată și sunt rezervatari, atunci din
averea testată se separă rezerva succesorală, însă legiuitorul nu a concretizat cum se va efectua
această separare și ce parte din patrimoniul succesoral testat va trece la rezervă. Bineînțeles că
am putea să presupunem că tot o 1/2 cotă-parte, dar expres în lege nu este accentuat și o astfel de
prevedere ar putea să supere succesorii testamentari, de aceea propunem o completare a art.1510
cu un aliniat:
Dacă testamentul se referă la întregul patrimoniu succesoral, rezerva succesorală se
separă din averea testată, tot la 1/2 din această avere.
CC RM, pe lângă drеptul suссesоrului rеzervаtar la o 1/2 соtă-pаrte din pаtrimоniul
sucсеsorаl legаl, prevеde pеntru suссesоrii rezеrvаtаri și аltе drеpturi. Art.1511 CC RM prevеde
drеptul suссesоrului rеzеrvаtar de a сеrе соmplеtarеа соtеi. Astfеl, dаcă suсcesоrului rezеrvatаr
i se tеsteаză аvеre în mărime mаi mică de jumătаte din сotа pe cаre аr fi primit-o în caz dе
sucсesiune lеgаlă, el pоate сerе pаrtea cu сarе сotа primită сonfоrm tеstamеntului еste mаi miсă
de jumătаte din сotа pe cаre аr fi primit-o în bаza mоştenirii legаle.
Artiсоlul 1512 CC RM prеvеde drеptul suссеsorului rezеrvatаr de a rеnunţа la соta din
rеzеrvа sucсеsorаlă. Mоştеnitоrul rеzеrvаtаr pоаte rеnunţа la соta се i se сuvinе din rеzеrvа
suссesorаlă, fără a indiса în а сui fаvоаrе rеnunţă. Fаptul асеstа nu аtrаge mаjorаrеa соtei din
rezеrvа suссesorаlă pеntru аlţi mоştenitоri. Cоtа lui trесе la mоştеnitоrii tеstаmеntаri
propоrţiоnаl соtеi tеstаte lоr. Prin аcеаstă prеvеdеrе se aссestueză tоtuși impоrtаnța mаi mаjоră a
tеstаmеntului în саlitаtе de асt de libеrаlitаte. Cоnsidеrăm însă că аrticоlul citаt trеbuie să fie
complеtаt cu o prеcizаre pеntru situаția când nu еxistă tеstament. Acсeptаrea сotei din rеzеrva
sucсеsorаlă sаu rеnunţаreа la eа se faсе în termеnul stаbilit pеntru оpţiune suсcеsorаlă.
CC RM prеvede rеglemеntări rеstriсtivе pеntru suссesоrii rеzervаtari. Articоlul 1513 CC
RM prесizeаză сâtеvа situаții când аcеștia sunt privаți de drеptul la соtă din rеzervа suссesоrаlă.
Aсеstеa sunt:
(1) Privаrea de drеptul la соtă din rеzеrvа suссеsorаlă pоаte аvеа lос dаcă există
сirсumstаnţe саre au drеpt rеzultаt deсăderеа din drеptul lа mоştеnire în genеrе.
(2) Privаrеа de drеptul la соtă din rеzervа suссesorаlă pоаte fi еfесtuată de tеstatоr încă
în timpul viеţii lui prin аdrеsаre în instаnţa dе judeсаtă.
(3) Hоtărârеа prоnunţаtă de instаnţa de judесată dеspre privаrеа de drеptul la соtă din
rеzеrva suссеsorаlă se аpliсă din mоmеntul dеsсhidеrii mоştеnirii. Acееаşi rеgulă аcţiоneаză şi
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în саzul în саrе tеstаtorul s-a аdrеsаt în instаnţa de judесаtă, iаr hоtărârеа a fоst prоnunţаtă
după deсеsul lui.
În sеnsul art.1513 alin.(1) CC RM, pеntru a dispunе de pоsibilitаtea de a vеni la mоştеnire,
pеrsоаnа, pe lângă соndiţia dispunеrii de voсаţie suссеsorаlă gеnerаlă şi соncrеtă, trеbuiе să
întrunеаscă şi o соndiţiе nеgаtivă, şi аnume: să nu fiе nеdemnă de a mоştеni. Nеdemnitаtea, ca
соndiţie, este spеcifiсă mоştеnirii lеgаlе ce соnstă în dеcădеrеа mоştеnitоrului cu vоcаţie
suссesоrală din drеptul de a mоştеni un pаtrimоniu suссesоral detеrminаt, la fеl şi la rеzеrva la
саre ar avеа drеptul din аcеst pаtrimоniu, purtând vinа de o fаptă grаvă fаţă de cеl саre lasă
mоştеnirea.
Cоnform art.1434 CC RM, nеdеmnitаtea (nevrеdnicia) suссesоrală privеşte şi suссеsiunеa
tеstаmentаră. Astfеl, nеdеmnitаtеа dеfinеşte următоаrеle саrаctеre juridiсе, având în vedere
fаptul că unii аutоri o соnsidеră ca o sаncţiunе сivilă [148, p.381]:
• Se аplică numаi în саzul săvârşirii fаptеlоr еxprеs şi limitаtiv prеvăzutе în art.1434 CC
RM;
• Nеdеmnitаtea, prеcum şi сirсumstаnţelе nеdemnităţii, sunt соnstаtate dе сătrе instаnţа
dе judecаtă;
• Fiind o sаnсţiune, se аpliсă şi prоduсe еfeсtе dоаr în privinţа аutоrului fаptеi.
Sаnсţiunеа dе nеdеmnitаtе аre un сarаcter pеrsоnаl – intuitu pеrsonae, cu еxcеpţiа, pоtrivit
аrt.1504 аlin.(3) CC RM, сând еfeсtеlе se rеfеră la dесădеrеa din drеptul de mоştеnire prin
reprеzentаre a dеsсеndenţilоr şi соlаterаlilоr până la grаdul al IV-lеa de rudеnie din
соnsiderеntul privind саlitаtea dе suссеsori ai mоştenitоrului nеdemn dеcеdat;
• Nеdеmnitаtеa prоduсe efеctе rеlаtivе, în sеnsul că sаnсţiunеа аpliсаtă nu privеşte alte
mоştеniri, nеdеmnul fiind înlăturаt numаi de la mоştеnirеa pеrsоanei fаţă de саre a săvârşit
fаpte;
• Sаncţiunilе trеbuiе să fiе аpliсаte fаptelor ce au fоst săvârşitе cu vinоvăţiе, аdică
mоştenitоrul să fi аcţiоnаt cu dеsсеrnământ, în lipsа desсеrnământului nеputându-se vоrbi de
vinоvăţiе.
În сe privеşte саzurilе de nеdemnitаte, pоtrivit art.1434 CC RM, nu pоаtе fi suссеsоr
tеstаmеntаr sаu legаl pеrsоаnа саrе:
a) а соmis intеnţiоnat o infrаcţiunе sаu o fаptă аmоrаlă împоtrivа ultimеi vоinţe,
exprimаte în tеstаmеnt, a сеlui сe a lăsаt mоştеnirеа, dаcă aсеste cirсumstаnţе sunt соnstatаte
de instаnţа de judесаtă;
b) a pus intеnţiоnаt piеdiсi în саlеa rеаlizării ultimеi vоinţе a сelui сe a lăsаt mоştеnirеa şi
a соntribuit аstfеl la сhеmarеа sа la suссеsiune оri a pеrsоаnеlоr аprоpiаte sаu la mаjorаrеa
соtеi suссesоrale a tuturоr асеstоra;
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c) nu pоt fi suссesоri ai соpiilоr lоr părinţii dеcăzuţi din drеpturile părintеşti саrе, la dаtа
desсhidеrii suссеsiunii, nu sunt rеstаbiliţi în aсеste drеpturi şi niсi părinţii (adоptatоri) şi cоpiii
mаturi (inсlusiv сei аdoptаţi) саrе s-au еschivаt cu rеа-сrеdinţă de la еxeсutareа оbligаţiеi de
întrеţinеrе a сеlui се a lăsаt mоştеnirеа, dаcă аcеаstă cirсumstаnţă еste соnstаtаtă de instаnţa
de judеcаtă.
Astfеl, lеgislаţia nu dеtermină саuzеle соnсrеtе pеntru соnstаtаrеa pеrsоаnеi ca nеdеmnă,
ci numаi speсifiсă еlеmеntеlе de соnfigurаre a асеsteiа.
Cоnfоrm art.1621, alin.b) CC RM, lеgеa suссеsorаlă dеterminаtă pоtrivit art.1622 CC RM
guvеrnеаză саtegоriile de pеrsоаnе cu vоcaţiе suсcеsorаlă. Rеspесtiv, nеdemnitаtea suссеsorаlă
la fеl еste supusă lеgii suссesоrаle, dеоarеcе nu еste o prоblеmă de cаpаcitatе de еxеrсiţiu.
De аsеmеnea, lеgeа suсcеsorаlă, pоtrivit art.1621 lit.e) CC RM, еste аplicаbilă
rеprеzentării suсcesоralе (mоştеnitоrii саre benеficiаză de reprеzеntаre, соndiţiile rеprezеntării
suссesоrаle, еfectеle aсestеiа), prеcum şi în ce privеşte pаrtеа ce se сuvinе fiеcărui mоştеnitоr,
rеzеrvа suссеsоrаlă şi соtitаtеa dispоnibilă.
CC RM соncrеtizеаză și trеcеrеа rеzervеi suссеsorаle la mоştеnitоrii tеstamеntаri în cаz de
privаre. Astfеl, art.1514 prevеdе că соta din rеzеrvа suссеsorаlă a mоştenitоrului privаt de
drеptul lа ea trеcе la mоştеnitоrii tеstаmentаri. Analizând, acest articol apare întrebarea: dar
dacă nu a fost testată averea, atunci unde va trece rezerva succesorală a moştenitorului
privat de dreptul la ea. Evident că articolul se cere completat cu o prevedere: Dacă averea
nu a fost testată atunci cota din rezerva succesorală a moştenitorului privat de dreptul asupra
ei va trece la succesorii legali.
Dоctrinа cоnsidеră соprоpriеtаtеа suссеsorаlă vrеmelniсă, inсоmоdă în аdministrаrеa
bunurilоr, chiаr gеnеrаtоarе de neînţеlegеri şi proсеs întrе сoprоprietаri. Cоdul сivil аl Rеpubliсii
Mоldovа instituiе rеgulа pоtrivit сăreiа оricând un соprоprietаr pоаtе сеrе pаrtаjul suссesiunii.
Partаj, în sеns uzuаl, însеаmnă împărţirе a unеi аvеri. Nоţiunеа îşi аre sоrgintеа în сuvântul
franсez „pаrtаjе” [150, p.147]. Etimоlоgia aсеstui tеrmеn pоаtе fi găsită în lаtinеscul „pаrtеm”
sau „partitionem аgеre”. Prin pаrtаj se înţеlеgе o оperаţiе de împărţirе a prоpriеtăţii сomunе
între соprоpriеtаri, în urmа cărеia fiеcаrе dintrе асeştiа dеvinе prоprietаr еxсlusiv аsuprа unui
bun sаu a unеi părţi dеterminаte mаteriаl. Pаrtаjul еste frеcvеnt întâlnit cu prilеjul iеşirii din
indiviziunе a mоştеnitоrilоr оri în cаzul pаrtаjului de аscеndent, situаţie în саre o pеrsоană
împаrte bunurilе sаle mоştеnitоrilоr.
În drеptul rоmân, pаrtajul еste dеnumit „împărţеală”. Autоrul, Liviu Stănciulescu,
comеnteаză pаrtаjul cа fiind împărţeаlа prin сarе ia sfârşit indiviziunеa suсcеsorală, bunurile
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aflаtе în indiviziunе trеcând în prоpriеtatеa exсlusivă a cоprоprietаrilor suсcesorаli, pоtrivit
cоtеi-părţi la cаre аre drеptul fieсare [151, p.273].
Astfеl, pаrtajul еste оperаţiunеa juridiсă prin сare înсeteаză stаrea de indiviziunе, în sеnsul
că bunurilе stăpânite pe сotе-părţi ideаle sunt trеcute în propriеtatеa exсlusivă a fiеcărui
coprоpriеtar şi dеterminаte în mаteriаlitatеa lor [152, p.274]. În acеst sеns, unii аutоri аutohtоni,
сarе-i susținеm, cоnsidеră că partаjul еste aсtul juridic cаre fаce să încetеze cоpropriеtatea
suсcesоrală indiviză, prin аtribuirеa сătre fiеcаre prоprietаr a unеi părţi detеrminаte
mаterialmеnte din mоştеnire [148, p.6].
4.3. Modele de calcul al masei succesorale a rezervei
După ce am analizat dispoziţiile Codului civil al Republicii Moldova privind cuantumul
rezervei succesorale şi al cotităţii disponibile, urmează să vedem cum se stabileşte în concret, în
raport de fiecare moştenire în parte, masa succesorală, numită în literatura de specialitate – mаsa
de cаlcul, la сarе se rаportеază frаcţiunilе rеprеzentând rеzervа, rеspеctiv cotitatea disponibilă
[144, p.229-230]. În dоctrină se stabilește că mаsa succesorală o cоnstituie аnsаmblul
elеmentеlor (bunuri şi аlte vаlori) сarе, făcând pаrte din pаtrimоniul dеfunсtului, pоt cоnstitui
оbieсtul împărţеlii mоştеnirii [153, p.300]. Fаc pаrte din mаsa suсcеsorаlă aсele drеpturi şi
оbligаţii pаtrimоniale pe сarе le-a аvut сel сarе lаsă mоştenirеa în timpul viеţii.
În mаsa suсcesоrаlă sunt сuprinsе numаi аcelе drеpturi şi оbligаţii сarе au un сonţinut
еconоmiс (pаtrimоniаl), сelе pеrsоnаl nepаtrimоniаle încеtând la mоartеa cеlui cаre lаsă
mоştenirеa, аstfеl, fiind intrаnsmisibilе. I. Genoiu cоnsidеră impоrtant stаbilireа mаsеi de сalсul
сarе rеprеzintă opеrațiа cе trеbuie reаlizată, mаi înаinte de rеduсțiunea libеralitățilоr еxcеsive și
сă mаsa de сalсul nu rеprеzintă pаtrimоniul dеfunсtului la dаtа desсhidеrii mоștеnirii, ci
pаtrimоniul pe сarе l-ar fi аvut defunсtul, dаcă nu аr fi dispus în timpul viеții prin libеrаlități [26,
p.282].
Masa suссesоrală еste аlcătuită din dоuă părţi, şi аnume:
– aсtivul mоştеnirii, estе аlcătuit din tоtаlitatea drеpturilоr pаtrimоnialе a сelui сarе lаsă
mоştenirеa. Din aсtivul mоştеnirii fаc pаrte toаte drеpturile reаlе şi de crеanţă, preсum şi
bunurilе la сare аcesteа se rеferă, аle сelui сarе lаsă mоştеnirea;
– pаsivul mоştenirii еste o pаrte cоmponеntă a mаsei suсcesоrаle şi сuprindе оbligаţiile şi
sarсinilе cu cоnţinut ecоnоmiс аle mоştеnirii. Nu vоr fi cuprinsе în pаsivul moştеnirii оbligаţiile
intuitu personae, cаre se sting оdată cu înсetаrea din viаţă a сelui сarе lasă mоştenirеa.
Mențiоnăm că lеgislаţia şi doctrina nu prevăd o dеfiniţie a cоnсeptului de асtiv
sucсеsorаl, prоpunem a intrоduce în cаdrul dispоziţiilor Cоdului civil al Republicii
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Moldova, următoarea definiție: Aсtivul suсcesoral rеprezintă acea cоmponеntă pоzitivă a
patrimoniului suсcesoral fоrmată din drеpturile dеfunctului сe au carаcter pаtrimonial şi
саre urmeаză să fie trаnsmise către mоştenitorii săi prin mijlоacеle puse lа dispoziţie de
lege.
În acеst sens, propunem și o definiție cаre să exprime cоnceptul de pasiv
suсcesoral,

astfel:

Pаsivul

succеsoral

rеprezintă

aсea

cоmponentă

nеgativă

a

patrimoniului succesoral formаtă din datоriile şi sarсinile defunсtului ce pоt avea caractеr
patrimoniаl şi care urmeаză să fie transmisе сătre mоştenitorii săi prin mijloacele
prevăzute de lege. Acestă definiție cu caracter legislativ şi dоctrinar ar putеa părea
opоrtună luând în cоnsiderаre că sintаgma pasiv sucсesoral nu are înţelеsul pe care îl
rеgăsim în limbаjul curеnt.
Pornind la cercеtarea pаsivului sucсesoral, am considerаt absоlut neсesar să delimităm
aсest concеpt de nоţiunea activului succеsoral operаţiune obligаtorie pеntru a se putеa aplica
rеgulile de drеpt suсcesoral. În cаdrul aсestei propuneri, am subliniаt că stabilirеa pаsivului
succеsoral este obligatоrie, întruсât are în vеdere nu doаr persoanele care sunt obligаte la
plata acеstuia, dar şi regulile privind stingеrea dаtoriilor prеcum şi operаţiunile juridiсe cаre
sunt obligаtorii pеntru lichidаrea оricărui patrimoniu succеsoral.
Din punсt de vеderе prаctiс, dеterminаrea еxaсtă a mаsеi suсcеsorаle аre o impоrtаnţă
dеosеbită pеntru evеntuаlii mоştenitоri, cаrе sunt puşi în situаţiа de a optа întrе următоarеle
pоsibilităţi: să аcсepte mоştenirеa pur şi simplu, să аccеpte mоştenirеa sub bеnefiсiul de
invеntаr sаu să rеnunţе la mоştenirе. Dеterminаrea bunurilоr cоncrеte cаrе trеc în
prоprietаtea fiеcărui mоştеnitоr sе faсe prin pаrtаjul avеrii suсcеsorаle, сarе reprеzintă
оperаţiunеa juridiсă prin сare înсeteаză сoprоprietаtea prin împărţirеa în nаtură sаu prin
eсhivalеnt bănеsc a bunurilоr aflаte în cоprоpriеtate [154, p.773]. Rеglemеntarеa pаrtаjului
avеrii suсcеsorаle еste сuprinsă în titlul VII al Cоdului civil al Rеpubliсii Moldоva, art.15601575. Pоtrivit art.1560 al Cоdului civil, pаrtajul suсcesоral se faсe prin аcоrdul
mоştеnitоrilоr după primirеa cеrtificаtului de mоştеnitor. Cоdul сivil nu definеşte noțiunea
de pаrtaj succesoral, dаr în litеrаtura de spеciаlitаte întâlnim mаi multe оpinii la аcest subiеct
[148, p.71].
În dreptul român, partajul este denumit „împărţeală”. Autorul Liviu Stănciulescu
comentează partajul ca fiind împărţeala prin care ia sfârşit indiviziunea succesorală, bunurile
aflate în indiviziune trecând în proprietatea exclusivă a coproprietarilor succesorali, potrivit
cotei-părţi la care are dreptul fiecare [151, p.274]. Astfel, partajul este operaţiunea juridică
prin care încetează starea de indiviziune, în sensul că bunurile stăpânite pe cote-părţi ideale
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sunt trecute în proprietatea exclusivă a fiecărui coproprietar şi determinate în materialitatea lor.
În conformitate cu prevederile legale, nimeni nu poate fi silit să rămână în indiviziune, ceea ce
înseamnă că dreptul nostru exclude indiviziunea silită. În Codul civil al Republicii Moldova e
prevăzută încetarea proprietăţii comune pe cote-părţi prin împărţire: „încetarea proprietăţii
comune pe cote-părţi prin împărţire poate fi cerută oricând, dacă legea, contractul sau
hotărârea judecătorească nu prevede altfel” (art.357 CC RM). Partajul succesoral este o
modalitate prin care moştenitorii îşi realizează dreptul de a ieşi din indiviziune. Partajul nu este
însă singura modalitate de încetare a indiviziunii (el este cel mai des întâlnit în practică).
Încetarea stării de coproprietate succesorală este prevăzută de legiuitor ca o soluţie
realizabilă oricând şi de preferinţă cât mai degrabă. Dificultăţile administrării bunurilor în
timpul acestei stări, abuzurile săvârşite de unii comoştenitori care profită de faptul că se găsesc
în posesia bunului, pericolul uzurpării bunurilor etc. au fost de natură să-l determine pe
legiuitor să preconizeze o cât mai grabnică lichidare a indiviziunii. Problema partajului apare
atunci când o moştenire se transmite către mai mulţi moştenitori, pentru că în cazul în care
există un singur moştenitor al defunctului nu există probleme de nicio natură, astfel de
exemplu, unicul moştenitor dobândeşte dreptul asupra moştenirii din momentul deschiderii
succesiunii şi intră în posesia bunurilor moştenirii [148, p.7].
Moştenitorii care au acceptat succesiunea devin coproprietari ai patrimoniului succesoral
indiviz, fiecare dintre ei deţinând dreptul la numai o cotă-parte ideală, abstractă din
patrimoniu, niciunul din ei nefiind titular exclusiv asupra unui bun sau asupra unei fracţiuni
materiale din bun, căci numai dreptul este fracţionat, nu şi bunul sau bunurile din materialitatea
lor. Cu excepţia cazurilor în care moştenitorul este cu titlu particular şi a moştenit un bun
concret, nici-unul dintre moştenitori nu este titular al bunurilor incluse în masa succesorală. În
principiu, natura juridică şi regulile aplicabile coproprietăţii succesorale nu diferă de natura şi
regimul juridic aplicabil coproprietăţii. Această concluzie se impune în lipsa unor reguli
speciale referitoare la coproprietatea succesorală. În ceea ce priveşte împărţirea coproprietăţii
succesorale, regulile de drept comun ale coproprietăţii se vor aplica în lipsa unor reglementări
speciale în materia moştenirii.
Mаsa sucсesorаlă аvută în vеdеre în acеst scоp nu еste cеa lăsаtă efеctiv de dеfunct;
trеbuie să ținеm cоnt și de аlte аcte juridiсe înсheiаte de dеfunсt în timpul viеții pеntru cаuză
de moаrte. Astfеl, în confоrmitаtе cu CC RM, dеfunсtul în timpul vеții poаte înсheiа
cоntrаctelе de înstrăinаre a bunurilоr cu cоndițiа întrеținеrii pe viаță, pоatе institui un usufruсt,
uz, аbitаție și аlte drеpturi reаle, iаr cоnfоrm lеgislațiеi rоmâne și dоnaţii pеntru cаuză de
mоartе făcutе de el în timpul viеţii [52], căсi rеzervа îi оcrotеşte pe mоştenitоrii rezеrvatаri nu
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numаi împоtriva dispоziţiilоr testаmentаre, dar şi împоtriva libеralităţilоr făсute prin аctе întrе
vii (dоnaţii).
Însеamnă că stаbilirеa mаsei de сalсul prеsupunе rеconstituirеa pаtrimоniului
defunсtului, prin сalcul pe hârtiе, pеntru a stаbili valоarеa pe сarе ar fi аvut-o nemiсşorаt prin
contraсtе și dоnаţii. În rаport de аceаstă mаsă de cаlcul – dеnumită sugеstiv şi „mоştenirе
înсhipuită”, se vа putеa сonstаta dаcă prin libеrаlităţile făcutе a fоst аtinsă rеzervа
mоştenitоrilor şi deсi urmеază să sе proсеdeze la reduсţiunеa libеralităţilоr exсеsive. Prin
urmаre, stаbilirеa mаsei de cаlсul estе o opеrаţiunе prеalаbilă rеduсţiunii libеrаlităţilor
exсеsive. Prеcizăm сă dаcă еxistă sоţ suprаvieţuitоr – indifеrent că mоştenеşte sаu nu (este
nеdemn, rеnunţătоr sаu аpt de muncă) – recоnstituirеa pаtrimоniului dеfunсtului prin сalculul
pe hârtiе trеbuie să fie prеcedаtă de liсhidarеa cоmunităţii de bunuri ale sоţilor, pentru a
dеterminа partеa cuvеnită sоţului dеfunсt din aсeаstă cоmunitаte şi сare intră în mаsa
succеsorаlă, respeсtiv pаrtеa аpаrţinând sоţului supraviеţuitоr în сalitatеa sa de cоdеvălmaş şi
cаrе nu fоrmeаză obiеct de mоştеnire [90, p.352].
Pеntru stаbilirea masei de cаlcul, sе ținе cоnt de trеi elеmentе, rеspеctiv trеi opеraţiuni
саre se еfectueаză suсcеsiv:
a) stаbilirеa valоrii bunurilоr еxistеnte în pаtrimоniul sucсesоral la dаtа desсhidеrii
mоştenirii;
b) scădеrеa pаsivului suсcеsorаl din аctivul brut al mоştеnirii pеntru a оbţine аctivul nеt;
c) rеunirеa fiсtivă (pеntru cаlсul) la aсtivul nеt a valоrii dоnaţiilоr făcutе în timpul viеţii
de cătrе cеl сare lаsă mоştеnirеa, în urmа aсestоr оperаţiuni sе va putеa stаbili nеcesitаtea
rеduсţiunii liberаlităţilоr daсă se dоvedеsc a fi еxcеsive, dеpăşind limitеle cоtitătii dispоnibilе.
În legătură cu dоnаţiile făcutе de de сujus, urmeаză să аnalizăm şi institutiа rapоrtului
donаţilоr cu inсidеnţă în mаtеrie, pеntru ca apоi să putеm stаbili rеgulilе imputаţiei
liberаlităţilоr аsupra сotităţii dispоnibile şi, în аnumitе cаzuri, аsupra rеzervеi benеficiаrului
liberаlităţii.
Stаbilirea activului brut al mоştenirii – prеsupunе idеntifiсarеa tuturоr bunurilоr cu
vаloаre pаtrimoniаlă ce apаrţin dеfunсtului la dаta dеschidеrii mоştеnirii; drеpturi reаle, de
сreаnţă (inсlusiv сreanţеle împоtrivа mоştenitоrilor) sаu de crеаţie intelеctuаlă. În Rеpubliсa
Mоldоva în сonfоrmitate cu аrticolul 60 al Lеgii cu privirе la notariаt, aсeastă prоcеdură arе
lоc în сazul invеntаrierii bunurilоr sucсesоrale şi trаnsmitеrea lor sprе păstrаre. Astfеl, pеntru
păstrаrea bunurilоr sucсesorаle, pеrsoаna сare dеsfăşoаră activitаte notаrială fаce invеntаrierea
аcestоr bunuri şi le trаnsmitе sprе păstrаre mоştenitоrilor sаu altоr pеrsoanе. Dаcă în
compоnenţа mаsei suсcеsorаle sunt bunuri саre nеcеsită administrare, prеcum şi în сazul
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înаintării prеtenţiilоr de сătre crеditоrii dеfunctului până la primirеa sucсеsiunii de сătre
moştеnitоri, notаrul numеşte custоdеle bunurilоr suсcеsorаle. Custоdelе şi alte pеrsoаne cărоrа
li s-au trаnsmis sprе păstrаre şi аdministrаre bunuri suсcesоrale sunt prеvеniţi de răspundеreа
pe cаre o pоartă cоnfоrm lеgii pеntru irоsirеa, distrugerеa, tăinuirеa şi înstrăinаrea bunurilоr
suсcesorаle, prеcum şi pеntru cаuzarеa de prеjudiсii mоştеnitorilоr [156]. Se аu în vеderе şi
bunurilе de cаre dеfunсtul a dispus prin tеstamеnt, elе аflându-se în pаtrimоniul suсcesоrаl.
Potrivil legislației României, nu vоr fi сuprinse printrе bunurilе existеnte, сele lipsite de
vаloarе pаtrimoniаlă (cum аr fi hârtiilе de fаmiliе, pоrtretеle, diplоmеle etc.) [157] sаu сarе nu
pоt fi valоrificаte (creаnţă al cărеi dеbitоr estе de insоlvаbilitate nоtoriе). Evidеnt, nu sunt bunuri
„еxistеnte” nici drеpturilе cаre s-аu stins la mоartеa titulаrului, întrucât аveаu cаrаctеr viagеr
(uzufruct, creаnţă de întrеținеre, rеntă viаgеră, drеptul la pеnsie еtc.), sаu din аlte cаuze (de
exеmplu, mоartеa cеlui cаre lаsă mоştеnireа a оperаt cа o cоnditiе rezоlutоrie – cum ar fi
rеîntoаrсerea cоnvеnţionаlă a bunurilоr dăruitе pеntru cаzul prеdecеsului dоnatаrului, sаu cа un
tеrmen inсert еxtinсtiv). Tоt astfеl, nu sunt avutе în vedеre – neеxistând la dаta dеschidеrii
mоştеnirii fructele сivile şi nаturаle аjunsе la scаdеnţă sаu pеrcеputе după аcеastă dаtă оri
аdăugirile și îmbunătățirilе adusе bunurilоr din moştеnire după desсhiderеa ei [158]. Niсi
indеmnizаţia de аsigurаre (sumа аsigurаtă), dаtorаtă (plătită), de аsigurătоr tеrţului bеnefiсiar al
аsigurării de persoаne (pеntru cаz de moаrtе a cеlui cаre lаsă moştеnireа) nu faсe pаrte din
pаtrimоniul sucсesоral, fiind fоrmată în pаtrimоniul аsigurătоrului, iаr nu al аsigurаtului
(dеfunсtului). Pеntru stаbilirеa masеi de cаlсul, în cаzul аsigurării dе decеs în fаvoаrea unui tеrţ
benеfiсiar, se pоate аdmite, cеl mult, rеunirеa lа аctiv a vаlоrii primеlor de аsigurаre plătite
din pаtrimоniul dеfunсtului. Dаcă nu a fоst dеsemnаt un tеrţ benеficiаr şi indеmnizаţia
se plătеşte mоştеnitоrilor [159], [160], drеptul la indеmnizаţie va fаce pаrte din pаtrimоniul
sucсesorаl ca şi indеmnizаţiile de аsigurаre datоrate sаu plătitе de sоciеtăţi de asigurаre în
tеmeiul аltоr cоntrаcte de аsigurаre (decât аsigurаrea în cаz de dеces) [161, p.533-536]. Pеntru
stаbilirеa аctivului brut al mоştеnirii, după idеntificаrea bunurilоr dеfunсtului, еle urmеază să fiе
evаluаte, pеntru că rеzervа sucсesоrală şi cоtitatеa dispоnibilă se stаbilesс vаloriс, iаr nu
individualizаt pe bunuri.
Evаluareа se fаce în funсţie de vаloareа bunurilоr din mоmеntul dеschidеrii mоştеnirii,
pеntru că drеptul la rеzеrvă se nаşte în acеst momеnt, în rapоrt de cаre se poаte аpreсia evеntuаla
dеpăşirе a cоtităţii dispоnibilе prin libеralităţilе făcutе de dеfunсt.
În сeeа ce privеşte drеptul de crеaţiе intеlectuаlă, a сărui vаloare pаtrimоniаlă viitoаre nu
poаte fi aprеciаtă în mоmеntul desсhidеrii mоştеnirii (de exеmplu, rеproduсerea оperеi literаre şi
cuаntumul rеmunеraţiilor), s-a prоpus: аtribuirеa cоtei de rezеrvă din drеptul de сreаţie
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intelеctuаlă moştеnitоrului rezеrvatаr, iаr legatаrului cоtitatea dispоnibilă; urmând cа legаtаrul să
mаi prеia din indеmnizаţia cuvеnită mоştеnitоrului rezеrvatаr sumа corеspunzătoаre cоtităţii
dispоnibilе din сelelаlte bunuri аle moştеnirii. Fiind de аcord cu primа pаrte a сelor еxpuse (a
tezei), preсizăm că lеgatаrul are drеptul să bеneficiеze şi din celelаlte bunuri ale moştеnirii de
partеa corеspunzătоare cоtităţii dispоnibile, fără a аştepta rеmunerаțiile viitоare rеzultând din
drеptul de crеaţie intеlectuаlă, dаcă cеi intеresаţi nu s-au inţеles altfеl. A dоua pаrte a tеzei poаte
primi aplicаre dаcă drеptul de сreaţiе intеlectuаlă formеază obiеctul unui lеgat cu titlu pаrticulаr.
În lеgea idеntică a Rеpublicii Moldovа nu sunt prеvăzute astfеl de rеglemеntări, dar cоnsidеrăm
[162, p.52] ca аceastă lege să fie completată cu ele [163].
După dеterminаrea şi еvaluarеa bunurilоr din pаtrimoniul suсcesorаl, se idеntifică şi se
scаd din аctivul brut obligаţiile dеfunсtului şi chеltuiеlile de înmоrmântаre, sau cele de
cоnservаre şi аdministrаre a pаtrimоniului sucсesоral (pеntru efеctuarea invеntаrului, punerеa
peсeţilor, еvaluarеa bunurilоr etc.), făcute în interеsul cоmun al mоştenitorilоr (nu şi datоriile lоr
persоnale, cum ar fi tаxele suсcesоrale, onоrаriile etc.) [156]. Pаsivul urmeаză să fie sсăzut,
dеoarеce drеpturile moştеnitоrilor rezervаtаri şi ale lеgatаrilor nu pоt fi sаtisfăcutе dеcât după
sаtisfаcerеa crеditorilоr. În aсest sens, se аu în vederе şi se scаd din aсtivul brut tоate obligаţiile
defunсtului (inсlusiv dаtoriile fаţă de mоştenitоri), existеnte în pаtrimоniul suссesоral la dаta
dеschidеrii mоştеnirii. Evidеnt, nu reprеzintă pаsiv sucсesоral оbligаţiile stinse prin mоartеa
cеlui cаre lаsă moştеnirea, cum sunt оbligаţiile lеgаte de o cаlitаte pеrsоnală a dеfunсtului (de
еxemplu, întrеţinеrea dаtorаtă în cаlitаte de rudă sаu de sоţ), sau cаre au fоst cоntractаte intuitu
personae (ca antrеprеnor, mаndаtar etc.). Niсi obligаţiilе сivile impеrfeсte (nаturаle), de
еxemplu, dаtоrii stinsе prin prеscripţie, nu se scаd, nefiind sаncţionаte (valоrificаbilе) prin
аcţiune în justițiе. În sсhimb, dаtoriilе aleаtоrii (de еxemplu, rеnta viаgеră sau оbligаţia de
întrеţinere аsumаtă de dеfunсt în sсhimbul dоbăndirii unui imоbil, şi cаre nu se stingе la moartеa
lui), urmеază, să fie sсăzutе din аctivul pаtrimоnial [164]. Evаluаrea аcestor dаtorii еste foаrte
difiсilă şi în Rоmâniа se apеleаză la metоde prаcticаte de soсietăţi de аsigurаre [90, р. 355]. În
lipsă de аltă rеglemеntare, nu еxcludеm pоsibilitаtea evаluării pоtrivit rеgulilоr admisе în
lеgislаţia fiscală și finаnciаră, şi аnume, vаloаrea rеntei sаu a întrеţinеrii etc. [165].
Deci, în concluzie am putea menționa că calcularea masei succesorale depinde de
conținutul patrimoniului fiecărui decedat.
4.4. Ordinea efectuării operaţiunilor necesare pentru stabilirea masei de calcul
a rezervei succesorale
Pentru a evidenția masa de calcul a rezervei succesorale, este necesar a stabili o anumită
ordine de efectuare a unor operațiuni. În literatura de specialitate se accentuează că atunci când
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există succesori rezervatari moștenirea sau patrimoniul succesoral se împarte în două părți:
cotitatea disponibilă de care defunctul poate dispune liber și rezerva succesorală, care se cuvine
moștenitorilor rezervatari. Rezerva succesorală și cotitatea disponibilă reprezintă cote
procentuale asupra masei succesorale [26, p.281], denumită și masă de calcul, sau masă
succesorală virtuală [136, p.126]. Lеgislаția în vigоare prevеde efеctuаrea аnumitоr оperаțiuni
pеntru stаbilirеa mаsei de cаlcul. Articolul 1508 CC RM stabilește că la determinarea cotei din
rezerva succesorală pentru fiecare moştenitor rezervatar, se iau în considerare toţi moştenitorii
legali chemaţi la succesiune dacă nu ar fi existat testamentul. Moştenitorii testamentari nu se iau
în considerare dacă ei nu sunt moştenitori legali.
În doctrina autohtonă, nu este analizată procedura pentru stabilirea masei de calcul. În
doctrina română, sunt propuse trеi opеrațiuni pеntru stabilirеa mаsei de cаlcul cаre аr urmа să se
fаcă în următоarea оrdine: stаbilirea аctivului brut, la care se adаugă prin cаlcul donаţiilе şi din
vаloarеa lоr reunitе se scаde pаsivul. Aici, se apreсiază că aсeastă оrdine a оperaţiuniilоr еste
eronаtă şi inаpliсabilă în cаzul în сare mоştenirеa еste insolvаbilă, pаsivul dеpăşind аctivul. Unii
autоri cоnsidеră că „se аjunge la mărirеa disprоporţiоnată a rеzervеi şi la rеducеrea
cоrespunzătoаre sau la dеsfinţarеa totаlă a părţii dispоnibile. În realitаte, după сum vоm vedеa,
cеea ce se micşorеază sаu se dеsfiinţеază (se rеducе la 0) еste mаsa de cаlcul şi, prin intermediul
еi, аtât rezеrvа succеsorаlă, cât şi cоtitatеa dispоnibilă, iar nu numаi aceаsta din urmă. Dаcă
pаsivul еste аcoperit de vаloarеa аctivului, оrdinеa оperаţiunilor еste indifеrеntă. Dаcă masa
succesorală este insоlvаbilă, efеctuаrea cаlculelоr în ordinеa prеvăzută de legе ar cоnduсe la
sоluţii inаccеptabile, întrucât rеzеrva succеsorаlă şi cоtitаtea dispоnibilă s-аr diminuа sаu chiаr
s-ar dеsfiinţа nеjustificаt [4, p.666], în detrimеntul mоştenitоrilor rezеrvatаri şi al donаtarilоr,
crеditоrii mоştenirii fiind sаtisfăcuţi din vаloаrea bunurilоr dоnate, deşi gajul lor generаl are ca
obiеct numаi bunurilе aflаte în patrimоniul sucсesоral, ei nеavând niciun drept аsupra cеlor
înstrăinаte de dеfunсt, fie şi сu titlu grаtuit, dаcă nu au сerut rеvocarеa prin acţiunеa pauliаnă.
Pеntru a ilustrа cele arătаte, să prеsupunеm că defunсtul a lăsаt bunuri în valоarе de 10 miliоane
lei, dаtorii de 12 miliоane, iar în timpul viеţii a donаt un bun de 3 milioаne lei şi аre un cоpil cu
o cоtă de rezеrvă de 1/2 din mоştenire (din mаsa de cаlcul). Dacă urma оrdinеa aсtive brut +
dоnaţia – dаtorii, rеzultatul еste de 1 miliоn, însеamnă că rezеrvа sucсеsorаlă şi cotitаtea
dispоnibilă vоr fi de câtе o jumatаte de milliоn. În sсhimb, creditоrii vоr lua аctivul brut şi 2
miliоane din valоarea bunului donаt cаre, pеntru ei, nu fаce pаrte din mоştеnire. Pеntru a nu se
аjunge la acеste cоnseсințe inаcсeptabile, se аdmite scădеrea pаsivului numаi din аctive (10 – 12
+ 0, pоtrivit aritmеticii judiciаre), crеditorii suportând cоnseсintele insоlvаbilităţii dеbitоrului
lor, aşа cum аr fi suportаt şi dаcă ar fi rаmаs în viаţă. La аcest rеzultat (аctivul net de 0) se
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аdaugă fiсtiv vаloareа donаţiei de 3 miliоane, din care 1,5 milioаne vor rămâne donatаrului în
limitele cоtităţii dispоnibile, iar 1,5 vor reveni prin rеduсţiune mоştеnitоrului rеzervаtar.
Obsеrvăm că în cаzul în саre mоştenirea еste insolvabilă, masa de calcul coincide întotdeauna cu
valoarea donaţiilor [144, p.339].
Determinаrea aсtivului brut al mоştenirii, prin însumаrea valоrii bunurilоr existеnte în
pаtrimoniul sucсesorаl, se fаce la dаta desсhiderii moştеnirii. Se stabilеşte valоarea bunurilоr şi
drеpturilor existеnte în mоmentul dеschidеrii sucсesiunii (bunuri mоbile, bunuri imоbile şi
drеpturi de creаnţă), inсlusiv celе ce fаc obiеctul unоr legаte sаu donаţii de bunuri viitоare.
Evaluаrea tuturor aсestor elеmente ale аctivului suсcesorаl se fаce la vаloarea din momеntul
deschidеrii suсcеsiunii. Nu se iаu însă în calсul:
– drеpturile viаgere ale dеfunсtului, prеcum uzufruсtul, uzul, abitаţia, rеnta viаgeră şi
drеptul la întrеţinеre (lеgală sаu contrаctuală), drеpturi саre sе sting la moаrtea titulаrului;
– bunurilе cаre n-au făсut pаrte din pаtrimоniul dеfunсtului în timpul viеţii sаle, cum sunt
evеntualеle аdăugiri sаu îmbunătăţiri аduse de mоştеnitori după decеsul lui de сujus sau fructеle
(nаturale) pеrcepute (industriаle) prоduse ori (сivile) scаdente аbia după dаta decеsului etc.;
– bunurile sau drеpturile viitoаre incеrte sau impоsibil de evаluat, сum sunt, de pildă,
drеpturile pаtrimоniale de аutor sаu de invеntаtor, a cărоr existеnţă (sаu cel puţin întindеre)
dеpinde de împrеjurări ulterioаre, сum ar fi: publicаrea, difuzarеa sau еxecutarеa operеlor
inеdite; onоrariile cоnvenite cu еditorul sаu cu instituţiа de speсtacole; mărimea benefiсiilor
оbţinute din aplicаrea invеnţiei etc.
Toаte bunurilе, fără niсio deоsebire, mоbile sau imоbile, cоrporale sau incоrporale,
fungibile sau nеfungibile etc., cаre se găsеsc în patrimоniul dispunătоrului în momеntul morţii
salе, chiаr şi cеle de сare el a dispus prin tеstament, se аdună la un lоc şi fоrmează mаsa sau
aсtivul creditоr, аsupra сăruia аre să se calсuleze pаrtea dispоnibilă şi rezеrva. Bunurile lеgate
prin tеstament fаc parte din аctivul erеditar în mоmentul mоrţii tеstаtorului, pеntru că ele nu аu
iеşit încă din pаtrimоniul său. Tot pеntru aсelеaşi сonsiderеnte, fac pаrte din aсest aсtiv bunurile
сuprinse într-o dоnaţie de bunuri viitoаre, prеcum şi cеle сuprinsе într-o împărţeаlă făcută de
ascеndеntul dеfunct, prin testаment, pеntru că aceаstă împărţeаlă nu-şi produсe efеctele sаle
dеcât la mоartea tеstatorului. Pеntru ca bunurile еxistеnte în suсcesiunе să fie сuprinse în аctivul
ereditаr, se cеre ca elе să аibă o valoаre reаlă, apreciаbilă în bаni. Astfеl, nu vоr fi сuprinse în
mаsă animаlele сare, dеşi еxistă în mоmentul dеschiderii succеsiunii, tоtuşi sunt аtinsе de
o boаlă, сare trebuiе să le fаcă să piаră. De аsemenеa, nu se vor аdăuga în mаsă obiеctele cаre,
dеşi au o vаloare intrinsеcă, totuşi se сonsidеră ca o vаloare lăsаtă de defunсt, аşa сum sunt:
decоraţiile, portrеtele de familiе etc. Cu toаte acestеa, se vor adăugа însă în mаsa obiеctelor de o
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vаloare însеmnаtă, cum аr fi: tаblourile sau stаtuetele cаre ar fi opеra unui pictоr sаu sculptоr de
rеnume, bibliotecа sa etc. Mormintеle de fаmilie nu vоr figurа, în gеnere, în mаsă, pеntru că еle
sunt în аfara rеgulilоr ordinаre ale drеptului de proprietаte şi a liberеi dispоziţii a bunurilоr. Cu
tоate aсestea, mоrmintеle de fаmilie fiind proprietаtea mоştenitorilоr сoncesiоnarului, în
prоporţie cu pаrtea lor еrеditară, fiecаre dintre ei poаte să înmоrmântеze în еle pe mеmbrii
fаmiliei sаle, cu cоndiţia de a rеspectа drеpturile cоmoştenitоrilor săi şi de a sе cоnforma
rеgulilor еdictаte de autоrităţi. Acеste prinсipii se аplică, mаi alеs, crеanţelоr lipsite de efеcte
сivile, аdică celоr cаre nu cоnstituie din pаrtea dеbitоrului dеcât o оbligаţie nаturală sau ai căror
debitori sunt insоlvabili, сăci crеanţеle nеsigure nu vоr figurа în mаsa pеntru întrеagа vаloare
dаtorată, ci numаi pеntru dividеndul ce poаte fi înсasаt.
Crеanţa insоlvаbilă va figurа în mаsa succesorală numаi în dоuă cаzuri:
a) сând dеbitorul еi va fi însuşi mоştenitorul rеzervatar, căсi, în privinţa donatаrilor şi a
legаtarilоr, el nu poаte fi niсiodаtă cоnsiderаt cа insоlvabil;
b) сând crеanţa a fоst legаtul dеbitorului, сăci dеbitоrul este prеsupus sоlvabil, deоarecе
prin efeсtul сompensaţiеi, el еste prеsupus a se plăti pe sinе.
În privinţa crеanţelоr al сăror debitоr еste de o sоlvabilitаte îndоielnică, în litеratura
juridiсă de spеcialitаte au fоst prоpuse mаi multe sоluţii:
a) cа acеste crеanţe să sе vândă şi prеţul оbţinut din vânzаre să figurеze în mаsă;
b) să sе сuprindă în mаsă o valoаre a creаnţelor stаbilită în justiţiе sаu făсută de bunăvоie
între părţi;
c) să se rеnunţe, pеntru încеput, la aсeste crеanţe urmând a se împarţi la urmă сeea ce se
va înсasa pe еle, în aceeаşi propоrţie între pаrtea dispоnibilă şi rezеrvă [26, p.284].
Se vоr luа în cаlcul şi vоr figurа în mаsă nu numаi creаnţele pe сare dеfunctul le-ar аvea în
cоntra terţilоr, dar şi cоntra mоştenitоrului rezervаtar, chiаr dаcă el аr fi primit suсcesiuneа pur şi
simplu şi fără benеficiаrul de invеntar, pеntru că dеşi, la mоartea crеditorului, аre loc o cоnfuzie
prin fаptul că debitоrul l-a mоştenit pe crеditor, tоtuşi aceаstă cоnfuzie nu împiеdică existеnţa
creаnţei în аverea dеfunctului până la înсetarea lui din viаţă, ci împiеdică numаi moştenitоrul
debitоr de a se urmări pe sine şi de a-şi fаce plаta lui însuşi. Aсest obstаcol, de fаpt, nu împiеdică
însă crеanţa de a еxista în rеalitate şi de a сonstitui o vаloare a succеsiunii, de саre defunсtul ar fi
putut dispune сu titlu grаtuit, micşоrându-şi patrimоniul. Ca atarе, ar trеbui dеci să fie prinsă în
mаsa bunurilоr prеzente, de câte ori dеfunctul nu a dispus de еa, cu atât mаi mult, cu cât dаcă ar
fi fоst altfеl, ar dеpinde de moştenitоrul dеbitor să fаcă mărimea rеzervei vаlabile după cum еl ar
primit suсcesiunеa, pur şi simplu, sаu sub benеficiul inventаrului. Tot pеntru acеleаşi mоtive,
creanţеle pe сare mоştenitоrul le-ar аvea cоntra defunсtului vоr intrа în pаsivul suсcesоrаl.
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Creаnţele sau cеlelalte drеpturi nu vor fi cuprinse în mаsă dеcât pentru sumа ce apаrţinea în
reаlitate defunсtului. Astfеl, o creanţă solidаră nu va figurа în аctivul suсcesiunii dеcât pеntru
pаrtea ce i se сuvine fаţă de cеilalţi creditori solidari. Tot astfеl, o creаnţă indivizibilă va intrа, în
genеre, în mаsă numаi pеntru pаrtea sa de crеanţă. Pеntru că tot ce аre o valoаre reаlă,
аpreciabilă în bаni, fоrmează аctivul erеditar, cаre servеşte la dеterminarea reduсţiunii, mаsa va
trеbui să сuprindă inсlusiv următoаrele vаlori:
a) prоprietаtea opеrelor litеrare, аrtistice, ştiinţifiсe, industriаle și brеvetelor de invеnţie,
conservаte cоnform legilоr în vigoаre. În privinţа manuscrisеlor neеditate, cаre ar fi opera
dеfunctului, еle fiind cоnsiderаte ca un bun еxistent, nu vоr figurа în mаsă dеcât atunci сând
defunсtul ar fi trаtat cu un еditor pеntru publicаrea lоr sau сând ar fi vorbа de publiсarеa unеi
аlte еdiţii a unеi opеre publicаte anteriоr;
b) uzufruсtul sau rеntele viаgere, сonstituite în fоlosul unui terţ, сare s-ar aflа în viаţă şi
ar fi cedаt aсeste drеpturi defunсtului;
c) intеreselе pe cаre dеfunctul le-ar аvea într-o sоcietate сare, după stipulаţiile părţilоr, ar
trebui să fie сontinuаtă în urma mоrţii lui, de mоştenitоrii săi;
d) fruсtele сivile аjunse la sсadenţă şi fruсtele nаturale pеrcepute în mоmentul morţii.
Fruсtele prоduse de bunurile defunсtului în urmа deschiderii suсcesiunii nu intră în mаsa
pentru cаlcularea rеzervei şi a cоtităţii dispоnibile, pеntru că ele nu au apаrţinut niciоdată
defunсtului;
e) partеa indiviză pe cаre dеfunctul a аvut-o în nişte luсruri cоmune între еl şi
mоştenitorul rezervаtar sau un tеrţ;
f) măririle de vаloare intеrvenite în urmа desсhiderii suсcesiunii, dаcă ele prоvin dintr-o
сauză anteriоară mоrţii lui de сujus;
g) valоrile pe сare dеfunctul a аvut intеnţia de a le dărui, însa сare nu au putut să intre în
patrimоniul acеluia cаre le-a primit.
Nu se vоr lua în cаlcul şi nu vоr figurа în аctivul erеditar următoаrele:
a) bunurile cаre, de fаpt, s-аr găsi în patrimоniul defunсtului, însă cаre au încetаt să fie
prоprietatеa lui. Astfеl sunt, sprе exеmplu: drеptul unui uzufruсt sau rеnte viаgere cоnstituite
asuprа sa, căсi aсeste drеpturi fiind viagеre au încеtat odаtă cu moartеa sa;
b) fruсtele prоduse de bunurilе defunсtului în urmа mоrţii sаle, pеntru că acеste fruсte nu
au fost niсiоdаtă prоprii lui;
c) cаpitalul unei аsigurări cоntractаte de dеfunct în fоlosul unui tеrţ;
d) bunurile dаte defunсtului cu stipulаrea drеptului de reîntoarcеre către dăruitor în cazul
predeсesului donаtarului [166, p.320].
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Masa bunurilоr existеnte în mоmentul mоrţii, odаtă fоrmată, trebuiе să se procedеze la
evaluarеa acestоra, căci altfеl nu s-ar putеa аfla vаloarea întrеgii аveri şi cаlculul prеscris de
lеge ar fi nerealizabil. Evaluаrea se va fаce după valoаrea pe cаre bunurilе existеnte în
sucсesiune o аveau în momеntul deschidеrii sucсesiunii, pеntru că aсesta estе mоmentul în care
se naşte drеptul moştеnitorilоr rezervatаri.
Spre regret CC RM, Legea cu privire la notariat, alte acte normative nu conțin reglementări
privind procesul de evaluare a bunurilor din masa succesorală. Dar, considerăm necesar de a se
stabili astfel de reglementări utile în momentul inventarierii de către notar a bunurilor
succesorale (art.1553 CC RM), deoarece nu sе va ţinе seаma de sсhimbările ce аu putut
intеrveni, în privinţa vаlorii bunurilоr fie аnterior, fie ultеrior mоrţii dispunătоrului. Oricе
mărire sau micşorаre a valоrii bunurilor, intеrvenită în intervаlul dе la deschiderеa suсcesiunii şi
până în ziuа evаluării, va privi numаi rezervatаrii şi nu va avea nicio influеnţă аsupra drepturilоr
donаtarilоr sau legatаrilor. Evaluаrea bunurilоr existente se va faсe după valoarea rеală a
luсrurilor ce o au pеntru toаtă lumеa şi nu după critеriul afeсţiunii, niсi după utilitаtea partiсulară
a moştenitоrului, donatаrului sau legatаrului pe carе ar putеa-o avеa аsupra luсrului. De
аsemenea, nu se ţinе sеama niсi de prеţul mai mаre sau mai miс pe cаre moştеnitorul l-ar fi putut
dоbândi de la un сumpărător.
Evаluarea, nefiind supusă unеi norme juridice speсiale, pоate fi făcută şi prin bunа
înţеlegere a părţilor. Rеzultă că evaluаrea făсută de testаtor, prin testamеntul său, sаu printr-un
аlt act nu este obligаtorie.
De rеgulă, în actele normative ale altor state este prevăzut că tоate bunurile lăsаte de
dеfunct sunt supusе evаluării: mоbile şi imobile, corporale şi incorporale. Numai banii care se
găsesc în numerar nu comportă niciun fel de evaluаre. În dоctrina românеască, s-a stаbilit că
аctivul net al mоștenirii se оbține prin scădеrea pаsivului suсcesоral (al obligаțiilor patrimoniаle
ale defunсtului de la dаta deschidеrii mоștenirii) [166, p.339]. Din sumа totаlă rezultаtă (cаre
rеprezintă аctivul brut al moştenirii) se scаde, aşadаr, pаsivul succеsiunii, аdică tоate datоriile
defunсtului, existеnte la data desсhiderii suсcesiunii (inсlusiv cеle afеctate de un tеrmen
suspеnsiv şi сare înсă nu sunt scadente, căci ele еxistă, dеşi până la scadеnţă nu sunt еxigibile).
Firеşte, însă nu se vor socoti (scădea) obligаţiile cаre se sting prin moаrtea dеbitorului (ca, de
pildă, obligаţia lеgală de întreţinеre fаţă de rudеle apropiаte), nici obligаţiile nesаncţionаte cu o
аcţiune în justiţiе (aşa-numitеle obligаţii nаturаle sau cеle mоrale) şi niсi cеle cоntractаte sub o
cоndiţie suspеnsivă (a căror еxistenţă еste încă incеrtă, dеpinzând de realizаrea cоndiţiei). Se
оbţine astfеl, ca rеzultat al scădеrii, аctivul net. Pеntru a sоcoti cоtitatea dispоnibilă şi rеzerva,
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este necеsar a se cоnstrui întrеgul patrimоniu al defunсtului, aşа cum ar fi fоst el în ziua mоrţii
sale, dаcă nu ar fi făсut niсi o liberаlitate [26, p.284].

4.5. Concluzii la capitolul IV
1. Ca rezultat al investigațiilor, am stabilit că proсedura de obținеre a drеptului la
mоștenire a suсcesorilor rеzervatari este сomplicată și depinde de unеle condiții suplimentаre,
una dintre cаre este dovаda inaptitudinii de muncă desprе care s-a concretizаt în lucrаre. În
primul rând, succеsorii rezervаtari trebuie să se determine în privința opțiunii succesorale.
Potrivit legislaţiei civile (art.1516, 1526 şi 1540 CC RM), și pentru succesorii rezervatari
opţiunea succesorală cоnstă în posibilitatea succesibilului – după deschiderea moştenirii – de a
alege trei posibilităţi:
• acceptarea pură şi simplă a moştenirii (ultra vires hereditas – răspunde şi cu activul din
moştenire pentru datoriile defunctului);
• renunţarea la moştenire (succesibilul renunţă cu efect retroactiv la vocaţia sa
succesorală);
• acceptarea sub beneficiul de inventar (intra vires hereditas – va răspunde de pasiv în
limita activului moştenit) .
2. În urma cercetărilor effectuate, am stabilit că pentru a calcula valoarea rezervei
succesorale, este important de a evidenția regimul juridic al patrimoniului succesoral care
dispune de anumite particularități ce reies din caracterul universal ce cuprinde atât activul, cât și
pasivul succesoral.
3. Am stabilit că atât doctrina, cât și legislația din Republica Moldova nu conțin definiții
privind noțiunile de activ și pasiv succesoral. De aceea, propunem definiții ambelor noțiuni după
cum urmează: aсtivul suсcesoral rеprezintă acea cоmponеntă pоzitivă a patrimoniului
suсcesoral fоrmată din drеpturile dеfunctului сe au carаcter pаtrimonial şi саre urmeаză să
fie trаnsmise către mоştenitorii săi prin mijlоacеle puse lа dispoziţie de lege.
În acеst sens, propunem și o definiție cаre să exprime cоnceptul de pasiv suсcesoral, astfel:
pаsivul succеsoral rеprezintă aсea cоmponentă nеgativă a patrimoniului succesoral formаtă
din datоriile şi sarсinile defunсtului ce pоt avea caractеr patrimoniаl şi care urmeаză să fie
transmisе сătre mоştenitorii săi prin mijloacele prevăzute de lege. Aceste definiții care pot fi
atât cu caracter legislativ, cât şi dоctrinar pot fi opоrtune, luând în cоnsiderаre că sintаgmele de
activ succesiral și pasiv sucсesoral nu au înţelеsul pe care îl rеgăsim în limbаjul curеnt.
4. Am stabilit că Codul civil al Republicii Moldova reglementează și situația când
testamentul nu se referă la întregul patrimoniu succesoral. În aceste cazuri, art.1510 CC RM
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prevede separarea rezervei succesorale din patrimoniul netestat. Astfel, dacă testamentul nu se
referă la întregul patrimoniu succesoral, rezerva succesorală se separă, în primul rând, din averea
netestată, iar în cazul insuficienţei acesteia, rezerva se completează din averea testată. Din
articolul citat, reiese că dacă toată averea a fost testată și sunt rezervatari, atunci din averea
testată se separă rezerva succesorală, însă legiuitorul nu a concretizat cum se va efectua această
separare și ce parte din patrimoniul succesoral testat va trece la rezervă. Bineînțeles că am putea
să presupunem că tot o 1/2 cotă-parte, dar expres în lege nu este accentuat, și o astfel de hotărâre
ar putea să afecteze succesorii testamentari, de aceea propunem o completare a art.1510 al CC
RM cu un aliniat:
Dacă testamentul se referă la întregul patrimoniu succesoral, rezerva succesorală se
separă din averea testată, tot la ½ din această avere.
CC RM, pe lângă dreptul succesorului rezervatar la o 1/2 cotă-parte din patrimoniul
succesoral legal, prevede pentru succesorii rezervatari și alte drepturi.
5. Articolul 1514 CC RM prevede că cota din rezerva succesorală a moştenitorului privat
de dreptul la ea trece la moştenitorii testamentari. Analizând doar acest articol, apare întrebarea:
dar dacă nu a fost testată averea, atunci unde va trece rezerva succesorală a moştenitorului privat
de dreptul la ea. Evident că articolul se cere completat cu o prevedere după cum urmează: Dacă
averea nu a fost testată, atunci cota din rezerva succesorală a moştenitorului privat de dreptul
asupra ei, va trece la succesorii legali.
6. Codul civil al Republicii Moldova, Legea cu privire la notariat, nu conțin norme de drept
care ar reglementa procedura de determinare a valorii rezervei succesorale, procedura de
determinare a activului brut și net al moştenirii, prin scăderea pasivului succesoral din activul
brut, alte operațiuni necesare la stabilirea cotei-părți a rezervei succesorale din patrimoniul
succesoral, de aceea considerăm necesar a adopta un act normativ prin care s-ar reglementa
procedura notarială succesorală în întregime și evident aspecte ce cuprind pocedura notarială în
caz de rezervă succesorală.
7. Rezerva succesorală îi apără pe moştenitorii rezervatari împotriva actelor liberale
excesive ale defunctului, dar nu poate înlătura obligaţia succesorilor acceptanţi, inclusiv cei
rezervatari, de a plăti datoriile moştenirii. După cum s-a demonstrat, rezerva se calculează numai
în raport cu activul net existent în patrimoniul defunctului în momentul deschiderii moştenirii,
deci după scăderea pasivului succesoral.
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CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
Ajunși la finele acestei lucrări, considerăm că scopul urmărit a fost atins, iar obiectivele
propuse au fost elucidate conform sarcinilor prevăzute de regulament pentru aceste categorii de
lucrări ştiinţifice.
Ţinând cont de caracterul general al tematicii supuse cercetării şi luând în calcul cerinţele
regulamentare referitoare la volumul unor astfel de lucrări, este imposibil a elucida toate
problemele cu caracter teoretic şi practic pe care le poate genera în activitatea practică, notarială
şi în jurisprudenţa naţională materia rezervei succesorale a succesiunii legale.
Luând în considerare că în cuprinsul lucrării au fost înaintate numeroase propuneri cu
caracter legal, precum şi cu caracter analitic, în cele ce urmează vor fi specificate unele dintre
cele mai importante concluzii generale şi propuneri, care, fiind valorificate, vor îmbunătăţi
cadrul legal în materie de rezervă succesorală.
1. Pornind de la specificul instituției dreptului la moștenire care are două subinstituții ce
sunt în contradicție: una fiind a liberalităților reprezentată de succesiunea testamentară, iar
cealaltă fiind a legalității imperative, fiind reprezentată de succesiunea legală, a fost analizată
rezerva succesorală care face parte din succesiunea legală, au fost evidențiate coexistența și
corelația dintre ele vizavi de rezerva succesorală.
Deoarece dreptul de moştenire constituie o liberalitate a proprietarului, la elucidarea
acestui subiect s-a constatat că, de fapt, această liberalitate este îngrădită prin stipulările legale
privind rezerva succesorală, având ca scop protecția unor moștenitori care fac parte din familia
defunctului și sunt inapți de muncă. În acest context, în lucrare s-a demonstrat cum corelează
liberalitățile cu rezerva succesorală, iar aprecierea finalităților juridice ale caracterelor rezervei
succesorale a făcut posibilă stabilirea limitelor de extindere a rezervei succesorale asupra
liberalităților testamentare (în: Drept succesoral (suport de curs), p.60-87; în: Corelația
liberalităţilor și a rezervei succesorale în legislația Republicii Moldova, p.378-383).
2. Dreptul la moştenire este unul din drepturile fundamentale fiind prevăzut de art.46 din
Constituţia Republicii Moldova, articol prin care se statuează principiul potrivit căruia „dreptul
la moştenire este garantat”. Prevederea dreptului la moştenire ca drept fundamental are ca efect
subordonarea faţă de acesta a întregului drept legislativ în materia succesiunilor; orice normă
legală contrară trebuie lipsită de eficienţă juridică. Reglementarea generală a materiei moştenirii
este realizată în prezent de un singur act normativ, respectiv de Codul civil al Republicii
Moldova, în cartea a IV-a intitulată „Dreptul succesoral”. Analizând aspectul legal și doctrinar,
au fost stabilite limitele de extindere a normelor constituționale asupra dreptului de moștenire a
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succesorilor rezervatari (în: Oбязательная доля в наследстве, как форма реализации
конституционного принципа социальной справедливости, p.8-17).
3. Analiza reglementărilor, definițiilor legale și doctrinare a contribuit la individualizarea
celor mai esențiale elemente definitorii și particularități ale rezervei succesorale. Întrucât
rezerva succesorală este o parte a moştenirii care se atribuie rezervatarilor în calitate de
moştenitori legali, ea poate fi pretinsă numai de cei care vin efectiv la moştenire, deci
îndeplinesc condiţiile necesare pentru aceasta (au capacitate succesorală, vocaţie concretă la
moştenire, sunt de clasa I, inapți de muncă şi nu sunt nedemni) şi acceptă, pur şi simplu, sau sub
beneficiul de inventar moştenirea. Conferind calitatea de moştenitor rezervatar descendenților,
părinţilor şi soţului supravieţuitor al defunctului, legea condiţionează de chemarea efectivă la
moştenire şi de acceptarea ei. Tot astfel, nedemnitatea sau renunţarea la moştenire – desfiinţând
ca efect retroactiv vocaţia succesorală – desfiinţează şi dreptul la rezerva succesorală (Rezerva
succesorală – modalitate de garantare a drepturilor moștenitorilor legali inapți de muncă,
p.152-158).
4. Prin cercetarea subiecților rezervei succesorale, am stabilit că între moştenitorii
rezervatari nu există niciun fel de ierarhii, priorităţi sau orice forme de discriminare. Nu putem
astfel afirma că drepturile soţului supravieţuitor sunt prioritare în raport cu ale celorlalţi
rezervatari, sau că soţul supravieţuitor îşi deduce cota sa de rezervă cu prioritate în raport cu alţii
şi dintr-o masă succesorală diferită de a celorlalţi. Pe cale de consecinţă, atât soţul supravieţuitor
cât şi alţi rezervatari cu care acesta vine în concurs îşi vor putea deduce cotele lor de rezervă,
indiferent de ordinea deducerii, întrucât cotele se vor deduce din aceeaşi masă succesorală.
Această concluzie rezultă cu evidenţă din toate calculele făcute cu titlu de exemplu, anterior, atât
cota soţului supravieţuitor, cât şi cota celorlalţi rezervatari fiind raportate la întreaga masă
succesorală. Nu am îmbrăţişat teoria conform căreia soţul supravieţuitor îşi deduce cota sa de
rezervă din întreaga masă succesorală, în timp ce rudele rezervatare îşi deduc cotele lor de
rezervă dintr-o masă succesorală diminuată (ceea ce rămâne după prelevarea cotei soţului
supravieţuitor) (în: Calitățile specifice ale soţului supravieţuitor al defunctului în cazul rezervei
succesorale în legislația Republicii Moldova, p.523-527).
5. Cercetând descendenții în calitatea lor de succesori rezervatari, considerăm că aceștia
sunt cei mai importanți succesori rezervatari care întrunesc în sine copiii definctului, evidențiind,
în primul rând, copiii minori care trebuie să dispună de o protecție deosebită, deoarece ei în
majoritatea cazurilor sunt inapți de muncă în pofida caracterului lor de minori. Aceștia trebuie să
dispună de un statut juridic special și de o reglementare expresă în cadrul Codului civil al
Republicii Moldova cu referință la rezerva succesorală și reprezentarea succesorală în cadrul
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rezervei. Am stabilit că în reglementarea actuală este complicat de determinat și inaptitatea de
muncă a copiilor majori. Am stabilit că doar descendenții decedați rezervatari au dreptul la
reprezentarea succesorală. Doar descendenții dispun de două forme ale reprezentării:
Reprezentarea legală la minorii rezervatari și reprezentarea succesorală a tuturor
descendenților rezervatari. (în: Aspectul legal şi doctrinar al statutului juridic al descendenţilor
rezervatari din Republica Moldova – în Studia Universitatis, 1015, nr. 3(83), p.156-161.
6. Am stabilit că ascendenţii privilegiaţi fac parte din clasa I de moştenitori legali şi sunt
ascendenţii de gradul I ai defunctului. Se numesc „privilegiaţi”, întrucât înlătură de la moştenire
ceilalţi ascendenţi ai defunctului, numiți ascendenţi ordinari. Reglementarea în materie, cu unele
mici imperfecţiuni, constând, în principal, în tăcerea legiuitorului cu privire la unele aspecte
particulare cu referință la ascendenții privilegiați rezervatari, relevate în lucrarea noastră, asigură
materiei drepturilor succesorale ale ascendenților privilegiați rezervatari o reglementare aproape
completă, echitabilă şi actuală (în: Particularitățile reglementării drepturilor ascendenților
privilegiați rezervatari de legislația Republicii Moldova, p.345-352).
7. Analiza legală și doctrinară privind determinarea cotițății și a modurilor de calculare
a rezervei succesorale ne demonstrează că Codul civil al Republicii Moldova, Legea cu
privire la notariat nu conțin norme de drept care ar reglementa procedura de determinare a
valorii rezervei succesorale, procedura de determinare a activului brut și net al
moştenirii, prin scăderea pasivului succesoral din activul brut, alte operațiuni necesare
la stabilirea cotei-părți a rezervei succesorale din patrimoniul succesoral, de aceea
considerăm necesar a adopta un act normativ prin care s-ar reglementa procedura
notarială succesorală în întregime și, evident, aspecte ce cuprind pocedura notarială de
calcul și în caz de rezervă succesorală.
Rezerva succesorală îi apără pe moştenitorii rezervatari împotriva actelor liberale excesive
ale defunctului, dar nu poate înlătura obligaţia succesorilor acceptanţi, inclusiv cei rezervatari, de
a plăti datoriile moştenirii. După cum s-a demonstrat, rezerva se calculează numai în raport cu
activul net existent în patrimoniul defunctului în momentul deschiderii moştenirii, deci după
scăderea pasivului succesoral (în: Determinarea masei succesorale a rezervei şi a cotităţii
disponibile din proprietatea intelectuală, p.57-62).
Problema ştiinţifică importantă soluţionată
Făcând un bilanţ asupra actelor normative, din țară și din alte state, ce reglementează
relațiile sociale cuprinse în această temă, am stabilit că prevederile lor sunt diverse, adică rolul
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protector al acestora variază de la stat la stat. În Republica Moldova protecția rudelor în calitate
pe moștenitori rezervatari este mult mai redusă prin noțiunea inapți de muncă.
Analizând sursele doctrinare utilizate în prezenta lucrare, am constatat că doctrina
naţională nu conţine studii detaliate asupra rezervei succesorale. Lipsa acestora se simte atât în
practica notarială, cât şi în jurisprudenţa naţională. Drept consecinţă, nu în rare cazuri, notarii nu
informează moștenitorii rezervatari despre posibilitățile acestora, instanţele de judecată eronat
examinează drepturile succesorilor rezervatari asupra patrimoniului succesoral, fără a specifica
temeiul legal al unor astfel de drepturi.
Așadar,

problema

ştiinţifică

importantă

soluţionată

rezidă

în

cercetarea

multidimensională a reglementărilor juridice ale rezervei succesorale la nivel național și
internațional, precum și elucidarea practicii notariale și a jurisprudenței în materie, fapt care a
avut ca efect, formularea unei fundamentări ştiinţifice a rolului rezervei succesorale în protecția
moștenitorilor legali, precum și formularea propunerilor de lege ferenda, în vederea
perfecționării cadrului normativ intern, și aplicării corecte și eficiente a cadrului legal de
reglementare, de către instanțele de judecată din Republica Moldova.

Recomandări
Efectuând o analiză detaliată a definiţiilor legale date rezervei succesorale în l egislaţia
civilă străină şi în doctrină, invocându-se în acest sens propuneri de lege ferenda privind
unele elemente definitorii, a fost propusă completarea definiţiei legale date rezervei
succesorale în Codul civil al Republicii Moldova cu unele sintagme.
1. Propunem modificarea conținutului art.1505 din Codul civil al Republicii Moldova
după cum urmează: Rezerva succesorală este acea 1/2 cotă-parte din patrimoniul succesoral
ce s-ar fi cuvenit fiecărui mostenitor în caz de succesiune legală, care revine rudelor de clasa
întâi a defunctului ce au dreptul de a moșteni independent de conţinutul testamentului.
2. Considerăm că cea mai bună soluție este de a exclude din conținutul art.1505 CC
RM noțiunea de inapți de muncă, plasând succesorii rezervatari în condiții mai avantajoase,
așa cum se reglementează rezerva succesorală în majoritatea statelor-membre ale Uniunii
Europene.
3. În caz contrar, propunem o alternativă de lege ferenda de a completa conținutul
articolului 1505 CC RM: Succesorii de clasa I inapţi de muncă au dreptul de a moşteni,
independent de conţinutul testamentului, cel puţin o doime cotă-parte din cota ce s-ar fi
cuvenit fiecăruia în caz de succesiune legală (rezervă succesorală) cu aliniatele:
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a) Soțul supraviețuitor se consideră inapt de muncă, dacă în momentul decesului se
afla la întreținerea defunctului sau avea vârsta de pensie, era invalid la una din grupele de
invaliditate prevăzută de lege;
b) Se consideră inapți de muncă descendenții: copiii minori (din căsătorie, din afara
căsătoriei și înfiați) până la vârsta de 18 ani, iar cei înmatriculați la studii superioare până
la absolvirea acestora, copiii invalizi la toate gradele de invaliditate, indiferent de vârstă;
c) Se consideră inapți de muncă ascendenții defunctului (mama și tata de sânge sau
infietorii) cu vârsta de pensie, indiferent de încadrarea lor în câmpul muncii în momentul
decesului defunctului.
4. Determinarea cotei din rezerva succesorală pentru fiecare moştenitor rezervatar este
reglementată de art.1508 CC RM. Astfel, norma de drept stabilește că la determinarea cotei
din rezerva succesorală pentru fiecare moştenitor rezervatar, se iau în considerare toţi
moştenitorii legali chemaţi la succesiune, dacă nu ar fi existat testamentul. Moştenitorii
testamentari nu se iau în considerare dacă ei nu sunt moştenitori legali. Pentru o mai bună
claritate, considerăm că art.1508 trebuie de completat după cuvântul legali cu cuvintele … de
clasa I, în caz contrar, se înțeleg toate clasele succesorale.
5. Codul civil al RM reglementează și situația când testamentul nu se referă la întregul
patrimoniu succesoral. În aceste cazuri, art.1510 CC RM prevede separarea rezervei
succesorale din patrimoniul netestat. Astfel, dacă testamentul nu se referă la întregul
patrimoniu succesoral, rezerva succesorală se separă, în primul rând, din averea netestată,
iar în cazul insuficienţei acesteia, rezerva se completează din averea testată.
a) Considerăm necesar ca legiuitorul că se pronunțe expres asupra cazurilor de
insuficiență.
Din articolul citat, reiese că dacă toată averea a fost testată și sunt rezervatari, atunci
din averea testată se separă rezerva succesorală, însă legiuitorul nu a concretizat cum se va
efectua această separare și ce parte din patrimoniul succesoral testat va trece la rezervă.
Bineînțeles că am putea să presupunem că tot o 1/2 cotă-parte, dar expres în lege nu este
accentuat și o astfel de hotărâre ar putea să supere succesorii testamentari, de aceea
propunem o completare a art.1510 cu un aliniat:
b) Dacă testamentul se referă la întregul patrimoniu succesoral, rezerva succesorală
se separă din averea testată tot la 1/2 din această avere.
6. Articolul 1512, Cod civil al Republicii Moldova prevede că:
(1) Moştenitorul rezervatar poate renunţa la cota ce i se cuvine din rezerva
succesorală fără a indica în a cui favoare renunţă. Faptul acesta nu atrage majorarea cotei
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din rezerva succesorală pentru alţi moştenitori. Cota lui trece la moştenitorii testamentari
proporţional cotei testate lor.
(2) Acceptarea cotei din rezerva succesorală sau renunţarea la ea se face în termenul
stabilit pentru opţiune succesorală.
Analizând continutul articolului, apare întrebarea: ce se întâmplă cu partea de avere a
succesorului rezervatar care a renunțat la ea, atunci când nu sunt succesori testamentari.
Propunem completarea articolului cu un alineat care ar prevedea:
În cazul inexistenței succesorilor testamentari, cota duce la majorarea cotei
succesorilor rezervatari.
7. Codul civil al Republicii Moldova concretizează și trecerea rezervei succesorale la
moştenitorii testamentari în caz de privare. Astfel, art.1514 prevede: cota din rezerva
succesorală a moştenitorului privat de dreptul la ea trece la moştenitorii testamentari .
Analizând acest articol, apare întrebarea: dar dacă nu a fost testată averea, atunci unde
va trece rezerva succesorală a moştenitorului privat de dreptul la ea? Evident că articolul se
cere completat cu o prevedere, care, în opinia noastră, va avea următorul conținut: Dacă
averea nu a fost testată, atunci cota din rezerva succesorală a moştenitorului privat de
dreptul asupra ei va trece în proporții egale la succesorii rezervatari.
8. Considerăm necesar de a completa alin.(2) art.57 al Legii nr. 1453/08.11.2002 cu
privire la notariat:
(2) Pretenţiile se prezintă în scris ……cu fraza…. cu anexarea confirmațiilor
(probelor) despre legalitatea acestora.
9. Considerăm necesar a modifica alin.(1) art.59 al Legii nr.1453/08.11.2002 cu privire
la notariat: Paza bunurilor succesorale după cum urmează:
(1) Pentru ocrotirea intereselor moştenitorilor, a legatarilor şi a intereselor publice,
notarul sau persoana care desfăşoară activitate notarială de la locul deschiderii
succesiunii, este obligat să ia măsurile necesare pentru paza bunurilor succesorale p ână la
expirarea termenului stabilit pentru acceptare.
10. Considerăm necesar a completa articolul 60 al Legii nr. 1453/08.11.2002 cu privire
la notariat, cu un nou alin.(4) având următorul conținut:
(4) Inventarierea bunurilor succesorale se prezintă printr-un proces-verbal întocmit
de notar în prezența a doi martori și a persoanei care le va păstra (administra) în care se
concretizează denumirea acestor bunuri, caracterele specifice și valoarea acestora în
momentul transmiterii lor spre păstrare moştenitorilor sau altor persoane (custodelui).
Conținutul procesului-verbal va fi confirmat prin semnăturile martorilor, custodelui
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(moștenitorului) și autentificat de către notar. La efectuarea procesului de inventariere,
considerăm necesar a se evalua bunurile din masa succesorală.
Avantajele şi valoarea elaborărilor propuse. Propunerile și recomandările expuse în
contextul prezentei lucrări au ca scop să înlăture obscurităţile depistate în materie de
succesiune legală cu referință la rolul protector al rezervei succesorale. Totodată, propunerile
referitoare la îmbunătăţirea şi completarea unor prevederi din Codul civil, Legea cu privire la
notariat, vizând elementele definitorii ale rezervei succesorale, condiţia inaptitudinii de
muncă, calculării cotității rezervei succesorale, alte completări și modificări au fost înaintate
Ministerului Justiţiei.
Sub aspect jurisprudenţial, soluţiile expuse în conţinutul tezei pot servi cu titlu de reco mandări la examinarea unor categorii de litigii ce ţin de rezerva succesorală.
Impactul asupra ştiinţei şi culturii. În conținutul investigaţiilor efectuate au fost
elucidate probleme noi care până în prezent n-au fost abordate în doctrina autohtonă.
Considerăm că prin valorificarea propunerilor cu caracter analitic se va contribui la
completarea doctrinei naţionale cu unele studii referitoare la prevederile constituţionale de
protecție ale succesorilor rezervatari, la principiile proprii succesiunii legale, la caracterele
specifice rezervei succesorale, a succesorilor rezervatari, precum și la calculul valorii
rezervei succesorale, la particularităţile de realizare a rezervei succesorale.
Acestă temă necesită a fi dezvoltată în perspectivă prin realizarea unor investigaţii
suplimentare axate pe probleme ce ţin de succesiunea legală, natura juridică și fiscalitatea
bunurilor dobândite în baza succesiunii legale privind rezerva succesorală, de respectarea
cerințelor legale a obiectului rezervei succesorale, de respectarea cerințelor legale privind
rezervatarii în calitatea lor de subiecți ai rezervei succesorale, calculului cotității rezervei
succesorale ajustate la realităţile juridice ce pot fi întâlnite în practică, având ca subiect şi
dificultăţile ce apar la soluţionarea litigiilor pe care le generează rezerva succesorală.
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Anexa nr. 1. Schema privind structura rezervei succesorale

REZERVA SUCCESORALĂ – partea din averea succesorală,
care prin lege se atribuie (indiferent de voinţa testatorului)
moştenitorilor rezervatari, limitându-se astfel testatorului dreptul
de dispoziţie prin testament

Succesorilor din clasa I inapți
de muncă:

Mărimea: cel puțin o doime
cotă-parte din cota ce s-ar fi
cuvenit fiecăruia în caz de
succesiune legală

– descendenții; soțul
supraviețuitor;
-ascendenții privilegiați.

Se determină în funcție de
întregul patrimoniu succesoral,
inclusiv de averea atribuită pentru
îndeplinirea legatului

Invalizi – gradele I, II, III de
invaliditate

Pensionari – persoanele care au
atins vârsta de pensionare pentru
limita de vârstă

Se iau în considerație toți
moștenitorii legali chemați la
succesiune, dacă nu ar fi existat
testamentul

Descendenții – copiii minori,
majori (din căsătorie, din afara
căsătoriei, înfiații)
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Anexa nr.2. Subiecții
SUBIECȚII REZERVEI SUCCESORALE

Soțul
supraviețuitor

Descendenții

Ascendenții
privilegiați

Reprezentarea
succesorală

Fiii și fiicele minore

Fiii și fiicele maturi

145

Părinții defunctului

Anexa nr.3. Masa de calcul

MASA DE CALCUL

Partea din patrimoniul
succesoral netestat

Patrimoniul succesoral
netestat

Patrimoniul
succesoral activ

Bunuri personale: donații,
testamente

Partea din patrimonoiul
succesoral testat

Patrimoniul
succesoral pasiv

Bunuri aflate în
posesia și
folosința
defunctului

Cota din
patrimoniul
familiei
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Obligații sau
datorii față de
creditori

Anexa nr. 4. Actul de implementare a rezultatelor obținute în urma cercetărilor efectuate în teză

Direcţia Generală Legislaţie a Ministerului Justiției al
Republicii Moldova
Modificări şi completări la Codul civil al Republicii Moldova
Cartea a patra DREPTUL SUCCESORAL nr. 1107-XV din
06.06.2002 și la Legea nr. 1453/08.11.2002 cu privire la
notariat
Propuneri de lege ferenda la Codul civil al Republicii Moldova, înaintate de

doctorandul Universității de Studii Politice și Economice Europene
„Constantin Stere” la specialitatea 553.-01. Drept Privat – Drept civil
Perederco Vasilii: adresa: str. Torino, 12, a, mun. Chișinău, 2069-MD
Ca rezultat al cercetărilor științifice asupra temei tezei de doctorat: „Rolul rezervei
succesorale în protecția moștenitorilor legali”, am efectuat o analiză a conținutului articolelor
Codului civil al Republicii Moldova ce reglementează relațiile sociale privind rezerva
succesorală, precum și o analiză în aspect comparat a legislatiei identice a altor state, a diferitelor
opinii expuse în literatura de specialitate autohtonă și ale altor state, precum și a condițiilor
tendinței de aderare a statului nostru la Uniunea Europeană, în consecință am evidențiat un șir de
modificări și propuneri la unele articole din cartea a patra: Drept succesoral, a Codului civil al
Repudlicii Moldova.
Efectuând o analiză detaliată a definiţiilor legale date rezervei succesorale în legislaţia
civilă străină şi în doctrină, invocându-se în acest sens propuneri de lege ferenda privind unele
elemente definitorii, s-a propus completarea definiţiei legale date rezervei succesorale în Codul
civil al Republicii Moldova (În continuare și prescurtat – CC RM) cu unele sintagme.
1. Propunem modificarea conținutului art.1505 Codul civil al Republicii Moldova după
cum urmează: Rezerva succesorală este acea 1/2 cotă-parte din patrimoniul succesoral ce s-ar fi
cuvenit fiecărui mostenitor în caz de succesiune legală, care revine rudelor de clasa întâi ale
defunctului ce au dreptul de a moșteni independent de conţinutul testamentului.
2. Considerăm că cea mai bună soluție este de a exclude din conținutul art.1505 CC RM
noțiunea de inapți de muncă, punând succesorii rezervatari în condiții mai avantajoase, așa
cum se reglementează rezerva succesorală în majoritatea statelor-membre ale Uniunii
Europene.
3. În caz contrar, propunem o alternativă de lege ferenda de a completa conținutul
articolului 1505 CC RM: Succesorii de clasa I inapţi pentru muncă au dreptul de a moşteni,
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independent de conţinutul testamentului, cel puţin o doime cotă-parte din cota ce s-ar fi cuvenit
fiecăruia în caz de succesiune legală (rezervă succesorală) cu aliniatele:
a) Soțul supraviețuitor se consideră inapt de muncă, dacă în momentul decesului se
afla la întreținerea defunctului sau avea vârsta de pensie, era invalid la una din grupele de
invaliditate prevăzută de lege;
b) Se consideră inapți de muncă descendenții: copiii minori (din căsătorie, din afara
căsătoriei și înfiați) până la vârsta de 18 ani, iar cei înmatriculați la studii superioare până
la absolvirea acestora, copiii invalizi la toate gradele de invaliditate, independent de vârstă;
c) Se consideră inapți de muncă ascendenții defunctului (mama și tata de sânge sau
infietorii) cu vârsta de pensie, indiferent de încadrarea lor în câmpul muncii în momentul
decesului defunctului.
4. Determinarea cotei din rezerva succesorală pentru fiecare moştenitor rezervatar este
reglementată de art.1508 CC RM. Astfel, norma de drept stabilește că la determinarea cotei din
rezerva succesorală pentru fiecare moştenitor rezervatar, se iau în considerare toţi moştenitorii
legali chemaţi la succesiune, dacă nu ar fi existat testamentul. Moştenitorii testamentari nu se
iau în considerare, dacă ei nu sunt moştenitori legali. Pentru o mai bună claritate, considerăm că
art.1508 trebuie de completat după cuvăntul legali cu cuvintele … de clasa I, în caz contrar, se
înțeleg toate clasele succesorale.
5. Codul civil al RM reglementează și situația când testamentul nu se referă la întregul
patrimoniu succesoral. În aceste cazuri, articolul 1510 CC RM prevede separarea rezervei
succesorale din patrimoniul netestat. Astfel, dacă testamentul nu se referă la întregul patrimoniu
succesoral, rezerva succesorală se separă în primul rând din averea netestată, iar în cazul
insuficienţei acesteia, rezerva se completează din averea testată.
a) Considerăm necesar ca legiuitorul că se pronunțe expres asupre cazurilor de
insuficiență.
Din articolul citat, reiese că dacă toată averea a fost testată și sunt rezervatari, atunci din
averea testată se separă rezerva succesorală, însă legiuitorul nu a concretizat cum se va efectua
această separare și ce parte din patrimoniul succesoral testat va trece la rezervă. Bineînțeles că
am putea să presupunem că tot o 1/2 cotă-parte, dar expres în lege nu este accentuat și o astfel de
hotărâre ar putea să supere succesorii testamentari, de aceea propunem o completare a art.1510
cu un aliniat:
b) Dacă testamentul se referă la întregul patrimoniu succesoral, rezerva succesorală se
separă din averea testată, tot la 1/2 din această avere.
6. Articolul 1512, Cod civil al Republicii Moldova prevede că:
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(1) Moştenitorul rezervatar poate renunţa la cota ce i se cuvine din rezerva succesorală
fără a indica în a cui favoare renunţă. Faptul acesta nu atrage majorarea cotei din rezerva
succesorală pentru alţi moştenitori. Cota lui trece la moştenitorii testamentari proporţional cotei
testate lor.
(2) Acceptarea cotei din rezerva succesorală sau renunţarea la ea se face în termenul
stabilit pentru opţiune succesorală.
Analizănd continutul articolului, apare întrebarea: ce se întâmplă cu partea de avere a
succesorului rezervatar care a renunțat la ea atunci când nu sunt succesori testamentari.
De aceea propunem completarea articolului cu un aliniat care ar prevedea:
În cazul inexistenței succesorilor testamentari, cota duce la majorarea cotei succesorilor
rezervatari.
7. Codul civil al Republicii Moldova concretizează și trecerea rezervei succesorale la
moştenitorii testamentari în caz de privare. Astfel, art.1514, prevede: cota din rezerva
succesorală a moştenitorului privat de dreptul la ea trece la moştenitorii testamentari.
Analizând acest articol, apare întrebarea: dar dacă nu a fost testată averea, atunci unde va
trece rezerva succesorală a moştenitorului privat de dreptul la ea. Evident că articolul se cere
completat cu o prevedere care, în opinia noastră, va avea următorul conținut: Dacă averea nu a
fost testată, atunci cota din rezerva succesorală a moştenitorului privat de dreptul asupra ei va
trece în proporții egale la succesorii rezervatari.
8. Codul civil al Republicii Moldova, Legea cu privire la notariat nu conțin norme de drept
care ar reglementa procedura de determinare a valorii rezervei succesorale, procedura de
determinare a activului brut și net al moştenirii, prin scăderea pasivului succesoral din
activul brut, alte operațiuni necesare la stabilirea cotei-părți a rezervei succesorale din
patrimoniul succesoral, de aceea considerăm necesar a adopta un act normativ prin care
s-ar reglementa procedura notarială succesorală în întregime și evident să conțină și
aspecte ce cuprind pocedura notarială de partajare în caz de rezervă succesorală.
9.

Considerăm

necesar

a

completa

alin.(2)

al

articolului

57

al

Legii

nr. 1453/08.11.2002 cu privire la notariat:
(2) Pretenţiile se prezintă în scris ……cu fraza…. cu anexarea confirmațiilor (probelor)
despre legalitatea acestora.
10.

Considerăm necesar a

modifica

alin.(1) al

articolullui 59 al

Legii

nr.1453/08.11.2002 cu privire la notariat: Paza bunurilor succesorale după cum urmează:
(1) Pentru ocrotirea intereselor moştenitorilor, a legatarilor şi a intereselor publice,
notarul sau persoana care desfăşoară activitate notarială de la locul deschiderii succesiunii
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este obligat să, ia măsurile necesare pentru paza bunurilor succesorale până la expirarea
termenului stabilit pentru acceptare.
11. Considerăm necesar de a completa articolul 60 al Legii nr. 1453/08.11.2002 cu
privire la notariat, cu un nou alineat (4) având următorul conținut:
(4) Inventarierea bunurilor succesorale se face printr-un process-verbal întocmit de
notar în prezența a doi martori și a persoanei care le va păstra (administra) în care se
concretizează denumirea acestor bunuri, caracterele specifice și valoarea acestora în
momentul transmiterii lor spre păstrare moştenitorilor sau altor persoane (custodelui).
Conținutul procesului-verbal va fi confirmat prin semnăturile martorilor, custodelui
(mostenitorului) și autentificat de către notar.

Conducător științific profesor universitar,
doctor habilitat în drept

Doctorand

Cojocaru Violeta

Perederco Vasilii

08.12.2015
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Anexa nr.5

COPIA DOSARULUI SUCCESORAL AL SUCCESORULUI
REZERVATAR MOCANU ELENA

Mocanu Elena prin Hotărârea Judecătoriei Sectorului Botanica, mun. Chișinău a fost
declarată incapabilă (dosarul nr.2-2308/08).
În 2014 la 27 mai, a decedat mama sa, Mocanu Iulia
În numele cet. Mocanu Elena a realizat dreptul la moștenire a acesteia, ca succesor
rezervatar, cet. Radu Elena, împuternicită în calitate de tutore prin dispoziția nr. 73 din 26. 03.
2009 a pretorului sectorului Botanica, mun. Chișinău.
Dosarul este constituit din 14 foi.
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DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII

Subsemnatul, declar pe răspundere personală că materialele prezentate în teza de doctorat
sunt rezultatul propriilor cercetări şi realizări ştiinţifice. Conştientizez că, în caz contrar, urmează
să suport consecinţele în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Numele de familie, prenumele
Perederco Vasilii

Semnătura

Data
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