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SUMMARY
The origin of wills and testamentary transfer on succession is lost in the mists 

of time, the will is found in ancient Egypt, in Israel, in the time of Moses, in 
Sparta, Athens, where it was introduced in the time of Solon and the Germanic 
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REZUMAT
Originea testamentului şi a devoluţiunii succesorale testamentare se pierde în 

negura timpului, testamentul fiind întîlnit în Egiptul Antic, în Israel, în timpul lui 
Moise; în Sparta, în Atena, unde a fost introdus pe timpul lui Solon, şi la triburile 
germanice.
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Introducere. Pentru a putea 
depista unele probleme teo-

retice şi practice pe care le gene-
rează succesiunea testamentară în 
practica notarială şi în jurispruden-
ţa naţională, este necesar a se por-
ni de la analiza noţiunilor legale 
conturate în legislaţia naţională şi 
în cea străină, în scopul individu-
alizării elementelor definitorii ale 
testamentului, precum şi determi-
nării limitelor de extindere a efec-
telor juridice ale acestui act civil în 
raport cu alte acte juridice similare 
după conţinut [11]. 

Atît în literatura de specialitate 
naţională, cît şi în doctrina străină 
nu există suficiente studii în care 
ar fi abordate elementele defini-
torii ale testamentului extrase din 
conţinutul noţiunilor legale, la fel 
nu sînt supuse unei analize detali-
ate limitele şi modul de realizare 
a acestei libertăţi constituţionale, 
fapt ce ridică în practică numeroase 
discuţii axate pe aplicarea corectă a 
legislaţiei în materie de succesiune 
testamentară.

Materiale şi metode aplicate. 
Potrivit Codului civil al Republi-
cii Moldova [1, art. 1449 alin. (1)], 
„testamentul este un act juridic so-
lemn, unilateral, revocabil prin care 
testatorul dispune cu titlu gratuit, 
pentru momentul încetării sale din 
viaţă, de toate bunurile sale sau de 
o parte din ele”. 

Analizînd conţinutul acestei 
definiţii legale, lesne observăm că 
prin noua reglementare legiuitorul 
a reuşit să scoată în relief majorita-
tea elementelor definitorii ale testa-
mentului, printre care unele îmbra-
că haina unor elemente structurale 
ale acestui privilegiu, iar altele, prin 
esenţa lor juridică, reflectă cele mai 
importante caractere juridice ale 
testamentului, fără de care acesta 
nu şi-ar putea menţine valabilitatea, 
precum şi n-ar putea fi delimitat de 
alte categorii de acte juridice. 

Referindu-ne la elementele 
structurale ale testamentului, con-
siderăm că actul juridic în care 
este inserată voinţa testatorului 
reprezintă cel mai important ele-
ment al acestuia, deoarece în lipsa 
unui act juridic întocmit în formă 
scrisă, cu respectarea exigenţelor 
prescrise de legislaţia civilă, nu 
poate fi vorba despre existenţa 
unui testament [4, p. 52]. 

Un alt element constitutiv al 
noţiunii de testament îl reprezintă 
obiectul acestuia, care, prin esenţa 
sa juridică, justifică scopul realiză-
rii acestei libertăţi fundamentale şi 
pune în valoare celelalte elemente 
structurale ale testamentului, con-
stituind totodată şi o condiţie de va-
labilitate a acestuia. 

Celelalte elemente definitorii ale 
testamentului cuprinse în contextul 
noţiunii legale, prin semnificaţia lor 
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juridică, îmbracă haina unor parti-
cularităţi specifice ale testamentu-
lui, care mai sînt denumite şi carac-
tere juridice.

Chiar dacă caracterele juridice 
ale testamentului reprezintă nişte 
elemente definitorii fără de care 
definiţia legală conturată în Codul 
civil şi-ar ştirbi din esenţa sa juri-
dică, totuşi considerăm că aceste 
particularităţi specifice necesită a 
fi studiate separat într-un mod mai 
detaliat, pentru a le putea identifica 
acoperirea legală şi a stabili limitele 
de extindere în activitatea notarială 
şi în practica judiciară [5, p. 80]. 

Dacă la prima vedere definiţia 
conturată la alin. (1) art. 1449 din 
Codul civil pare a fi cea mai com-
pletă şi întruneşte în sine toate ele-
mentele definitorii ale acestei ca-
tegorii de acte juridice, totuşi con-
siderăm necesar de a introduce în 
conţinutul ei anumite precizări, ce 
ar putea înlătura unele îndoieli asu-
pra diferitelor elemente definitorii 
ale testamentului.

Legea permite persoanelor fi-
zice ca, printr-un act juridic numit 
testament, să dispună pentru cauză 
de moarte, stabilind anumite limi-
te în care persoana care face testa-
mentul (testatorul) poate să dispună 
de averea sa mortis causa. Din cele 
analizate rezultă că testamentul este 
actul unilateral, personal şi revo-
cabil prin care o persoană, numită 
testator, dispune, în una dintre for-
mele cerute de lege, pentru timpul 
cînd nu va mai fi în viaţă. Dispo-
ziţia testatorului priveşte, în primul 
rînd, patrimoniul lăsat la încetarea 
din viaţă, dar şi manifestări de vo-
inţă. În situaţia conflictului de legi, 
precizăm că în materia validităţii 
testamentului este aplicabilă legea 
în vigoare la momentul încheierii 
actului juridic mortis causa, chiar 
dacă decesul a intervenit după data 
intrării în vigoare a Codului civil.

Testamentul conţine dispoziţii 
referitoare la patrimoniul succesoral 
sau la bunurile ce fac parte din aces-
ta, precum şi la desemnarea directă 
sau indirectă a legatarului. Alături 
de aceste dispoziţii sau chiar şi în 
lipsa unor asemenea dispoziţii, tes-
tamentul poate să conţină dispoziţii 
referitoare la partaj, revocarea dis-
poziţiilor testamentare anterioare, 

dezmoştenire, numirea de executori 
testamentari, sarcini impuse legata-
rilor sau moştenitorilor legali şi alte 
dispoziţii care produc efecte după 
decesul testatorului [14, p. 100].

Testamentul poate să cuprindă, 
pe lîngă dispoziţii referitoare la pa-
trimoniul succesoral şi desemnarea 
legatarilor, şi dispoziţii care nu vi-
zează patrimoniul succesoral, dar 
care reprezintă manifestări de ulti-
mă voinţă ale testatorului.

Caracterele juridice ale testa-
mentului

Caracterul solemn. Printre vari-
etatea caracterelor juridice ale tes-
tamentului recunoscute de legisla-
ţie şi agreate în unanimitate de doc-
trină [6, p. 528], caracterul solemn 
reprezintă unicul caracter care, prin 
exigenţele sale, vine să legitimeze 
ultima voinţă a testatorului în pri-
vinţa dispunerii de bunurile sale 
pentru cauză de moarte, cu condiţia 
respectării formalităţilor prescrise 
de legislaţie. 

Potrivit doctrinei [10, p. 196], 
forma scrisă a testamentului este 
cerută în acest caz ad solemnita-
tem, şi nu doar ad probatorem. Prin 
urmare, solemnitatea în materie de 
succesiune testamentară nu poate fi 
confundată cu probaţiunea voinţei 
postume a testatorului, deoarece la 
momentul administrării unui astfel 
de înscris este imposibil a verifica 
voinţa reală a autorului pe motiv că 
acesta nu mai este în viaţă. 

Din aceste considerente, legisla-
ţia civilă impune un şir de cerinţe 
ce trebuie să fie respectate de tes-
tator la întocmirea testamentului; 
mai mult decît atît, voinţa acestuia 
trebuie să fie reflectată în aşa mod 
încît, după moartea testatorului, să 
nu i se poată substitui nici sugestii-
le persoanelor interesate, nici inter-
pretarea arbitrară a judecătorului. 

Deoarece, potrivit doctrinei, ca-
racterul solemn constituie un reper 
de identificare a actelor juridice în 
funcţie de modul lor de formare, 
trebuie să mai precizăm că, sub as-
pectul utilităţii sociale, în practica 
testamentară acest caracter juri-
dic îndeplineşte concomitent două 
funcţii: funcţia de probare a ultimei 
voinţe a testatorului şi funcţia de 
validare a testamentului. 

Ţinînd cont de faptul că în drep-

tul roman era cunoscut testamen-
tul verbal sau nuncupativ, care se 
întocmea în prezenţa a şapte mar-
tori, putem menţiona că caracterul 
solemn al testamentului constituie 
şi un mijloc de legitimare a voinţei 
testatorului în privinţa modificării 
regimului juridic al bunurilor sale 
pentru cauză de moarte. Pentru 
a stabili dimensiunile juridice de 
realizare a caracterului solemn al 
testamentului, pornim de la analiza 
esenţei juridice a acestui caracter 
efectuată prin prisma unor repere 
legale şi opinii doctrinare ce au ca 
scop a reflecta elementele definito-
rii ale testamentului. 

Spre deosebire de alte caractere 
juridice ale testamentului, care dis-
pun de reglementări proprii ce vin să 
reflecte esenţa lor juridică, caracte-
rul solemn îşi consemnează prezenţa 
legală numai în conţinutul definiţiei 
noţiunii de testament, reflectate în 
art. 1449 din Codul civil. Astfel, 
pentru a stabili dimensiunile de re-
alizare şi efectele juridice ale aces-
tuia, vom încerca să apelăm în acest 
sens la opiniile doctrinare [4, p. 83]. 

Sînt considerate acte juridice so-
lemne (formale) acele acte juridice 
pentru valabila încheiere a cărora 
legea pretinde îndeplinirea anumi-
tor formalităţi. Reflectând asupra 
elementelor definitorii ale carac-
terului solemn, putem conchide că 
esenţa acestui caracter este axată pe 
îndeplinirea unor formalităţi pre-
scrise de legislaţie, sub sancţiunea 
nulităţii în caz de neîndeplinire. 

În baza acestor elemente defini-
torii, putem menţiona că existenţa 
caracterului solemn al testamentu-
lui este supus diferitelor formalităţi 
legale în scopul conservării ultimei 
voinţe a testatorului, formalităţi 
care, în consecinţă, au ca scop să 
menţină valabilitatea testamentului 
[5, p. 80]. Dincolo de acest aspect, 
se mai poate preciza că formalităţi-
le la care este supus acest act juridic 
alcătuiesc substanţa testamentului 
şi, de regulă, ele vin să legitimeze 
valabilitatea acestuia în formele ad-
mise de legislaţia civilă. 

De munte ori, în practică se înt-
îlnesc cazuri cînd caracterul solemn 
al testamentului este redus la auten-
tificarea notarială, deoarece, potrivit 
legislaţiei civile, el se realizează în 
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funcţie de formele prescrise de Co-
dul civil, adică: testament olograf, 
autentic şi mistic, ceea ce ar însem-
na că şi solemnitatea testamentului 
îmbracă în mod corespunzător dife-
rite forme. 

În sensul acestei exigenţe legale, 
putem susţine că caracterul solemn 
al testamentului impune judecăto-
rilor obligaţia de a nu substitui cu 
titlu de interpretare voinţa formală 
şi clar exprimată a testatorului cu 
voinţa lor arbitrară, ceea ce ar în-
semna că instanţa nu poate interpre-
ta conţinutul testamentului decît în 
privinţa clauzelor referitoare la lim-
bajul pe care îl poseda testatorul, în 
cazul în care acestea sînt obscure 
sau susceptibile de două înţelesuri, 
fie sînt contrare cu alte clauze din 
acelaşi testament sau alt testament. 

Caracterul solemn al testamen-
tului poate să se extindă în practică 
numai în limita cerinţelor prescrise 
de legislaţie, care, de regulă, sînt în 
concordanţă cu formele testamen-
telor recunoscute de codurile civile. 
În scopul garantării extinderii exi-
genţelor pe care le invocă caracte-
rul solemn al testamentului, unele 
legislaţii civile au precizat, cu titlu 
de reper legal, limitele formalităţi-
lor pe care le poate îmbrăca carac-
terul solemn. 

Sub imperiul acestei exigenţe, 
se poate rezuma că, atunci cînd tes-
tamentul a fost întocmit în forma 
prevăzută de legislaţie, dar menţiu-
nile din conţinutul său nu conţin su-
ficiente indicaţii pentru a determina 
persoana moştenitorului testamen-
tar sau obiectul testamentului, jude-
cătorul nu poate admite ca intenţia 
testatorului să fie explicată prin alte 
acte sau alte dovezi administrate în 
cadrul dezbaterilor judiciare, de-
oarece aceste dificultăţi ar pune la 
îndoială voinţa reală a testatorului 
în privinţa identificării moştenitori-
lor testamentari sau bunurilor ce au 
constituit obiectul testamentului. 

Dincolo de acest aspect doc-
trinar, nu putem face abstracţie de 
la sancţiunile legale conturate de 
legislaţia civilă naţională, unde la 
art. 1469 alin. (3) din Codul civil 
se prevede că testamentul întocmit 
cu nerespectarea formei stabilite de 
lege este nul. Ţinînd cont de faptul 
că instanţa de judecată nu poate re-

constitui voinţa reală a testatorului 
în cazul în care prin dispoziţiile 
testamentului nu poate fi stabilită 
persoana moştenitorului testamen-
tar sau obiectul testamentului, pro-
punem, cu titlu de lege ferenda, ca 
articolul sus-menţionat să fie com-
pletat cu un nou alineat, prin care 
s-ar legitima teoria inexistenţei tes-
tamentului în cazul survenirii unui 
astfel de incident. 

În doctrină, caracterul solemn 
al testamentului mai este conside-
rat drept o particularitate ce a stat 
la baza actelor juridice pentru care 
legea a prescris îndeplinirea unor 
anumite formalităţi cu titlu de ad 
validatem. Este evident că acest 
caracter reprezintă prototipul tu-
turor testamentelor, indiferent de 
forma pe care o îmbracă, deoare-
ce, sub aspect evolutiv, caracterul 
solemn al actelor juridice se dato-
rează înseşi acestor categorii de 
acte juridice [8, p. 181]. 

În ceea ce priveşte modalitatea 
concretă de expresie a solemnităţii 
operaţiunilor juridice, majoritatea 
testamentelor, de regulă, îmbracă 
haina actului autentic. Însă, avînd în 
vedere varietatea formelor de mani-
festare a solemnităţii, putem preciza 
că în cazul testamentului legiuitorul 
a prescris, pe lîngă forma autentică, 
şi alte forme care, la rîndul lor, vin 
să legitimeze valabilitatea acestor 
categorii de acte juridice. 

Considerăm că toate testamen-
tele sînt înscrisuri solemne, fără să 
fie neapărat autentice, iar caracterul 
solemn al actului juridic e o con-
diţie de fond; ultima voinţă a unei 
persoane nu se poate exprima decît 
în formele limitativ arătate de legea 
civilă. În sensul acestei opinii, este 
evident că autorii încearcă să pună 
accentul pe importanţa formelor 
prescrise de legislaţia civilă în sco-
pul legitimării voinţei testatorului, 
atribuind totodată caracterul solemn 
condiţiilor de fond ale actelor juri-
dice; însă, avînd în vedere esenţa 
caracterului în cauză, putem men-
ţiona că acesta vine să legitimeze 
existenţa unor condiţii de fond. 

Totodată, considerăm că carac-
terul solemn reprezintă una dintre 
cele mai importante condiţii de va-
labilitate care vine să legitimeze vo-
inţa testatorului, moştenitorii testa-

mentari şi alte menţiuni importante 
pentru valabilitatea testamentului. 

Individualizînd formalităţile 
prescrise de legislaţia civilă prin 
intermediul cărora se poate realiza 
caracterul solemn, observăm că atît 
legislaţia, cît şi doctrina [12, p. 264-
266] recunosc următoarele forme 
prin care se poate legitima existenţa 
valabilă a acestui act juridic, adică: 
testamentul olograf, testamentul 
autentic şi testamentul mistic. 

Printre dificultăţile pe care le 
poate genera ignorarea caracterului 
solemn al testamentului vom speci-
fica că în practică se pot întîlni situ-
aţii cînd din conţinutul unui testa-
ment olograf sau mistic nu poate fi 
stabilită voinţa reală a testatorului, 
iar dacă notarul în astfel de situaţii 
ar elibera certificat de moştenitor, 
atunci s-ar putea cauza careva pre-
judicii atît moştenitorilor testamen-
tari, cît şi terţelor persoane care au 
procurat unele bunuri vîndute de 
moştenitorul testamentar. 

Pentru a evita apariţia unor ast-
fel de incidente în activitatea nota-
rială sau în jurisprudenţa naţională, 
considerăm că la teoria inexistenţei 
actului juridic urmează a fi ajustate 
şi situaţiile cînd, din cauza neres-
pectării formalităţilor prescrise de 
legislaţie, din conţinutul testamen-
tului nu poate fi stabilită voinţa re-
ală a testatorului, persoana moşte-
nitorului testamentar sau obiectul 
testamentului. 

Ajustată la reglementările din le-
gislaţia naţională, teoria inexistenţei 
actului juridic poate fi desprinsă din 
dispoziţia art. 201 din Codul civil, 
unde se menţionează că „actul juri-
dic se consideră neîncheiat în cazul 
în care esenţa consimţămîntului nu 
poate fi determinată cu certitudine 
nici din exprimarea exteriorizată 
şi nici din alte circumstanţe ale în-
cheierii sale. În opinia noastră, din 
contextul acestei prevederi legale 
reiese că sintagma „actul juridic se 
consideră neîncheiat” în aparenţă 
este similară cu inexistenţa actului 
juridic. Însă, în practică această in-
advertenţă legală poate genera une-
le dificultăţi ce ţin de determinarea 
momentului încheierii testamente-
lor şi de stabilirea efectelor juridice 
pe care le pot produce astfel de acte 
juridice” [4, p. 88]. 
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Caracterul personal al testa-
mentului şi inadvertenţele legale 
ale acestuia. O altă particularitate 
distinctă a testamentului ce vine să 
pună în valoare modul de întocmi-
re a acestuia în raport cu alte acte 
juridice o constituie caracterul per-
sonal care, de regulă, persistă în 
majoritatea definiţiilor conturate de 
legislaţia civilă a diferitelor state şi 
care este agreat în unanimitate în li-
teratura de specialitate [5, p. 80]. 

Spre deosebire de celelalte ca-
ractere juridice ale testamentului, 
care, de regulă, derivă din elemen-
tele definitorii ale definiţiei legale, 
caracterul personal al testamentului 
dispune de o reglementare proprie, 
ce reflectă într-un mod detaliat li-
mitele de realizare şi interdicţiile 
impuse de stat testatorului. 

S-ar putea susţine că caracte-
rul personal al testamentului are o 
importanţă pur teoretică, deoarece 
acesta este tratat ca o varietate dis-
tinctă a modalităţilor de încheiere a 
actelor juridice. Însă, ţinînd cont de 
faptul că legislaţia civilă îl contu-
rează expres în noţiunile legale, pre-
cum şi că îi asigură realizarea prin 
unele cerinţe impuse în acest sens, 
concluzionăm că esenţa acestui ca-
racter depăşeşte limitele reflecţiilor 
doctrinare datorită efectelor pe care 
le generează caracterul personal în 
activitatea notarială şi în practica 
judiciară. 

Caracterul personal îşi găseş-
te utilitate practică la adoptarea 
de către instanţele judecătoreşti a 
unor soluţii şi la motivarea hotă-
rîrilor pe cauzele civile ce derivă 
din acţiunile privind recunoaşterea 
nulităţii testamentelor pe motiv de 
dol, violenţă, întrucît aceste vicii de 
consimţămînt vin să altereze ultima 
voinţă a testatorului [4, p. 91]. 

Astfel, putem preciza că carac-
terul personal al testamentului, în 
sensul atribuit de legislaţia civilă, 
poate fi analizat sub două aspecte: 
primul aspect al caracterului perso-
nal constituie un element definito-
riu al definiţiei legale a testamen-
tului, formulate expres în art. 1449 
alin. (1) din Codul civil; al doilea 
aspect al acestui caracter îmbracă 
haina unei interdicţii legale reflec-
tate în art. 1449 alin. (3) din Codul 
civil, care consemnează că „nu se 

permite întocmirea testamentului 
prin reprezentant”. 

Exigenţele caracterului personal 
al testamentului, desprinse din con-
textul art. 1449 alin. (3) din Codul 
civil al Republicii Moldova, nu pot 
fi reduse numai la formalităţile ce 
ţin de întocmirea şi semnarea testa-
mentului, deoarece, prin esenţa lor, 
acestea reprezintă nişte operaţiuni 
tehnice de realizare a caracterului 
personal. Însă, în baza exigenţelor 
pe care le invocă, se prezumă faptul 
că legiuitorul a pretins să protejeze 
voinţa reală şi neviciată a testatoru-
lui în privinţa dispunerii de bunuri-
le sale pentru cauză de moarte. 

În practică, caracterul personal 
al testamentului poate fi confirmat 
pe baza formalităţilor ce le impu-
ne legislaţia civilă pentru fiecare 
formă de testament care, potrivit 
exigenţelor legale ale acestora, 
dispun de particularităţi proprii de 
legitimare a voinţei testatorului în 
privinţa dispunerii de bunurile sale 
pentru cauză de moarte. De exem-
plu, în cazul testamentului olograf, 
la art. 1458 lit. a) din Codul civil se 
prevede că acesta trebuie să fie scris 
în întregime personal, datat şi sem-
nat de testator, ceea ce ar însemna 
că testatorul nu poate întocmi tes-
tamentul la calculator, pe motiv că 
ar apărea îndoieli în privinţa expu-
nerii neviciate a consimţămîntului. 
Formalităţile pe care le impune ca-
racterul personal al testamentului 
depind, în cazuri excepţionale, şi de 
aptitudinile fizice şi intelectuale ale 
testatorului, care, conform legislaţi-
ei, sînt însoţite de unele formalităţi 
suplimentare şi se reduc numai la 
forma testamentului autentic, deoa-
rece celelalte forme nu permit tes-
tatorului să-şi legitimeze voinţa. În 
practica judiciară se întîlnesc cazuri 
cînd instanţele, la soluţionarea unor 
litigii privind declararea nulităţii 
testamentului, nu iau în considerare 
exigenţele caracterului personal al 
testamentului, deoarece forma tes-
tamentului nu-i permite testatorului 
să-şi confirme în mod corespunză-
tor voinţa reală în privinţa dispune-
rii de bunurile sale pentru cauză de 
moarte. 

Apreciind dimensiunile juridice 
ale caracterului personal, conside-
răm că dispoziţia de la art. 1449 

alin. (3) din Codul civil nu reflec-
tă pe deplin limitele de extindere a 
acestui caracter în practică, întrucît 
legislaţia civilă extinde exigenţele 
acestui caracter numai la întocmi-
rea testamentului. Prin urmare, re-
ieşind din contextul acestui alineat, 
propunem, cu titlu de lege ferenda, 
ca, în scopul eliminării unor inci-
dente referitoare la limitele ce ţin 
de realizarea caracterului personal, 
dispoziţia de la alin. (3) al art. 1449, 
prin care se interzice întocmirea tes-
tamentului prin reprezentant, să fie 
înlocuită cu o nouă dispoziţie, prin 
care s-ar dezvălui limitele de extin-
dere a caracterului personal, cu in-
dicarea concomitentă a sancţiunilor 
în cazul nerespectării cerinţelor pe 
care le generează acest caracter. 

Prin prisma criteriilor de clasi-
ficare a actelor juridice civile, con-
siderăm că actele juridice intuitu 
personae constituie o excepţie de 
la regula încheieri actelor juridice, 
conform căreia actul juridic poate fi 
încheiat personal ori de către repre-
zentant. 

Sub aspect comparativ, putem 
preciza că legislaţia civilă a unor 
state încearcă să contureze limitele 
de extindere a caracterului personal 
şi să prescrie unele sancţiuni legale 
ce ar surveni în rezultatul ignorării 
acestor exigenţe legale atît de către 
testator, cît şi de către persoanele 
care, potrivit legislaţiei, sînt înves-
tite cu dreptul de întocmire a testa-
mentului. 

Reieşind din conţinutul aces-
tei reglementări, considerăm că, la 
justificarea acestei sancţiuni, legiu-
itorul portughez a conturat un şir 
de exigenţe legale care, prin esenţa 
lor, depăşesc caracterul unilateral al 
testamentului, făcînd referire şi la 
unele aspecte proprii caracterului 
personal, invocînd totodată unele 
cerinţe ce ţin nemijlocit de modul 
de redactare a testamentului. 

Caracterul personal al testamen-
tului este prevăzut expres în legisla-
ţia civilă a diferitor state ca o condi-
ţie prohibitivă ce se referă la modul 
de întocmire a testamentului. Este 
evident că caracterul personal al 
testamentului, în sensul prevederii 
în cauză, este însoţit de caracterul 
solemn, deoarece legiuitorul elen 
a menţionat expres că el trebuie să 
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fie întocmit în strictă conformitate 
cu formalităţile impuse de cerinţele 
legale, ceea ce ar însemna că testa-
torul sau, după caz, notarul trebuie 
să respecte formalităţile stabilite de 
legislaţie. 

Caracterul personal al testamen-
tului poate fi întîlnit şi în legislaţia 
civilă a statelor care nu dispun de 
reglementări proprii noţiunii legale 
de testament, însă prin intermediul 
unor prevederi distincte se contu-
rează unele aspecte ale caracterului 
personal al acestui act juridic. 

În scopul de a preveni apariţia 
unor dificultăţi în practica judiciară 
referitor la aprecierea valabilităţii 
testamentului, precum şi pentru a 
garanta realizarea necondiţionată a 
voinţei testatorului în privinţa exer-
citării acestei libertăţi fundamenta-
le, propunem, cu titlu de lege feren-
da, ca în art. 1469 din Codul civil al 
Republicii Moldova să fie introdus 
un alineat suplimentar – alineatul 
(5) – prin care s-ar contura expres 
ca temei distinct de declarare a nu-
lităţii acestuia situaţiile cînd testa-
mentul a fost întocmit sau modifi-
cat de o altă persoană sau cînd se 
va considera nevalabilă revocarea 
realizată prin intermediul unui re-
prezentant. 

În sensul acestei propuneri de 
lege ferenda, considerăm că dispo-
ziţia de la preconizatul alineat (5) 
al art. 1469 din Codul civil poate 
fi expusă în următoarea redacţie: 
„Sînt lovite de nulitate dispoziţii-
le testamentare care depind de in-
strucţiuni sau recomandări făcute 
de alte persoane în secret, sau dacă 
documentele de raportare nu sînt 
autentice sau nu sînt scrise şi sem-
nate de testator cu o dată înainte de 
data testamentului, sau dacă conţin 
corectări”. 

Finalizînd analiza caracterului 
personal al testamentului, putem 
conchide că exigenţele pe care le 
invocă acest caracter şi modul lor 
de realizare atestă că acesta se află 
într-o corelaţie cu caracterul unila-
teral şi au ca scop să protejeze voin-
ţa testatorului în privinţa realizării 
acestei libertăţi fundamentale, fiind 
în esenţă nişte condiţii suplimen-
tare pentru menţinerea valabilităţii 
consimţămîntului. 

Caracterul unilateral al testa-

mentului. Un alt caracter juridic 
al testamentului care poate fi des-
prins din conţinutul definiţiei legale 
îl constituie caracterul unilateral, 
care, prin esenţa sa juridică, vine 
să impună unele exigenţe legale 
suplimentare pentru menţinerea va-
labilităţii acestor categorii de acte 
juridice, pentru a căror întocmire se 
exprimă o singură voinţă, şi anume 
acea a testatorului [5, p. 80]. 

La identificarea caracterului uni-
lateral al actului juridic, se pune ac-
centul pe condiţia ca voinţa juridică 
să emane de la o singură persoană 
şi doar atunci vom putea considera 
că sîntem în prezenţa unui act juri-
dic unilateral. 

Alături de noţiunea „act unilate-
ral”, atît în doctrină, cît şi în practi-
ca judiciară se utilizează şi noţiunea 
„angajament unilateral”, ceea ce 
trezeşte unele îndoieli în ce priveşte 
esenţa juridică a fiecărui termen în 
parte şi, ca urmare, nu pot fi folosi-
te în uzul juridic ca sinonime. In-
dividualizînd diversitatea efectelor 
juridice pe care le generează în mod 
justificat actele unilaterale, opiniile 
doctrinare susţin că există o distinc-
ţie între actul unilateral şi angaja-
mentul unilateral [4, p. 97] . 

Angajamentul unilateral ar re-
prezenta o manifestare unilaterală 
de voinţă, care are ca efect crearea 
de obligaţii în sarcina autorului său. 
Altfel spus, angajamentul unilateral 
este actul unilateral care dă naştere 
obligaţiilor civile şi prin aceasta se 
distinge de actul unilateral, care nu 
creează obligaţii în sensul tehnic al 
termenului. 

Actul juridic unilateral poate fi 
înţeles, în sens larg, ca orice mani-
festare unilaterală de voinţă, indi-
ferent de natura efectelor pe care 
le produce (translative, extinctive, 
declarative, constitutive sau cre-
atoare de obligaţii), însă, în sens 
restrîns, noţiunea „act unilateral” 
desemnează numai actele unilate-
rale tradiţionale, care nu sînt izvor 
de obligaţii şi cărora legea le recu-
noaşte anumite efecte juridice. Prin 
urmare, aceste două accepţiuni ale 
actului juridic unilateral servesc 
drept criteriu de delimitare a actului 
juridic unilateral de angajamentul 
unilateral. 

Referindu-ne la testament ca o 

varietate distinctă a actului juridic 
unilateral, putem preciza că aceas-
tă particularitate poate fi utilizată 
în sensul restrîns al noţiunii de act 
unilateral, pentru a evidenţia fap-
tul că el nu constituie un izvor de 
obligaţii. 

Pe lîngă precizarea definitorie 
cuprinsă în conţinutul definiţiei 
legale a testamentului, caracterul 
unilateral dispune de o consacrare 
legală, reflectată în dispoziţia art. 
196 alin. (1) din Codul civil al Re-
publicii Moldova, unde se menţi-
onează că „actul juridic unilateral 
este manifestarea de voinţă a unei 
singure părţi”, ceea ce ar însemna 
că la acest act juridic pot participa 
mai multe persoane, însă pentru în-
cheierea valabilă a acestuia este ne-
cesară exprimarea voinţei unei părţi 
la actul respectiv. 

Reieşind din contextul acestei 
reglementării, considerăm că legiui-
torul portughez, la justificarea aces-
tei sancţiuni legale, a conturat un şir 
de exigenţe legale care, prin esenţa 
lor, depăşesc caracterul unilateral al 
testamentului, făcînd referire şi la 
unele aspecte proprii caracterului 
personal, invocînd totodată unele 
cerinţe se ţin nemijlocit de modul de 
redactare a testamentului. În sensul 
acestei sancţiuni, legiuitorul portu-
ghez a pretins să asigure în mod co-
respunzător drepturile testatorului 
de a dispune de bunurile sale pentru 
cauză de moarte, protejînd voinţa 
acestuia la întocmirea diferitelor 
menţiuni testamentare. 

Apreciindu-i utilitatea practi-
că, putem menţiona că caracterul 
unilateral al testamentului a ser-
vit drept temei de a include unele 
restricţii referitoare la întocmirea 
testamentului conjunctiv. Spre 
exemplu, în noul Cod civil al Ro-
mâniei, în art. 1036 se prevede că 
„sub sancţiunea nulităţii absolu-
te, două sau mai multe persoane 
nu pot dispune, prin acelaşi tes-
tament, una în favoarea celeilalte 
sau în favoarea unui terţ” [2]. 

Prin urmare, considerăm că 
opinia menţionată dispune de o 
suficientă doză de motivaţie pen-
tru a interzice la nivel de legislaţie 
întocmirea testamentelor conjunc-
tive, întrucît în practică astfel de 
testamente ar putea crea un şir de 
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dificultăţi ce derivă din modificarea 
şi revocarea testamentelor cu expri-
marea reciprocă a consimţămîntului 
ambelor persoane. 

Într-o opinie doctrinară [11, p. 
245] se susţine, cu titlu de excep-
ţie de la această interdicţie legală 
a caracterului unilateral, că acesta 
s-ar putea admite numai în situaţia 
în care testamentul ar avea o natu-
ră contractuală sau dacă caracterul 
conjunct ar rezulta din legătura in-
telectuală de interdependenţă dintre 
dispoziţiile testamentare a două sau 
mai multe persoane, fiecare dispo-
ziţie constituind cauza (scopul) ce-
leilalte, astfel încît revocarea uneia 
dintre aceste dispoziţii testamentare 
să atragă după sine în mod necesar 
şi ineficacitatea celorlalte, acestea 
din urmă rămînînd, prin revocarea 
uneia dintre ele, lipsite de cauză. 

Prin prisma celor expuse, pu-
tem concluziona că dimensiunile 
juridice de realizare a caracterului 
unilateral al testamentului depă-
şesc aspectul teoretic, întrucît acest 
caracter mai poate constitui şi o 
completare a caracterului personal 
al testamentului, iar dacă apreciem 
finalităţile juridice ale acestuia, pu-
tem constata că caracterul unilateral 
facilitează realizarea caracterului 
revocabil. 

Apreciind consecinţele juridice 
ce ar putea surveni în cazul ignorării 
caracterului unilateral al testamen-
tului, ţinem să precizăm că esenţa 
lui depăşeşte aspectul analitic sus-
ţinut în literatura de specialitate, 
deoarece prin nerespectarea acestui 
caracter s-ar putea afecta valabili-
tatea testamentului, motiv pentru 
care în legislaţia civilă a unor state 
au fost introduse prevederi proprii 
referitoare la nulitatea testamentu-
lui întocmit de două sau mai multe 
persoane. 

Ajustînd cazul de nerespectare a 
caracterului unilateral la realităţile 
legislaţiei noastre, considerăm că 
lipsa unei dispoziţii prin care s-ar 
sancţiona nerespectarea caracteru-
lui unilateral constituie o inadver-
tenţă legală, ceea ce creează une-
le dificultăţi în practica notarială. 
În acest context, putem aduce ca 
exemplu situaţia ce poate fi întîlnită 
în practica notarială, cînd o persoa-
nă pretinde deschiderea succesiunii 

în baza unui testament mistic care a 
fost întocmit şi semnat de ambii soţi. 
În acest caz, cum va putea proceda 
notarul, dacă în legislaţia naţională 
nu există careva reglementări ce ar 
servi drept temei pentru declararea 
nulităţii testamentelor pe motivul 
ignorării caracterului unilateral? 

Deoarece printre temeiurile de 
nulitate a testamentului indicate în 
dispoziţia art. 1469 din Codul civil 
al Republicii Moldova nu există 
un temei distinct de nulitate pentru 
cazul cînd prin intermediul acelu-
iaşi testament dispun două sau mai 
multe persoane, propunem, cu titlu 
de lege ferenda, ca în art. 1469 din 
Codul civil să fie introdus un aline-
at suplimentar, cu numărul (6), care 
să aibă următorul conţinut: „Este 
nul testamentul prin care două sau 
mai multe persoane au dispus una 
în favoarea celeilalte sau în favoa-
rea unui terţ”. 

Rezumînd cele expuse cu privi-
re la finalităţile juridice ale carac-
terului unilateral al testamentului, 
considerăm ca acesta vine să asi-
gure realizarea caracterului perso-
nal al testamentului, în scopul de a 
nu condiţiona voinţa testatorului în 
privinţa determinării moştenitorilor 
testamentari, avînd ca scop final ne-
vicierea consimţămîntului. 

Caracterul revocabil al testa-
mentului şi incidentele jurispru-
denţiale. Un alt caracter juridic al 
testamentului, fără de care definiţia 
legală a acestor categorii de acte 
juridice nu poate fi validă, îl con-
stituie caracterul revocabil [3, p. 
80], care prin finalităţile sale juri-
dice vine să asigure o flexibilitate 
în convingerea testatorului de a se 
determina pînă la decesul său în 
privinţa menţinerii testamentului. 
Acest caracter al testamentului este 
reprodus de majoritatea legislaţiilor 
civile şi agreat în unison în literatu-
ra de specialitate [3, p. 529] cu titlu 
de etalon în realizarea libertăţii tes-
tamentare ce derivă dintr-o garanţie 
constituţională a dreptului de moş-
tenire. 

Deoarece actele juridice sînt 
încheiate cu scopul de a produce 
careva efecte juridice, caracterul 
revocabil al testamentului prin fina-
lităţile sale juridice constituie o ex-
cepţie de la această regulă, datorită 

faptului că legiuitorul l-a reflectat 
ca un element constitutiv al defi-
niţiei legale care nu este prezent în 
conţinutul altor acte juridice. 

Dincolo de aspectul teoretic, ca-
racterul revocabilităţii testamentu-
lui dispune şi de un aspect practic, 
deoarece prin conturarea limitelor 
de extindere a acestei particularităţi 
ni s-ar permite să determinăm cau-
za şi condiţiile de realizare a ultimei 
voinţe a testatorului de a dispune de 
averea sa pentru cauză de moarte. 
Deoarece legislaţia civilă nu con-
ţine careva prevederi legale asupra 
elementelor definitorii ale carac-
terului revocabil, vom încerca să 
precizăm conceptul juridic al aces-
tuia prin prisma opiniilor doctrinare 
întîlnite în literatura de specialitate 
autohtonă şi în cea străină. 

Prin esenţa sa juridică, revoca-
rea are un conţinut destul de ambi-
guu, deoarece aceasta este folosită 
frecvent cu diferite sensuri. Într-o 
accepţiune, revocarea desemnează 
răzgîndirea sau retragerea consim-
ţămîntului iniţial al testatorului. 
Într-o altă accepţiune, revocarea 
constituie autodeterminarea testato-
rului de a stabili regimul juridic de 
transmitere a bunurilor sale pentru 
cauză de moarte. 

Prin urmare, putem menţiona că 
revocabilitatea constituie o particu-
laritate distinctă a testamentului, în 
baza căreia acesta se individuali-
zează faţă de celelalte acte juridice 
civile care, după conţinut şi efecte-
le juridice pe care le generează, sînt 
similare. Spre exemplu, în legisla-
ţia civilă a statelor care conţine pre-
vederi referitoare la contractul de 
succesiune nu s-au inclus prevederi 
prin care s-ar putea revoca contrac-
tele respective. În unele cazuri, ca-
racterul revocabil al testamentului 
constituie o excepţie care înlătură 
realizarea principiului priorităţii 
succesiunii testamentare asupra 
succesiunii legale, deoarece dacă 
testatorul aflat în viaţă îşi va revo-
ca actul prin care a testat o parte 
sau întreaga sa avere unor persoa-
ne care nu se atribuie la succesorii 
legali, atunci, odată cu revocarea 
testamentului, asupra bunurilor de-
functului se vor extinde prevederile 
legislaţiei civile referitoare la suc-
cesiunea legală. 
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Spre deosebire de celelalte ca-
ractere juridice ale testamentului, 
caracterul revocabil dispune de o 
protecţie legală distinctă, care-i per-
mite testatorului să-şi menţină acest 
privilegiu pînă la decesul său, fără a 
putea fi degrevat de această posibi-
litate prin careva acte private. 

Caracterul revocabilităţii testa-
mentului poate fi studiat sub două 
aspecte: primul aspect derivă din 
libertatea testatorului de a deter-
mina soarta juridică a averii sale şi 
de a transmite o parte sau întregul 
patrimoniu unei alte persoane, iar 
al doilea aspect al acestui caracter 
se referă la intenţia testatorului de 
a menţine regimul juridic asupra 
bunurilor sale existente pînă la mo-
mentul întocmirii testamentului. 

Ţinînd cont de inadvertenţe-
le ce se întîlnesc în jurisprudenţa 
naţională, considerăm că în Codul 
civil urmează a fi introduse unele 
precizări cu caracter prohibitiv, în 
temeiul cărora s-ar interzice recu-
noaşterea valabilităţii testamentului 
anterior în situaţiile cînd ultimul 
testament a fost recunoscut nul de 
instanţa de judecată sau în cazul în 
care moştenitorul testamentar a fost 
recunoscut prin hotărîre judecăto-
rească ca moştenitor nedemn, resta-
bilindu-l pe cel precedent, dacă la 
întocmirea ultimului testament s-a 
constatat prezenţa viciului de con-
simţămînt. 

Întrucît testamentul este un act 
juridic solemn, este evident că şi 
caracterul revocabil al acestuia este 
însoţit de realizarea anumitor for-
malităţi pentru a putea legitima re-
tragerea voinţei testatorului în pri-
vinţa dispoziţiilor testamentare prin 
care s-a dispus transmiterea bunuri-
lor pentru cauză de moarte. Luînd 
în considerare volumul şi specificul 
formalităţilor pe care trebuie să le 
îndeplinească testatorul la valori-
ficarea caracterului revocabil, sînt 
recunoscute două feluri de revocare 
a testamentului: revocarea expresă 
şi revocarea tacită. 

Revocarea expresă a testamen-
tului rezultă din declaraţia de revo-
care formulată de testator printr-un 
înscris testamentar sau autentic şi 
nu este nevoie ca ea să fie făcută 
în termeni sacramentali, fiind sufi-
cient orice termen sau formulă din 

care reiese, neîndoielnic, voinţa tes-
tatorului. La baza acestei forme de 
revocare a testamentului s-a pus ac-
centul pe formalităţile pe care tre-
buie să le îndeplinească declaraţia 
expresă. 

Conform unor alte opinii doc-
trinare [13, p. 38-43], revocarea 
poate fi voluntară şi judecătorească. 
În cazul revocării voluntare, testa-
torul, printr-o declaraţie expresă 
cuprinsă într-un înscris întocmit în 
formă testamentară sau autentică, 
îşi retrage voinţa expusă în testa-
ment, iar revocarea judecătorească 
se realizează prin intermediul unei 
hotărîri judecătoreşti cu titlu de 
sancţiune pentru faptele culpabile 
săvîrşite de către moştenitorul tes-
tamentar faţă de defunct sau faţă de 
memoria acestuia. 

Ajustînd aceste criterii de deli-
mitare a revocării la legislaţia ci-
vilă autohtonă, putem menţiona că 
legiuitorul nostru reflectă într-un 
articol ambele forme de revocare 
a testamentului, deoarece, potrivit 
prevederilor art. 1465 din Codul ci-
vil, revocarea testamentului se ad-
mite în orice moment: 

a) prin întocmirea unui nou tes-
tament, care revocă în mod direct, 
total sau parţial, testamentul anteri-
or ce contravine noului testament, 

b) prin depunerea unei cereri la 
notar, 

c) prin distrugerea tuturor exem-
plarelor testamentului olograf [1]. 

Având în vedere conţinutul aces-
tei prevederi legale, considerăm că 
modurile expuse de legiuitor nu cu-
prind toate situaţiile ce pot apărea 
în practică, deoarece nimeni nu-i 
interzice testatorului ca după întoc-
mirea testamentului să înstrăineze 
bunul care a constituit obiectul tes-
tamentului sau să-l înstrăineze cu 
condiţia întreţinerii pe viaţă. 

Concluzii. În scopul eliminării 
acestei lacune legale, considerăm 
că art. 1465 din Codul civil urmea-
ză a fi completat cu lit. d), prin care 
s-ar putea acoperi situaţiile ce pot 
fi întîlnite în practica notarială, cînd 
testatorul, ulterior momentului în-
tocmirii testamentului, încheie alte 
acte juridice prin care înstrăinează 
bunul testat. În sensul acestei pro-
puneri de lege ferenda, dispoziţia 
suplimentară va avea următorul 

conţinut: d) sau prin alte acte ju-
ridice autentificate notarial, din 
conţinutul cărora poate fi desprinsă 
voinţa neîndoielnică a testatorului 
privind revocarea totală sau parţia-
lă a testamentului sau modificarea 
acestuia. 
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