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Introducere. Opţiunea suc-
cesorală se manifestă cu pre-

cădere prin încheierea unor anu-
mite acte juridice. Vom vedea că 
aceasta se poate realiza, în forma 
ei tacită, şi prin anumite fapte juri-
dice – în sens restrîns, bineînţeles 
–, cum ar fi, de exemplu, demola-
rea unei construcţii care făcea par-
te din masa succesorală sau folo-
sirea sub titlu de proprietar a unor 
bunuri succesorale. Aşadar, putem 
spune că actul juridic de opţiune 
succesorală reprezintă modalitatea 
de realizare a dreptului de opţiune, 
forma prin care el se exercită şi se 
exteriorizează.

Rezultate obţinute şi discuţii. 
Pornind de la definiţia actului juri-
dic în general, sîntem în măsură să 
considerăm că actul juridic de opţi-
une succesorală este manifestarea 
de voinţă a succesibilului, făcută 
cu intenţia de a produce efectele 
juridice specifice opţiunii succeso-
rale, respectiv de a consolida sau 
de a anihila cu efect retroactiv ti-
tlul de moştenitor şi transmisiunea 
succesorală ce a operat la decesul 
autorului moştenirii, determinînd 
naşterea sau stingerea unor rapor-

turi juridice concrete referitoare la 
această transmisiune [7, p. 186]. 

Din această definiţie rezultă că 
ne aflăm în faţa unei manifestări de 
voinţă, exprimate cu intenţia de a 
produce anumite efecte juridice, şi 
că aceste efecte constau în primi-
rea sau refuzul transmisiunii suc-
cesorale şi a titlului de moştenitor. 
Manifestarea de voinţă poate fi ex-
teriorizată în mod expres sau tacit, 
actul de opţiune succesorală fiind 
o zonă juridică în care se recunosc 
masiv efectele modalităţii tacite de 
exprimare a voinţei. Ne referim la 
acceptarea tacită a moştenirii. 

Este un act juridic unilateral, 
pentru că el reprezintă rezultatul 
voinţei unei singure persoane. Co-
dul civil al Republicii Moldova nu 
dispune direct că actul juridic de 
opţiune succesorală este unilateral, 
iar art. 1516 CC al RM dispune că 
succesiunea se consideră acceptată 
atunci cînd moştenitorul depune la 
notarul de la locul deschideri suc-
cesiunii o declaraţie de acceptare a 
succesiunii. 

Indiferent de impactul pe care 
îl are asupra intereselor altor per-
soane, actul de opţiune succesora-

lă se realizează numai ca urmare a 
voinţei succesibilului care exercită 
dreptul. Acesta nu este obligat să 
ţină seama nici de voinţa celorlalţi 
succesibili, nici de sensul manifes-
tării lor de voinţă şi nici de conse-
cinţele pe care ei le vor suporta în 
urma modului de exprimare a opţi-
unii de către persoana în cauză.

Este un act juridic declarativ [4, 
p. 397], pentru că are ca efect con-
solidarea unui drept subiectiv pree-
xistent sau pierderea acestui drept. 
Transmisiunea moştenirii operează 
odată cu decesul autorului. Accep-
tarea nu face decît să consolideze 
transmisiunea moştenirii realizată 
de plin drept la data decesului. La 
fel, prin renunţare, succesibilul re-
spectiv este considerat că nu a fost 
niciodată moştenitor. Chiar dacă, 
în urma opţiunii exercitate, are loc 
o transmisiune de drepturi din pa-
trimoniul defunctului în patrimo-
nial moştenitorului, această trans-
misiune nu se produce ca efect al 
exercitării dreptului de opţiune, ci 
ca efect al transmisiunii patrimoni-
ale ce a operat mortis causa de la 
data deschiderii succesiunii.

Este un act juridic de dispoziţie, 
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indiferent de direcţia spre care a fost 
îndreptată opţiunea – către accep-
tarea moştenirii sau către renunţa-
rea la ea. Acest lucru se întîmplă, în 
principal, deoarece răspunderea, în 
materia acceptării, era una ce putea 
depăşi limita activului primit, deci 
se putea extinde şi asupra bunuri-
lor personale ale moştenitorului. În 
acelaşi timp, renunţarea la succesi-
une, ca orice renunţare la un drept, 
a fost şi este încă socotită drept un 
act de dispoziţie.

Prin urmare, actul juridic de 
opţiune succesorală va fi conside-
rat totdeauna un act de dispozi-
ţie, indiferent dacă este vorba des-
pre acceptare sau despre renunţare, 
cu consecinţele de rigoare în mate-
ria capacităţii de a-l încheia. Este 
adevărat, măsura acestui caracter 
este diferită, deoarece este vorba 
de acceptare sau de renunţare, el 
fiind cu mult mai puternic în cazul 
renunţării la moştenire. Însă, chiar 
dacă acceptarea suportă o anumită 
atenuare a caracterului de act de 
dispoziţie, nu putem să-l negăm în 
totalitate sau să-l recunoaştem nu-
mai în anumite cazuri.

Cine, cum şi după ce criterii ar 
putea stabili cînd este vorba despre 
un act de dispoziţie şi cînd nu? Să 
nu uităm că aproape niciodată nu se 
poate stabili cu precizie de la data 
deschiderii moştenirii care este va-
loarea activului şi a pasivului suc-
cesoral. Sînt multe situaţii în care 
se descoperă ulterior bunuri sau da-
torii. Deci, aleatoriul este mult prea 
mare, pentru a nu-l avea în vedere 
şi a nu-l contracara printr-o regulă 
strictă.

Este un act juridic, în principiu, 
solemn sau cel puţin formal, pen-
tru că simpla manifestare de voinţă 
nu este suficientă, fiind necesară o 
anumită formă prescrisă de lege. 
Cu excepţia cazurilor în care ac-
ceptarea se face prin săvîrşirea 
anumitor fapte juridice care semni-
fică, indubitabil, însuşirea calităţii 
de moştenitor. În privinţa actului 
de opţiune, ca manifestare de vo-
inţă a succesibilului, el trebuie să 

îmbrace, în principiu, o anumită 
formă. Astfel, acceptarea expresă a 
moştenirii este valabilă numai dacă 
a fost făcută în formă scrisă, fie că 
este vorba despre un înscris sub 
semnătură privată sau despre un act 
autentic, motiv pentru care autorii 
îl consideră a fi un act formal, iar 
nu solemn [4, p. 412]. 

Renunţarea la moştenire trebuie 
să fie făcută obligatoriu în formă 
autentică, pentru că, fiind vorba 
despre renunţarea la un drept, le-
gea are un tratament cu mult mai 
restrictiv decît în cazul acceptării. 
Din motivul dat, aceasta este consi-
derată drept un act juridic solemn, 
conform legislaţiei româneşti. 
Codul civil al RM nici în această 
privinţă nu ne argumentează prin 
normele sale ce fel de act este re-
nunţarea, dar practica continuă a 
pretinde că acest act obligatoriu 
este valabil numai fiind autentificat 
notarial.

Forma cerută de lege este una 
necesară pentru însăşi valabilitatea 
actului. Astfel, nu se poate admite 
o simplă declaraţie verbală, chiar 
făcută în faţa martorilor, din care să 
reiasă că succesibilul intenţionează 
să accepte moştenirea, dacă aceasta 
nu a fost consemnată într-un înscris 
sau dacă nu a fost urmată de anu-
mite fapte care să demonstreze fără 
echivoc însuşirea titlului de moşte-
nitor. Cu atît mai mult, renunţarea 
la moştenire nu va putea fi socotită 
ca valabilă dacă nu îmbracă forma 
autentică, pentru că numai în acest 
fel există siguranţa că succesibilul 
a înţeles pe deplin consecinţele ac-
tului pe care el l-a încheiat.

Este un act juridic cu conţinut 
patrimonial, în ciuda caracterului 
potestativ al dreptului de opţiune 
succesorală [7, p. 190]. Referindu-
se la primirea sau renunţarea unui 
patrimoniu, actul juridic de opţiune 
are o puternică încărcătură pecuni-
ară. Acceptînd succesiunea, moşte-
nitorul îşi sporeşte, de regulă, patri-
moniul. Renunţînd, succesibilul nu 
pare a suporta o diminuare patri-
monială, deoarece el se menţine la 

acelaşi nivel ca înainte de deschi-
derea moştenirii. În realitate, prin 
renunţare se înlătură transmisiunea 
patrimonială care a operat mortis 
causa, deci sărăcirea patrimoniului 
există. Mai mult, chiar sensul opţi-
unii este guvernat de interesele pa-
trimoniale pe care succesibilii le au 
în raport de moştenirea respectivă.

Este un act juridic între vii, pen-
tru că, deşi are legătură cu trans-
misiunea unui patrimoniu pentru 
cauză de moarte, actul de opţiune 
succesorală îşi produce efectele 
necondiţionat de moartea autoru-
lui său. Succesorii sînt persoane 
aflate în viaţă, iar dreptul de opţi-
une aparţinînd unui succesor de-
cedat se retransmite moştenitorilor 
acestuia, care se află de asemenea 
în viaţă. Efectele actului juridic de 
opţiune se produc în timpul vieţii 
celui care l-a încheiat, iar legătu-
ra sa cu moştenirea nu îi schimbă 
caracterul în cel al unui act pentru 
cauză de moarte.

Este un act juridic pur şi sim-
plu, nesusceptibil de nicio moda-
litate. Pe cale de consecinţă, nu se 
va putea încheia un act de accepta-
re a moştenirii sau de renunţare la 
aceasta cu termen, sub condiţie ori 
cu sarcini, sancţiunea fiind nulita-
tea absolută.

Este un act juridic care poate fi 
încheiat prin reprezentant. Această 
caracteristică a actului juridic de 
opţiune succesorală derivă în spe-
cial din conţinutul său patrimonial, 
aşezînd acest act în rîndul acelora 
care, neavînd ca esenţial atributul 
de a fi personale, pot fi lăsate la 
latitudinea unui reprezentant legal 
sau convenţional. Acesta însă nu va 
avea întotdeauna o deplină liberta-
te de mişcare, pentru că limitele 
puterilor lui vor putea fi cenzurate 
şi stabilite fie de organul competent 
a-i autoriza acţiunile – autoritatea 
tutelară sau instanţa de tutelă, fie de 
mandant, prin împuternicirea con-
ferită [7, p. 191].

Este un act juridic cu execu-
tare uno ictu chiar şi atunci cînd 
legea permite retractarea actului de 
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opţiune. În orice situaţie, succesi-
bilul nu acţionează decît o singură 
dată, iar dreptul său se stinge prin 
însuşi exerciţiul său. Atît declaraţia 
de acceptare, cît şi cea de renunţare 
la moştenire este una ireversibilă, 
conform legislaţiei în vigoare.

Este un act juridic irevocabil, 
legea nepermiţînd revenirea asupra 
opţiunii exprimate în sensul accep-
tării moştenirii sub niciun motiv, 
dar admiţînd, în mod excepţional, 
revocarea renunţării, dacă sînt în-
deplinite condiţiile Codului civil 
român [1.5, p. 123]. După cum am 
mai spus, declaraţia de renunţare 
este ireversibilă, conform legis-
laţiei Republicii Moldova [1, art. 
1536, alin. (1)].

Însă, pentru a fi valabil, actul ju-
ridic de opţiune succesorală trebuie 
să îndeplinească anumite condiţii 
de fond şi de formă.

Condiţiile de fond ale actului 
juridic de opţiune succesorală. 
Actul juridic de opţiune succeso-
rală trebuie să îndeplinească toate 
condiţiile generale de valabilitate 
ale actului juridic civil. Prin urma-
re, condiţiile esenţiale pentru vali-
ditatea actului de opţiune succeso-
rală sînt:

capacitatea de a încheia actul;- 
consimţămîntul valabil expri-- 

mat;
obiectul determinat şi licit;- 
cauza licită şi morală.- 

Atunci cînd vorbim despre ca-
pacitatea unei persoane de a în-
cheia un act juridic, îndeosebi de 
opţiune succesorală, ne referim la 
posibilitatea acesteia de a-şi exer-
cita dreptul de opţiune succesorală. 
Succesibilul, din moment ce are 
capacitate succesorală, este titular 
al dreptului de opţiune pe care tre-
buie să îl exercite, manifestându-şi 
voinţa prin încheierea unui act juri-
dic de acceptare sau de renunţare.

Capacitatea succesorală nu se 
confundă cu capacitatea de a înche-
ia actul juridic de opţiune succeso-
rală. Ele se află însă într-o strînsă 
interdependenţă. Capacitatea suc-
cesorală este o variantă a capaci-

tăţii de folosinţă, întrucît, aşa cum 
am arătat, ea este legată de faptul 
existenţei persoanei, de naşterea/
constituirea sau concepţiunea sa, 
ca moment de la care se recunoaş-
te capacitatea succesorală, sau de 
moartea/desfiinţarea sa, ca moment 
de la care nu mai poate fi vorba 
despre o capacitate succesorală 
proprie [7, p. 193]. Capacitatea de 
a încheia un act juridic de opţiune 
este legată cu precădere de capaci-
tatea de exerciţiu a persoanei, de 
felul în care aceasta, ca titulară a 
dreptului de opţiune, are posibilita-
tea de a-l exercita. 

Regulile pe care le vom stabili 
în materie ţin de felul în care suc-
cesibilul poate să încheie un act ju-
ridic de opţiune personal şi singur, 
personal şi asistat de o altă persoa-
nă sau fiind reprezentat legal de un 
terţ. Iar aceste reguli sînt necesare 
pentru că, odată ce o persoană este 
titulara unui drept, ea trebuie să îl şi 
exercite, independent de faptul că 
are sau nu capacitate de exerciţiu. 
Or, dacă are această capacitate, suc-
cesibilul va putea încheia actul ju-
ridic de opţiune personal şi singur, 
posibilitatea reprezentării fiind nu-
mai una convenţională, lăsată strict 
la aprecierea părţii. Dacă această 
capacitate este una restrînsă (cazul 
minorului între 14 şi 18 ani), actul 
juridic de opţiune va putea fi înche-
iat personal de către succesibil, dar 
cu încuviinţarea reprezentantului 
legal şi cu autorizarea autorităţii 
tutelare. În cazul în care ne aflăm 
în faţa lipsei capacităţii de exerci-
ţiu (minorul sub 14 ani şi persoana 
pusă sub interdicţie), actul juridic 
de opţiune se va putea încheia nu-
mai de către reprezentantul legal 
şi numai cu autorizarea autorităţii 
tutelare.

Din cele expuse rezultă că actul 
de opţiune încheiat fără respectarea 
dispoziţiilor referitoare la capacita-
te devine retroactiv valabil, ca şi 
cum ar fi fost întocmit în confor-
mitate cu toate dispoziţiile legale. 
Ca oricare act juridic, şi acesta pre-
supune existenţa consimţămîntului 

părţilor cu privire la încheierea sa. 
Lucrurile stau la fel şi în materia 
actului juridic de opţiune succeso-
rală care, pentru a fi valabil, pre-
supune ca autorul său să-şi mani-
feste hotărîrea de a-l întocmi şi să 
materializeze această hotărîre prin 
încheierea actului în forma cerută 
de lege.

Consimţămîntul succesorului 
trebuie să fie liber, serios şi expri-
mat în cunoştinţă de cauză [6, p. 
177]. Viciile de consimţămînt al 
actului de opţiune succesorală sînt:

eroarea;- 
dolul;- 
violenţa.- 

Cauza reprezintă „motivul care 
determină” partea să încheie re-
spectivul act juridic, adică, în pri-
vinţa actului de opţiune succesora-
lă, argumentaţia internă a succesi-
bilului, cea care a fost de natură a-l 
determina să opteze într-un anumit 
fel.

Împreună cu consimţămîntul, 
cauza alcătuieşte voinţa juridică 
[8, p. 160] a părţii, respectiv acel 
fenomen complex, intern, psiholo-
gic, de natură să determine valabi-
litatea actului juridic încheiat.

Pentru a fi valabilă, cauza ac-
tului de opţiune succesorală trebuie 
să existe, să fie licită şi morală.

Prin urmare, în primul rînd, ca 
şi în cazul oricărui act juridic, ca-
uza actului de opţiune trebuie să 
existe. Aceasta înseamnă că succe-
sibilul trebuie să aibă, la momentul 
întocmirii actului, reprezentarea 
exactă a motivaţiei care îl deter-
mină să încheie respectivul act. 
În acelaşi timp, este necesar ca re-
spectiva cauză să fie şi reală, o cau-
ză falsă putînd să reprezinte motiv 
de anulare a actului de opţiune suc-
cesorală. De exemplu, o persoană 
renunţă la moştenire ca urmare a 
unei înţelegeri cu unul dintre moş-
tenitori, care se obligă să-i remită, 
în schimbul renunţării, o sumă de 
bani. Renunţarea nu poate fi decît 
pur abdicativă. Cauza unui astfel de 
act este deci una falsă şi reprezintă 
motiv de anulabilitate a actului. Nu 
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este important ca actul de opţiune 
să conţină menţionarea cauzei pen-
tru care a fost încheiat.

Cauza actului juridic de opţiu-
ne trebuie să fie şi morală, adică să 
nu contravină bunelor moravuri, în 
caz contrar sancţiunea fiind nulita-
tea absolută, ca şi în cazul cauzei 
ilicite, în conformitate cu aceleaşi 
prevederi legale.

Se impune o ultimă observaţie 
cu privire la sancţiunea cauzei ili-
cite şi imorale, care este nulitatea 
absolută, dar numai dacă sînt în-
deplinite alternativ două condiţii: 
ori cauza de nulitate este comună, 
ori, dacă nu este comună, „cealaltă 
parte” a cunoscut sau trebuia să cu-
noască faptul că actul juridic are o 
cauză ilicită/imorală. Evident, pre-
vederea are deplină aplicabilitate 
în materia actelor juridice bilate-
rale. La fel de evident este faptul 
că existenţa unei cauze ilicite sau 
imorale cu caracter general, co-
mun, unanim recunoscut, este de 
natură să atragă nulitatea absolută 
a unui astfel de act de opţiune. În 
ce măsură însă este aplicabilă actu-
lui juridic de opţiune succesorală, 
ca act juridic unilateral, prevederea 
conform căreia cauza ilicită sau 
imorală, care nu este comună, tre-
buie să fi fost cunoscută de cealaltă 
parte? Personal, considerăm că sin-
tagma „cealaltă parte” poate fi uşor 
înlocuită cu cea de „ceilalţi moşte-
nitori”, „succesibilii”, creditorii” 
etc., astfel încît să se considere ca 
simplă cunoaştere a caracterului 
imoral sau ilicit al cauzei de către 
orice persoană interesată în atribu-
irea patrimoniului succesoral să re-
prezinte motiv de anulare a actului 
de opţiune. 

O cauză ilicită sau imorală, care 
nu este comună, nu poate atrage 
nulitatea absolută decît în măsura 
în care a fost cunoscută sau trebuia 
să fie cunoscută de cealaltă parte, 
respectiv, în materia pe care o ana-
lizăm, de către ceilalţi moştenitori 
[7, p. 218-219]. 

Codul civil al Republicii Mol-
dova nu s-a preocupat să dea o 

definiţie legală dreptului de opţiu-
ne succesorală, sarcina aceasta re-
venindu-i cu precădere doctrinei. 
Autorii, vorbind despre dreptul de 
opţiune ca despre un drept de a ale-
ge, defineau preponderent numai 
formele acestuia – respectiv ac-
ceptarea moştenirii, renunţarea la 
moştenire.

În ultimele decenii ale secolu-
lui XX, teoria juridică a renunţat 
la simpla explicare a noţiunii şi s-a 
îndreptat şi către o definire a sa. 
Astfel, într-o definiţie [4, p. 489], 
dreptul de opţiune succesorală este 
dreptul subiectiv care se execută 
printr-un act juridic într-un anumit 
termen prevăzut de lege. În concret, 
autorul îl defineşte ca fiind un drept 
al succesibililor, născut la data des-
chiderii moştenirii, de a alege între 
a accepta şi a renunţa la moştenire. 

Concluzii 
1. Acceptarea moştenirii este 

actul sau faptul juridic unilateral 
prin care succesibilul îşi întăreşte 
definitiv calitatea de moştenitor al 
defunctului.

2. În ceea ce priveşte moşteni-
rea retransmisă, dreptul de opţiune 
nu trebuie exercitat de către co-
moştenitori unitari, legislaţia regle-
mentînd posibilitatea ca unul sau 
mai mulşi succesibili să renunţe 
la moştenire, partea renunţătorilor 
profitînd celorlalţi moştenitori.

3. Dreptul de opţiune succeso-
rală, deşi este exercitat ulterior des-
chiderii moştenirii, produce efecte 
juridice de la data decesului lui de 
cuius, adică au efect retroactiv.

4. Deoarece Codul civil al Re-
publicii Moldova nu de dă o defi-
niţie legală a dreptului de opţiune 
succesorală, am identificat aceasta 
prin :

a) acceptarea moştenirii este 
acţiunea prin care succesibilul, 
persoana chemată la moştenire, îşi 
consolidează definitiv calitatea de 
moştenitor al defunctului, asumîn-
du-şi obligaţia de a răspunde pentru 
obligaţiile şi sarcinile moştenirii;

b) renunţarea la moştenire pre-
supune desfiinţarea cu efect retro-

activ a vocaţiei la moştenire, astfel 
încît acesta devine străin faţă de 
moştenire, nebeneficiind de activul 
succesoral şi nefiind ţinut de dato-
riile şi sarcinile moştenirii.

5. Dreptul de opţiune succeso-
rală îl au: moştenitorii legali, moş-
tenitorii testamentari, rezervatarii 
şi, după părerea noastră, creditorii 
personali ai moştenirii legale sau 
testamentare. Am ajuns la această 
concluzie din motivul că creditorii 
succesibilului pot accepta moşteni-
rea pe cale oblică, în limita îndestu-
lării creanţei lor. Totodată, persoa-
nele enumerate şi care pot accepta 
sau renunţa la moştenire trebuie să 
aibă capacitate succesorală, să fie 
chemate la moştenire şi să nu fie 
nedemne.
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