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Introducere. Dreptul de op-
ţiune succesorală aparţine 

tuturor moştenitorilor, fie că sînt 
legali sau testamentari, inclusiv 
legatarilor, fără să deosebim dacă 
vocaţia lor este universală, cu titlu 
universal sau cu titlu particular. Au 
drept de opţiune succesorală toate 
categoriile de succesibili.

Însă, în literatura de specialita-
te, atît românească, cît şi din Mol-
dova, există divergenţe la definirea 
şi determinarea titularilor dreptului 
de opţiune succesorală.

Rezultate obţinute şi discu-
ţii. Legiuitorul modern a înţeles 
să răspundă semnalelor teoriei şi 
a definit, cu titlu de noutate, noţiu-
nea de succesibil. Astfel, art. 1.100 
alin. (2) Cod civil dispune că „prin 
succesibil se înţelege persoana care 
îndeplineşte condiţiile prevăzute 
de lege pentru a putea moşteni, dar 
care nu şi-a exercitat încă dreptul 
de opţiune succesorală”. Acesta 
era înţelesul pe care l-a dat anteri-
or doctrina [3, p. 367] acestui ter-
men, pe care îl folosea pentru a-i 

le legale. Astfel, vom identifica 
drept „succesibil” pe acela care, 
îndeplinind toate condiţiile legale 
pentru a moşteni, nu şi-a exprimat 
încă dreptul de opţiune. Succesibi-
lii vor fi deci toate persoanele cu 
vocaţie generală la moştenire şi 
care au deschisă calea exercitării 
dreptului de opţiune. Sub numele 
de „moştenitor” vom recunoaşte 
pe cel care, acceptînd moştenirea, 
şi-a consolidat definitiv şi irevo-
cabil acest titlu. Pe cel care a re-
nunţat la moştenire însă, nu-l vom 
putea numi moştenitor, pentru că 
el, este considerat că nu a fost nici-
odată moştenitor. Nici noţiunea de 
„succesibil” nu-l mai poate cuprin-
de, pentru că el şi-a exprimat deja 
dreptul de opţiune succesorală. 
Prin urmare, el va fi desemnat sub 
titulatura de „renunţător”, aptă să 
arate cel mai corect poziţia sa faţă 
de succesiunea în cauză.

După cum am mai spus, drep-
tul de opţiune succesorală este un 
drept care aparţine tuturor succesi-
bililor, indiferent dacă vocaţia lor 
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REZUMAT
Ultima perioadă de dezvoltare a societăţii contemporane se caracterizează printr-o creştere semnificativă a importanţei 
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departaja pe cei care, acceptînd 
moştenirea, şi-au consolidat titlul 
de moştenitor, de acei care încă nu 
au optat.

Prin urmare, succesibilul este 
persoana care îndeplineşte toate 
condiţiile cerute de lege pentru a 
putea moşteni. El trebuie să aibă 
capacitatea de a moşteni, să fie che-
mat la succesiune în virtutea legii 
sau a voinţei defunctului şi să nu 
fi săvîrşit niciuna dintre faptele de 
care legea leagă intervenţia nedem-
nităţii. Între statutul de succesibil şi 
cel de moştenitor nu există decît o 
singură limită: exercitarea dreptu-
lui de opţiune succesorală. Titlul 
de moştenitor se va consolida însă 
numai dacă opţiunea se exprimă 
în sensul acceptării moştenirii. 
Exercitarea dreptului de opţiune în 
această direcţie „îl transformă pe 
succesibil în succesor”. Dacă suc-
cesibilul alege să renunţe la moşte-
nire, el pierde definitiv calitatea de 
succesor al defunctului [7, p. 154].

Exprimarea uzuală trebuie să 
fie una conformă cu dispoziţii-
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moştenire se analizează numai pe 
două direcţii: vocaţia succesorală a 
celui de al doilea defunct în raport 
de primul şi vocaţia succesorală a 
succesibililor celui de al doilea de-
cedat în raport de autorul lor direct. 
Moştenitorii defunctului secund nu 
trebuie să aibă, obligatoriu, vocaţie 
la moştenirea celui dintîi, ei deve-
nind titulari ai dreptului de opţiune 
ca urmare a cuprinderii acestuia 
în patrimoniul autorului lor. Vor-
bim despre o vocaţie intermediată, 
despre transmisiunea unui drept pe 
cale succesorală, în urma căreia 
persoane fără vocaţie generală la 
moştenirea unui defunct dobîndesc 
această vocaţie prin intermediul 
autorului lor [7, p. 156-157].

Dreptul de opţiune este recu-
noscut moştenitorilor legali cu 
condiţia ca, la data deschiderii 
moştenirii, ei să aibă calitatea de 
soţ supravieţuitor sau să fie rude 
cu defunctul. Dacă această calita-
te a încetat anterior decesului auto-
rului, ei nu vor putea fi recunoscuţi 
ca titulari ai dreptului de opţiune. 
În schimb, dacă există un litigiu 
al cărui scop este să desfiinţeze 
această calitate, dreptul de opţiune 
se va menţine, va putea fi exercitat, 
însă va fi sub semnul unei condiţii, 
iar participarea respectivei persoa-
ne la împărţirea patrimoniului suc-
cesoral va fi subordonată, în regulă 
generală, hotărîrii ce se va pronun-
ţa în cauză.

Astfel, cu privire la soţul su-
pravieţuitor, principala condiţie a 
existenţei vocaţiei sale succesorale 
este ca el să aibă calitatea de soţ la 
data deschiderii moştenirii. Prin ur-
mare, este necesar ca respectiva că-
sătorie să nu fi fost desfiinţată prin 
declararea sau constatarea nulităţii 
sale ori să nu fi fost desfăcută prin 
divorţ, conform normelor Codului 
familiei [2, art. 33], înainte de de-
cesul autorului moştenirii. Dacă s-a 
întîmplat acest lucru, fostul soţ nu 

deschiderea succesiunii, determină 
eficienţa dreptului la moştenire, dar 
aparţine succesibililor, deci tuturor 
acelora care, avînd vocaţie la cule-
gerea patrimoniului ce a aparţinut 
defunctului, sînt chemaţi să opte-
ze între a primi acest patrimoniu 
sau a se dezice de el. Acest drept 
se naşte direct în patrimoniul re-
spectivilor succesibili, ca efect al 
deschiderii moştenirii, cu scopul 
precis de a servi la stabilirea viito-
rului titular al patrimoniului succe-
soral [8, p. 44-45]. Succesibilii şi 
numai ei sînt titularii dreptului 
de opţiune succesorală. 

Art. 1500 Cod civil al RM pre-
vede că moştenitorii legali ai unui 
defunct sînt soţul supravieţuitor şi 
rudele acestuia, respectiv descen-
denţii, ascendenţii şi colateralii săi, 
fără limită în grad, în cazul rudeni-
ei în linie dreaptă, şi oprindu-se la 
gradul 3 (inclusiv), în cazul rudeni-
ei colaterale. Toţi aceştia vor deţine 
deci calitatea de succesibili şi vor fi 
titulari ai dreptului de opţiune, pen-
tru că au vocaţie generală la culege-
rea patrimoniului succesoral. Exis-
tenţa unei vocaţii concrete nu are 
nicio relevanţă pentru exercitarea 
dreptului de opţiune. Vocaţia con-
cretă se va determina ulterior. Unul 
dintre criteriile care stau la baza sta-
bilirii persoanelor care vor culege, 
în concret, patrimoniul succesoral 
este tocmai sensul către care succe-
sibilii şi-au exercitat opţiunea.

Prin urmare, regula deţine-
rii calităţii de titular al dreptului 
de opţiune succesorală în materia 
moştenirii legale este ca persoa-
na care invocă exercitarea acestui 
drept să aibă vocaţie generală faţă 
de autorul decedat [4, p.3 81], la 
împărţirea patrimoniului căruia 
doreşte să participe.

Legislaţia românească prevede 
de la această regulă şi o excepţie, în 
materia retransmiterii dreptului de 
opţiune succesorală, cînd vocaţia la 

la moştenire este una legală sau 
testamentară [4, p. 381]. De ase-
menea, toţi succesibilii sînt titularii 
acestui drept, fără deosebire, după 
cum întinderea vocaţiei lor este una 
universală, cu titlu universal sau cu 
titlu particular.

De asemenea, calitatea de titu-
lar al dreptului de opţiune există 
independent de faptul că respectiva 
persoană vine la moştenire în nume 
propriu, prin reprezentare sau prin 
retransmiterea dreptului de opţiu-
ne. În acest ultim caz – deci atunci 
cînd o persoană a decedat fără a-şi 
fi exprimat opţiunea în raport de un 
alt defunct, decedat anterior, faţă de 
care avea o vocaţie succesorală cel 
puţin generală –, calitatea de suc-
cesibil aparţine celui de al doilea 
defunct, pentru că el este cel care a 
murit fără a-şi fi exprimat opţiunea, 
deci fără să fi exercitat dreptul de 
opţiune al cărui titular era. În acest 
caz, respectivul drept se transmi-
te ca parte a patrimoniului celui 
de al doilea defunct, împreună cu 
toate celelalte drepturi şi obligaţii 
ale acestuia, către moştenitorii săi. 
Succesibilii trebuie să opteze mai 
întîi în raport de moştenirea celui 
de al doilea autor şi să devină în 
acest fel moştenitorii săi, pentru 
că numai în această calitate legea 
le permite accesul către cea dintîi 
moştenire şi tot numai în această 
calitate – de moştenitori ai autoru-
lui secund – ei dobîndesc un drept 
de opţiune cu privire la succesi-
unea primului decedat, devenind 
succesibilii lui, dar nu în virtutea 
unei vocaţii succesorale proprii, ci 
pentru a-l înlocui pe autorul lor, cel 
de al doilea decedat.

Dreptul de opţiune succesorală 
este un drept propriu al succesibi-
lilor, care nu se confundă cu pa-
trimoniul transmis prin moştenire, 
nici chiar în cazul retransmiterii 
reglementate de art. 1.105 Cod ci-
vil român. El ia naştere odată cu 
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va beneficia de un drept de opţiune 
succesorală, fiind lipsit de vocaţia 
de a moşteni. În schimb, dacă de-
cesul s-a produs înainte ca sentinţa 
privitoare la anularea căsătoriei să 
rămînă definitivă, iar soţul supra-
vieţuitor a fost de bună-credinţă 
– căsătoria putativă –, el păstrează 
statutul de soţ, asemeni celui din-
tr-o căsătorie valabilă, şi îşi va pu-
tea exprima nestingherit dreptul de 
opţiune [6, p. 131]. De asemenea, 
dacă decesul s-a produs înainte ca 
procesul de divorţ să fie încheiat şi 
să existe o hotărîre judecătorească 
definitivă de desfacere a căsători-
ei, statutul de soţ supravieţuitor se 
menţine, vocaţia succesorală exis-
tă, deci dreptul de opţiune va putea 
fi exercitat şi, în funcţie de sensul 
acestei opţiuni, soţul supravieţuitor 
va putea participa sau nu la atribui-
rea patrimoniului succesoral. 

În cazul prevăzut de art. 380 
Cod civil român, cînd soţul recla-
mant moare în timpul procesului de 
divorţ, iar moştenitorii pot continua 
judecata pînă la stabilirea culpei 
exclusive a soţului pîrît, căsătoria 
se va considera a fi fost desfăcută 
la data introducerii cererii de di-
vorţ. Observăm o contradicţie între 
actele normative ce reglementează 
materia. Codul civil prevede că 
data la care căsătoria se consideră 
desfăcută este data decesului soţu-
lui reclamant. Codul de procedură 
civilă român dispune însă, prin art. 
925 alin. (4), că data de la care că-
sătoria se va socoti desfăcută este 
data introducerii cererii de divorţ. 
Cronologia intrării în vigoare a 
acestor acte normative este favo-
rabilă Codului de procedură civilă, 
astfel încît trebuie să considerăm 
că dispoziţia Codului civil a fost 
modificată implicit de aceasta, că-
sătoria considerîndu-se desfăcută, 
în aceste cazuri, la data introducerii 
cereri de divorţ. Aceasta nu înseam-
nă că, pe toată durata procesului de 

divorţ, soţul reclamant nu-şi va pu-
tea exprima opţiunea succesorală. 
El va putea încheia orice fel de act 
juridic de opţiune, dar acesta se va 
afla sub condiţia rezolutorie a ad-
miterii cererii de divorţ depuse de 
reclamantul defunct [7, p. 158].

În privinţa rudelor defunctu-
lui, drepturile lor sînt recunoscute 
în mod egal, inclusiv dreptul de op-
ţiune succesorală, indiferent dacă 
este vorba despre rudenia firească 
sau despre cea civilă şi indiferent 
dacă este vorba despre rudenia re-
zultată din căsătorie sau din afara 
căsătoriei. Şi în acest caz este nece-
sar ca persoana să aibă acest statut 
(de rudă a defunctului) la momen-
tul deschiderii moştenirii, pentru a 
putea fi recunoscută vocaţia sa suc-
cesorală şi posibilitatea exprimării 
dreptului de opţiune succesorală. 

Dacă această calitate a încetat 
înainte de decesul autorului, bine-
înţeles că nu va exista nicio che-
mare la moştenire şi nici nu se va 
pune problema exprimării dreptu-
lui de opţiune succesorală. În ca-
zul în care rudenia este contestată, 
aflîndu-se sau nu pe rolul instanţei 
un proces care tinde la desfiinţarea 
acestui statut, vocaţia succesorală 
este subordonată rezultatului fi-
nal al judecăţii, ea desfiinţîndu-se 
odată cu desfiinţarea rudeniei sau 
menţinîndu-se dacă rudenia a fost 
păstrată. Însă astfel de litigii nu 
duc la anihilarea dreptului de opţi-
une succesorală, pentru că, la data 
decesului, persoana avea vocaţie 
succesorală, ceea ce a determinat 
automat naşterea dreptului de op-
ţiune. Acesta va putea fi exercitat, 
actul juridic încheiat aflîndu-se însă 
sub condiţia neadmiterii acţiunii şi 
nedesfiinţării legăturii de rudenie. 
Situaţia este similară divorţului în-
temeiat pe art. 380 Cod civil, dar 
se deosebeşte radical de celelalte 
cazuri de divorţ, cînd căsătoria se 
consideră a fi încetat prin deces, iar 

nu a fi fost desfăcută prin divorţ, 
păstrîndu-se statutul de soţ. Astfel 
de cazuri pot fi întîlnite atunci cînd 
este tăgăduită paternitatea unui co-
pil, cînd s-a solicitat instanţei des-
facerea adopţiei [6, p. 69] sau cînd 
este contestată filiaţia, părintele 
decedînd anterior finalizării proce-
sului. De exemplu, dacă unui co-
pil îi este tăgăduită paternitatea, 
admiterea acţiunii determină 
pierderea vocaţiei succesorale cu 
efect retroactiv, iar actul de op-
ţiune încheiat nu poate produce 
efecte juridice.

În cazul moştenitorilor legali, 
opţiunea se exercită de către toţi 
cei cu vocaţie generală la moşte-
nire, nu numai de către succesibilii 
cu vocaţie concretă la aceasta.

Conform normelor Codului 
civil al RM [1, art. 1500], rudele 
defunctului vin la moştenire în or-
dinea stabilită conform următoa-
relor clase:

clasa întîi, a descendenţilor, - 
din care fac parte toţi descendenţii 
defunctului, în linie dreaptă, fără 
limită de grad, ascendenţii privile-
giaţi şi soţul supravieţuitor;

clasa a doua, a ascendenţilor - 
ordinari şi colateralilor privilegiaţi 
ai acestuia – fraţii/surorile, nepoţii 
de frate/soră;

clasa a treia, a colateralilor - 
ordinari ai celui ce a lăsat moşte-
nirea.

Opţiunea se poate exercita ori-
cînd, indiferent de clasa din care 
face parte succesibilul, pentru că, 
odată cu deschiderea moştenirii, 
dreptul de opţiune se naşte în per-
soana tuturor celor care pot culege, 
cu vocaţie generală, patrimoniul 
succesoral.

Nu este necesar, pentru exerci-
tarea acestui drept, ca succesibilii 
plasaţi într-o clasă ori într-un grad 
preferat de lege să-şi fi exercitat 
anterior dreptul de opţiune sau să fi 
renunţat anterior la moştenire. Ori-
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care dintre succesibili, chiar aflaţi 
la limita exterioară a sferei persoa-
nelor cu vocaţie la moştenire, pot 
să se exprime cu privire la poziţia 
pe care doresc să o adopte în ra-
port de transmisiunea respectivului 
patrimoniu succesoral. De exem-
plu, verii defunctului pot accep-
ta moştenirea, chiar dacă există 
succesibili care aparţin claselor 
întîi, a doua sau a treia şi indife-
rent de faptul că ei au acceptat 
moştenirea. Este adevărat că un 
astfel de act de opţiune rămîne 
fără efecte juridice, dar nimic nu 
împiedică îndeplinirea lui.

Niciunul dintre succesibili nu 
poate să oblige pe un altul să îşi 
exprime dreptul de opţiune într-o 
anumită direcţie, fiecare fiind liber 
să accepte moştenirea sau să re-
nunţe la ea, indiferent de opţiunea 
celorlalţi sau de interesul acestora. 
De exemplu, un frate al defunctu-
lui poate accepta moştenirea, chiar 
dacă a făcut acest lucru şi celălalt 
frate şi chiar dacă interesul acestu-
ia din urmă este mai mare pentru 
dobîndirea bunurilor succesorale, 
întrucît aceasta l-ar ajuta la plata 
unor datorii.

Opţiunea exercitată de succesi-
bilii care aparţin unei clase supe-
rioare sau deţin un grad preferat 
de lege are o influenţă majoră asu-
pra opţiunii exprimate de cei care 
aparţin unei clase inferioare sau 
deţin un grad subsecvent. Astfel, 
dacă această opţiune s-a făcut în 
sensul acceptării moştenirii, indi-
ferent de opţiunea pe care au avut-
o cei nepreferaţi de lege, vocaţie 
concretă la moştenire vor căpăta 
cei care aparţin clasei superioare 
sau deţin gradul privilegiat. Op-
ţiunea pe care au exercitat-o cei 
aflaţi pe o poziţie subsecventă se 
va anihila şi nu va putea produce 
efecte juridice. De exemplu, dacă 
au acceptat moştenirea atît copiii, 
cît şi fraţii defunctului, patrimoniul 

succesoral se va culege de către cei 
care aparţin clasei întîi, adică de 
descendenţi. La fel, dacă moşteni-
rea a fost acceptată de către unchiul 
defunctului şi de către vărul primar 
al acestuia, masa succesorală se va 
atribui unchiului, pentru că el este 
rudă de gradul 3 cu autorul, şi nu 
vărului, care este rudă de gradul 4 
cu acesta, care poate moşteni prin 
intermediul reprezentării. 

În schimb, dacă cei care aparţin 
unei clase superioare sau care de-
ţin un grad preferat de lege renun-
ţă la moştenire, atunci opţiunea lor 
determină eficienţa opţiunii celor 
care se află pe o poziţie subsecven-
tă. De exemplu, atunci cînd copiii 
renunţă la moştenire, acest lucru 
determină eficienţa acceptării suc-
cesiunii exprimate de către nepoţii 
de fiu ai defunctului, rude de gradul 
2 cu acesta, chemaţi la moştenire în 
nume propriu ca urmare a renunţă-
rii părinţilor lor.

Acceptarea moştenirii de către 
persoane care aparţin unei clase in-
ferioare sau au un grad nepreferat 
de lege va fi eficientă totuşi într-un 
singur caz: atunci cînd defunctul 
şi-a dezmoştenit o întreagă clasă 
de rezervatari, nedesemnînd niciun 
legatar care să culeagă patrimoniul 
succesoral. În astfel de situaţii, la 
moştenire vor veni rezervatarii, 
care primesc rezerva ce li se cuvi-
ne, împreună cu următorii succe-
sibili care au acceptat moştenirea, 
indiferent din ce clasă fac parte. De 
exemplu, dacă defunctul a dez-
moştenit descendenţii, opţiunea 
exprimată de colateralii privile-
giaţi va fi eficientă, ei venind la 
moştenire pentru a culege cotita-
tea disponibilă [7, p. 161].

Din punct de vedere al prac-
ticii, moştenirea se va dezbate în 
funcţie de exercitarea dreptului de 
opţiune de către succesibilii aflaţi 
într-o clasă superioară sau deţină-
tori ai unui rang preferat. Astfel, 

dacă vor exista acceptanţi din rîn-
dul acestora, nu se va mai aştepta 
exprimarea opţiunii de către cei-
lalţi, chiar dacă, principial, ei au 
dreptul să se exprime. De exemplu, 
dacă defunctul are copii şi măcar 
unul dintre ei acceptă moştenirea, 
iar ceilalţi renunţă, atunci nu se va 
mai aştepta exprimarea opţiunii 
de către succesibilii avînd un grad 
subsecvent sau aparţinînd unei alte 
clase şi se va putea trece la emiterea 
certificatului de moştenitor, chiar 
înlăuntrul termenului de opţiune 
succesorală, dacă sînt îndeplinite 
condiţiile legii. Dacă însă toţi cei 
aflaţi pe o poziţie preferată de lege 
renunţă la moştenire, se vor che-
ma cei care urmează, în ordinea 
claselor şi gradelor de rudenie, 
pentru a-şi exercita dreptul de op-
ţiune, dacă nu au făcut încă acest 
lucru. Atribuirea moştenirii se va 
face către acei succesori care au 
acceptat transmisiunea patrimo-
niului succesoral şi se află în clasa 
sau gradul cel mai apropriat cu 
defunctul. De exemplu, dacă toţi 
copiii defunctului au renunţat la 
moştenire, se va solicita exprima-
rea dreptului de opţiune de către 
nepoţii de fiu/fiică, pînă la ultimul, 
indiferent de gradul de rudenie cu 
defunctul. Dacă toţi descendenţii 
renunţă, se va trece la clasa a doua 
de moştenitori legali, cărora li se 
va cere să îşi exprime dreptul de 
opţiune, atît părinţilor, cît şi fraţi-
lor/surorilor autorului, precum şi 
nepoţilor de frate/soră. 

Teoria şi practica juridică au 
recunoscut unanim dreptul legata-
rilor de a opta cu privire la primirea 
sau refuzarea liberalităţii realizate 
de defunct prin actul său de ultimă 
voinţă [4, p. 383; 5, p. 341]. Argu-
mentele în favoarea acestei opinii 
sînt destul de numeroase, fiind re-
găsite în primul rînd în textele Co-
dului civil român şi în interpretarea 
acestora.
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Legislaţia Republicii Moldova 
nu prevede dreptul de opţiune suc-
cesorală al legatarului, probabil din 
considerentul că legatarul nu are 
calitatea de moştenitor.

Vocaţia succesorală a persoa-
nelor juridice, de orice natură ar 
fi ele, este determinată numai de 
voinţa defunctului exprimată prin 
testament.

În privinţa exercitării dreptului 
de opţiune succesorală, persoanele 
juridice pot să îl exprime din mo-
mentul înfiinţării lor valabile, în 
regulă generală prin intermediul 
organelor lor de conducere. Prin 
urmare, chiar dacă recunoaştem 
persoanelor juridice o capacitate 
de exerciţiu deplină, totuşi realiza-
rea efectivă a acestei capacităţi este 
subordonată desemnării organelor 
de conducere prevăzute de lege şi 
de actele constitutive. 

Pe tot parcursul existenţei sale, 
persoana juridică poate fi benefici-
ara unui legat şi, pe cale de conse-
cinţă, poate să-şi exercite dreptul 
de opţiune cu privire la primirea 
sau repudierea acestuia.

Încetarea personalităţii juridice 
are loc, în temeiul legislaţiei în vi-
goare, la data radierii din registrele 
în care au fost înscrise, respectiv. 
Remarcăm că, pînă la această dată, 
personalitatea juridică se menţine, 
iar dreptul de opţiune poate fi exer-
citat chiar dacă respectiva persoană 
juridică se află într-o procedură de 
reorganizare, numai că, în astfel de 
cazuri, exercitarea dreptului se va 
face prin intermediul persoanelor 
desemnate a administra respectiva 
persoană juridică pe durata reorga-
nizării.

Problema care se pune în aceas-
tă materie este a capacităţii succe-
sorale – şi, implicit, a posibilităţii 
de a exercita un drept de opţiune 
– în acele cazuri în care persoana 
juridică, ce a fost beneficiara unui 

legat, s-a reorganizat anterior datei 
deschiderii moştenirii [7, p. 167].

Reorganizarea persoanei juri-
dice este acea operaţiune care are 
ca efect înfiinţarea, modificarea 
ori încetarea acesteia. Reorganiza-
rea unei persoane juridice se poate 
realiza în trei moduri: prin fuziu-
ne, prin divizare sau prin transfor-
mare.

Accesul creditorilor succesi-
bilului către patrimoniul lăsat de 
defunct ridică multe semne de în-
trebare. Pe de o parte, aceştia nu au 
calitatea de succesori, conform art. 
1433 CC al RM, pe de altă parte, 
conform art. 55 din Legea cu privi-
re la notariat, notarul, primind in-
formaţia despre decesul persoanei, 
deschide procedura succesorală în 
baza declaraţiei scrise:

a) a moştenitorilor legali, moş-
tenitorilor testamentari ori a man-
datarilor lor legali de acceptare a 
succesiunii sau de renunţare la ea;

b) a reprezentanţilor organelor 
de stat;

c) a creditorilor defunctului.
Dacă facem referire la Codul ci-

vil al RM, în Capitolul I din Titlul 
V nu găsim nici o normă de ar da 
dreptul creditorilor defunctului de 
a avea dreptul de opţiune succeso-
rală, cum o au creditorii defunctu-
lui, conform CC român.

Concluzii. Din cele analizate 
rezultă că sînt îndreptăţiţi să exer-
cite dreptul de opţiune succesora-
lă toţi acei succesibili cu vocaţie 
la moştenire, indiferent de izvorul 
acestei vocaţii sau dacă vocaţia este 
universală, cu titlu universal sau cu 
titlu particular. Dreptul de opţiune 
succesorală aparţine următorilor 
succesibili: succesibilii legali, le-
gatarii universali, cu titlu universal 
şi cei cu titlu particular, precum şi 
creditorilor personali ai succesibi-
lilor legali sau testamentari.
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