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PARTEA I: CE PREVĂD NORMELE UE?

 Î Ce este o „succesiune 
transfrontalieră”?
Succesiunea reprezintă transferul patrimoniului succesoral 
al defunctului – drepturi și obligaţii – după decesul acestuia. 
Drepturile includ, de exemplu, dreptul de proprietate asupra unei 
case, a unui autoturism sau a unui cont bancar; un exemplu de 
obligaţii ar putea fi datoriile.

O succesiune transfrontalieră (sau internaţională) este o 
succesiune ce reunește elemente din ţări diferite: de exemplu, 
defunctul a trăit într-o altă ţară decât ţara sa de origine, 
moștenitorii defunctului trăiesc într-o altă ţară sau defunctul 
deţinea bunuri în mai multe ţări.

 Î De ce sunt necesare norme ale UE 
privind succesiunile transfrontaliere?
În fiecare an, tot mai muţi cetăţeni din Uniunea Europeană 
se mută în alt stat membru pentru studii, pentru muncă sau 
pentru a-și întemeia o familie. Prin urmare, în fiecare an, peste 
o jumătate de milion de familii sunt implicate în succesiuni 
transfrontaliere.

În cazul succesiunilor transfrontaliere, există posibilitatea ca 
autorităţi din mai multe ţări să aibă competenţă juridică pentru 
soluţionare (de exemplu, autorităţile din ţara de cetăţenie 
a defunctului și autorităţile din ţara ultimului domiciliu al 
defunctului) și să se aplice legislaţiile mai multor ţări (de 
exemplu, legislaţiile tuturor ţărilor în care defunctul deţinea 
proprietăţi). Prin urmare, cetăţenii ar putea fi nevoiţi să iniţieze 
proceduri de succesiune în ţări diferite, iar succesiunea ar putea 
face obiectul legislaţiilor din ţări diferite. Acest proces poate fi 
costisitor și poate duce la pronunţarea unor hotărâri contradictorii 
de către autorităţi.

Pentru a simplifica planificarea și gestionarea succesiunilor 
transfrontaliere, UE a adoptat legislaţia necesară în acest sens în 
2012, și anume Regulamentul privind succesiunile [Regulamentul 
(UE) nr. 650/2012].

 Î Exemple
Axel, din Germania, locuiește împreună cu soţia lui de 
cetăţenie germană în Franţa. El deţine un autoturism în 
Franţa și un apartament în Germania. Cei doi copii ai cuplului 
locuiesc în Franţa.

Alyna, din Letonia, locuiește în Italia împreună cu soţul ei 
italian. Ea deţine un cont bancar în Italia și o casă în Letonia. 
Unul dintre copiii săi locuiește în Letonia, iar celălalt în 
Canada.
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PARTEA I: CE PREVĂD NORMELE UE?

 Î Ce prevede Regulamentul UE?
Regulamentul prevede norme pentru stabilirea autorităţilor 
din statele membre care vor instrumenta o succesiune 
transfrontalieră și legislaţia naţională care se va aplica în cazul 
respectiv. Astfel, un cetăţean sau un testator (autorul unui 
testament) își poate planifica succesiunea, iar moștenitorii nu vor 
mai fi nevoiţi să se confrunte cu mai multe legislaţii și autorităţi 
naţionale.

De asemenea, regulamentul facilitează capacitatea unei hotărâri 
judecătorești sau a unui document notarial care vizează o 
succesiune, emise într-un stat membru, de a produce efecte în 
alt stat membru.

În cele din urmă, regulamentul prevede crearea unui certificat 
european de moștenitor, un document care poate fi solicitat de 
moștenitori (precum și de legatari, de executori testamentari sau 
de administratorii patrimoniului succesoral al defunctului) pentru 
a-și dovedi statutul și a-și exercita drepturile într-un alt stat 
membru.

În sensul regulamentului, expresia „stat membru” ar 
trebui înţeleasă ca incluzând toate statele membre ale 
UE, cu excepţia Regatului Unit, a Irlandei și a Danemarcei, 
întrucât aceste ţări nu participă la regulament.

 Î Care este obiectul regulamentului UE?
Regulamentul vizează anumite aspecte procedurale legate de 
succesiunea transfrontalieră – și anume, autorităţile din statele 
membre ale UE care vor instrumenta succesiunea, legislaţia 
naţională care se va aplica în cazul succesiunii respective, modul 
în care hotărârile judecătorești și actele notariale în materie de 
succesiuni vor produce efecte în alt stat membru și modul în care 
poate fi folosit certificatul european de moștenitor.

Regulamentul nu tratează problemele de fond ale unei succesiuni 
transfrontaliere, cum ar fi cota din bunurile persoanei decedate 
care ar trebui să revină copiilor și soţului/soţiei acesteia și 
măsura în care testatorul poate decide cui îi va lăsa bunurile 
sale. Aceste aspecte vor fi reglementate în continuare de 
legislaţia naţională.

Regulamentul nu guvernează anumite aspecte care pot fi legate 
de o succesiune transfrontalieră, de exemplu:

 Îstarea civilă a cetăţenilor (de exemplu, ultima soţie/ultimul soţ 
a(l) persoanei decedate);

 Î regimul patrimonial al unui cuplu, fie în cadrul unei căsătorii, 
fie în cadrul unui parteneriat înregistrat (și anume, modul în 
care ar trebui distribuite bunurile cuplului în caz de deces al 
unuia din soţi sau parteneri);
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PARTEA I: CE PREVĂD NORMELE UE?

 Îobligaţiile de întreţinere faţă de persoanele dependente (de 
exemplu, un fost soţ/o fostă soţie sau copii, în urma unui 
divorţ);

 Îplanurile de pensii;

 Îsocietăţile, inclusiv modul în care ar trebui să fie transferate 
acţiunile defunctului deţinute la o societate;

 Î înregistrarea proprietăţilor moștenite într-un registru (de 
exemplu, înregistrarea titlului de proprietate asupra unei case 
în registrul funciar).

De asemenea, regulamentul nu abordează aspecte de drept 
fiscal. Legislaţia naţională a fiecărui stat membru va stabili 
taxele de succesiune care trebuie plătite și locul unde se va 
efectua plata.

 Î De când se aplică regulamentul UE?
Regulamentul se aplică începând cu 17 august 2015, ceea ce 
înseamnă că normele sale se aplică succesiunii persoanelor care 
au decedat la sau după data de 17 august 2015.

Cu toate acestea, testamentele și alegerile legii făcute anterior 
datei de 17 august 2015 vor rămâne în vigoare în majoritatea 
cazurilor.
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PARTEA I: CE PREVĂD NORMELE UE?

 ÎRecunoașterea, acceptarea și executarea în alte 
state membre: hotărârile judecătorești în materie 
de succesiune pronunţate într-un stat membru vor fi 
automat recunoscute în alte state membre. În cazul 
în care recunoașterea este refuzată, hotărârile vor 
fi declarate executorii în conformitate cu normele 
simplificate. Documentele oficiale (cum ar fi actele 
notariale) cu privire la succesiuni (de exemplu, un 
testament sau un certificat de moștenitor) întocmite 
într-un stat membru vor fi, de asemenea, acceptate 
și declarate executorii într-un alt stat membru, în 
conformitate cu normele simplificate.

 ÎCertificatul european de moștenitor: moștenitorii pot 
obţine un certificat european de moștenitor într-un stat 
membru, care le va permite să își dovedească statutul 
de moștenitor în legătură cu bunurile situate în alte state 
membre.

 Î Principiile de bază ale 
regulamentului UE
Regulamentul contribuie la simplificarea și ieftinirea 
procedurilor privind succesiunile transfrontaliere:

 ÎAutorităţile și legislaţia ultimei ţări de reședinţă 
a defunctului: autorităţile din statul membru în care 
defunctul a avut ultimul domiciliu vor instrumenta 
succesiunea și, în principiu, vor aplica legea respectivului 
stat membru în materie de succesiune.

 ÎPosibilitatea de alegere a legii: totuși, în locul 
acesteia, cetăţenii pot opta pentru aplicarea legislaţiei 
ţării lor de cetăţenie în cazul succesiunii. Această alegere 
a legii poate fi exprimată într-un testament sau într-o 
declaraţie separată. Ţara a cărei lege este aleasă poate fi 
un stat membru sau o ţară terţă.



PARTEA A II-A:
 Î PLANIFICAREA 

SUCCESIUNII – 
TESTATORUL
Planificarea unei succesiuni transfrontaliere este simplificată de 
regulamentul UE. Următoarele informaţii pot fi utile dacă aveţi în 
vedere redactarea unui testament.
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PARTEA A II-A: PLANIFICAREA SUCCESIUNII – TESTATORUL

Ce lege se va aplica în 
mod normal în cazul unei 
succesiuni transfrontaliere?

Cele mai importante aspecte ale unei succesiuni vor fi soluţionate 
în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă succesiunii. Prin 
urmare, în cazul în care o succesiune reunește elemente din 
diferite ţări (de exemplu, testatorul – autorul testamentului – 
locuiește într-o altă ţară decât cea proprie, deţine bunuri în mai 
multe ţări sau viitorii săi moștenitori locuiesc într-o altă ţară), 
este esenţial să se cunoască legislaţia naţională care se va aplica 
succesiunii.

 Î Legea ţării ultimei reședinţe obișnuite
În principiu, legislaţia care se va aplica succesiunii este cea 
a statului în care defunctul avea „reședinţa obișnuită” la 
momentul decesului.

Ţara reședinţei obișnuite este ţara cu care defunctul a avut 
o legătură strânsă și stabilă. Această ţară va fi stabilită 
în fiecare caz în parte de către autoritatea cu competenţă în 
materie de succesiuni.

Nu este întotdeauna ușor să se stabilească ţara ultimei reședinţe 
obișnuite a defunctului. De exemplu, este posibil ca defunctul să 
fi fost detașat temporar în altă ţară din motive profesionale sau 
să fi locuit în mai multe ţări fără să se fi stabilit permanent în 
vreuna dintre ele.

La stabilirea ţării ultimei reședinţe obișnuite a defunctului, 
autoritatea cu competenţă în materie de succesiuni va analiza 
toate datele cazului respectiv, inclusiv următoarele aspecte:

 Îdurata și regularitatea șederii defunctului într-o anumită ţară;

 Îcondiţiile și motivele șederii defunctului într-o anumită ţară;
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PARTEA A II-A: PLANIFICAREA SUCCESIUNII – TESTATORUL

 Î ţara în care se află familia și viaţa socială a defunctului;

 Î ţara în care se află cea mai mare parte a bunurilor 
defunctului;

 Îcetăţenia defunctului.

 Î Exemplul 1
Vaiva, din Lituania, locuia în Belgia împreună cu soţul ei de 
cetăţenie lituaniană. Ea a murit în timpul unei vacanţe în 
Lituania. Cuplul deţinea un apartament în Belgia și închiriase 
o casă de vacanţă în Lituania. Cei doi copii ai lor locuiesc în 
Belgia.

Autoritatea cu competenţă în materie de succesiuni decide 
că reședinţa obișnuită a Vaivei este în Belgia, deoarece 
familia (soţul și cei doi copii), locul de muncă permanent 
și reședinţa principală a acesteia se aflau în Belgia. Prin 
urmare, în cazul succesiunii Vaivei, se va aplica legislaţia 
belgiană.

 Î Exemplul 2
Jan, din Ţările de Jos, a fost detașat în Polonia pentru un 
proiect cu o durată de doi ani. El a murit în timp ce se afla în 
Polonia. Soţia sa și copilul său continuă să locuiască în casa 
familiei din Ţările de Jos.

Autoritatea cu competenţă în materie de succesiuni 
concluzionează că reședinţa obișnuită a lui Jan este cea din 
Ţările de Jos, deoarece familia, prietenii și locuinţa principală 
lui Jan se aflau în Ţările de Jos. Deși locul de muncă al lui 
Jan era în Polonia, acesta intenţiona să se întoarcă în Ţările 
de Jos la finalizarea proiectului din Polonia. Prin urmare, în 
cazul succesiunii lui Jan, se va aplica legislaţia neerlandeză.
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PARTEA A II-A: PLANIFICAREA SUCCESIUNII – TESTATORUL

 Î Există excepţii de la regula generală?
În cazuri excepţionale, dacă elementele unui caz particular 
arată că defunctul avea în mod evident o legătură mai strânsă 
cu o altă ţară decât ţara ultimei sale reședinţe obișnuite, legea 
acestei alte ţări se va aplica în cazul succesiunii. Acest lucru se 
poate întâmpla, de exemplu, dacă defunctul s-a mutat în ţara 
ultimei sale reședinţe obișnuite cu puţin timp înainte de decesul 
său.

 Î Exemplul 1
Anders și Annette, din Suedia, s-au mutat într-un cămin 
pentru bătrâni din Spania, clima blândă fiind benefică pentru 
sănătatea lor. După câteva luni petrecute în căminul pentru 
bătrâni din Spania, Annette decedează.

Autoritatea cu competenţă în materie de succesiuni 
consideră că, deși ultima reședinţă obișnuită a Annettei 
a fost în Spania, Annette avea în mod evident o legătură 
mai strânsă cu Suedia. Autoritatea ia în considerare faptul 
că Annette locuise cea mai mare parte a vieţii sale lungi 
în Suedia; că, de asemenea, copiii și nepoţi săi locuiesc 
în Suedia; că locuinţa familiei sale, care, în prezent, este 
utilizată de nepoţi drept casă de vacanţă, se află în Suedia; 
că Annette avea numai un cont bancar în Spania, din care 
plătea costurile ocazionate de șederea la căminul pentru 
bătrâni, și că nu avusese timp să pună bazele unei vieţi 
sociale în Spania. Prin urmare, în cazul succesiunii lui 
Annette, se va aplica legislaţia suedeză.
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 Î Exemplul 2
Pedro, din Portugalia, s-a mutat în Elveţia cu serviciul și a 
murit acolo după câţiva ani.

Autoritatea cu competenţă în materie de succesiuni 
consideră că, deși ultima reședinţă a lui Pedro a fost în 
Elveţia, Pedro avea în mod evident o legătură mai strânsă 
cu Portugalia. Acest lucru se datorează faptului că soţia și 
cei doi copii ai lui Pedro locuiau în Portugalia și că el li se 
alătura la fiecare sfârșit de săptămână. Pedro a închiriat un 
apartament în Elveţia, însă casa familială și apartamentul 
său de vacanţă se aflau în Portugalia. Întrucât Pedro 
călătorea foarte des în Portugalia pentru a-și vedea familia 
și nu a avut niciodată intenţia să rămână în Elveţia pe o 
perioadă nedeterminată, el nu a avut o viaţă socială în 
Elveţia. Prin urmare, în cazul succesiunii lui Pedro, se va 
aplica legislaţia portugheză.
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 Î Exemplu
Johannes, din Germania, locuiește împreună cu soţia sa în 
Spania. Cei trei copii ai lui locuiesc în Germania. El deţine 
un apartament și un cont bancar în Germania și o casă în 
Spania. Johannes decedează în septembrie 2015 în Spania. 
În testamentul său întocmit în 2014, el a ales legislaţia 
germană ca lege care trebuie să se aplice succesiunii sale. 
Întrucât ultima reședinţă obișnuită a lui Johannes se afla 
în Spania, în principiu, legea spaniolă ar trebui să se aplice 
succesiunii sale. Cu toate acestea, întrucât Johannes a ales 
ca legea ţării sale de cetăţenie să se aplice succesiunii sale, 
legea germană va reglementa succesiunea tuturor bunurilor 
sale, indiferent de locul în care se află acestea. Prin urmare, 
în cazul succesiunii apartamentului lui Johannes, a contului 
său bancar din Germania și a casei sale din Spania, se va 
aplica legea germană. Totuși, întrucât ultima reședinţă 
obișnuită a lui Johannes s-a aflat în Spania, autorităţile 
spaniole vor instrumenta succesiunea lui Johannes aplicând 
legea germană.

Alegerea legii

 Î Pot alege legea care se va aplica 
succesiunii mele?
În general, legea ţării în care se află ultima reședinţă obișnuită 
se va aplica în cazul succesiunii dumneavoastră. Totuși, la 
planificarea succesiunii, puteţi alege ca, în locul legislaţiei din 
ţara ultimei reședinţe obișnuite a dumneavoastră, să se aplice 
legislaţia din ţara dumneavoastră de cetăţenie (la momentul 
alegerii sau la momentul decesului) în cazul succesiunii. Aceasta 
poate fi legea unui stat membru sau legea unei ţări terţe (în 
cazul unei ţări terţe, trebuie să vă asiguraţi că ţara a cărei 
legislaţie aţi ales-o va accepta alegerea dumneavoastră).

Cu toate acestea, nu puteţi alege statul membru ale cărui 
autorităţi vor instrumenta succesiunea.
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 Î Exemplu
Mohammed s-a născut în SUA din părinţi marocani și a trăit 
toată viaţa în Belgia. El are cetăţenie americană, marocană 
și belgiană. Deţine un apartament și un autoturism în Belgia, 
precum și o casă în Maroc. Are un fiu care locuiește în Maroc 
și două fiice care locuiesc în Belgia.

Întrucât Mohammed are trei cetăţenii, la planificarea 
succesiunii sale este liber să aleagă legea oricăreia dintre 
ţările sale de cetăţenie ca lege care să se aplice succesiunii 
sale.

 Î Cum aleg legea care se va aplica 
succesiunii mele?
Trebuie să alegeţi legea în mod explicit, fie prin testament, 
fie printr-o declaraţie separată care respectă cerinţe formale 
similare (de exemplu, un document notarial). De asemenea, 
alegerea dumneavoastră poate rezulta din clauzele testamentului 
dumneavoastră. Dacă va fi necesar, valabilitatea actului juridic 
prin care aţi efectuat alegerea legii va fi stabilită în conformitate 
cu însăși legea aleasă.

 Î Ce se întâmplă în cazul în care am mai 
multe cetăţenii?
Puteţi alege legea oricăreia dintre ţările dumneavoastră de 
cetăţenie (la momentul alegerii sau la momentul decesului). 
Aceasta poate fi legea unui stat membru sau a unei ţări terţe.
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 Î Exemplu
Domnul T. are reședinţa obișnuită într-un stat membru. 
El are trei copii: doi împreună cu soţia sa actuală și unul 
dintr-o relaţie consensuală anterioară. Domnul T. a ales, prin 
testament, ca în cazul succesiunii sale să se aplice legea ţării 
sale de cetăţenie.

Autoritatea din statul membru în care domnul T. și-a avut 
ultima reședinţă obișnuită va instrumenta succesiunea 
domnului T. și va aplica legea ţării de cetăţenie a domnului T. 
Cu toate acestea, legea ţării de cetăţenie a domnului T. 
prevede că un copil născut în afara căsătoriei are dreptul 
să primească numai jumătate din ceea ce au dreptul să 
primească copiii născuţi în cadrul căsătoriei. Autoritatea 
din statul membru care instrumentează succesiunea poate 
refuza să aplice această normă în cazul în care constată că 
aceasta încalcă principiul egalităţii de tratament aplicabil 
pe teritoriul său. Cu toate acestea, autoritatea va aplica 
celelalte dispoziţii ale legii ţării de cetăţenie a domnului T. în 
cazul succesiunii sale.

 Î Se pot impune restricţii asupra legii 
alese?
Autoritatea statului membru care instrumentează succesiunea 
poate refuza să aplice anumite dispoziţii ale legii din ţara 
dumneavoastră de cetăţenie (fie că este legislaţia unui stat 
membru, fie a unei ţări terţe) dacă acestea sunt contrare 
legislaţiei (politicii publice) fundamentale a statului membru 
care instrumentează succesiunea. De exemplu, autoritatea din 
statul membru care instrumentează succesiunea ar putea refuza 
să aplice anumite dispoziţii ale legii din ţara dumneavoastră de 
cetăţenie dacă se face o discriminare între moștenitori pe criterii 
de gen sau în funcţie de circumstanţele nașterii acestora – în 
cadrul căsătoriei sau în afara căsătoriei.
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 Îmăsura în care, în calitate de testator, puteţi să decideţi cui 
veţi lăsa bunurile dumneavoastră;

 Îdacă donaţiile efectuate de dumneavoastră în timpul vieţii 
trebuie să fie restituite patrimoniului succesoral pentru 
a proteja cotele care le revin copiilor și soţului/soţiei 
dumneavoastră;

 Îcondiţiile în care un moștenitor poate accepta sau renunţa la 
succesiune;

 Îmodul în care bunurile ar trebui administrate înainte ca 
acestea să fie transferate către moștenitori;

 Îmăsura în care moștenitorii răspund pentru datorii;

 Îmodul în care bunurile ar trebui să fie distribuite între 
moștenitori.

Ce anume reglementează 
legea aplicabilă succesiunii?

Indiferent de legislaţie, a ţării ultimei reședinţe obișnuite sau 
a ţării de cetăţenie, o singură lege se va aplica succesiunii 
dumneavoastră. Această lege va reglementa succesiunea 
tuturor bunurilor dumneavoastră, indiferent dacă acestea 
sunt bunuri mobile (cum ar fi un autoturism sau un cont bancar) 
sau imobile (cum ar fi o casă) și indiferent de locul în care sunt 
situate bunurile dumneavoastră (și anume, chiar dacă bunurile 
sunt situate în mai multe ţări).

Legea aplicabilă succesiunii va guverna aspecte precum:

 Îstabilirea beneficiarilor succesiunii în cazul în care nu există 
un testament: de exemplu, copii, părinţi, soţ/soţie sau partener/
parteneră;

 Î transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor către 
moștenitori;

 Îcota din bunurile dumneavoastră care ar trebui să fie 
rezervată copiilor și soţului/soţiei dumneavoastră;

 Îposibilitatea de a dezmoșteni un membru al familiei;

 Îputerile conferite moștenitorilor, inclusiv de a vinde 
proprietatea și a plăti creditori;
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 Î Exemplu
William, cetăţean britanic, pensionat în Franţa, unde deţine 
o casă, locuiește împreună cu partenera sa, Nathalie. 
William are doi copii născuţi dintr-o căsătorie anterioară. El 
intenţionează să rămână în Franţa până la sfârșitul vieţii.

Întrucât ultima reședinţă obișnuită a lui William va fi cea din 
Franţa, în principiu, legea franceză va fi aplicabilă succesiunii 
sale. Prin urmare, legea franceză va stabili cine va moșteni 
patrimoniul succesoral al lui William, inclusiv cotele care 
trebuie rezervate copiilor lui William, precum și drepturile 
Nathaliei asupra patrimoniului succesoral, având în vedere 
că William și Nathalie nu sunt căsătoriţi.

William știe că legislaţia engleză îi conferă o libertate 
mai mare decât legislaţia franceză de a decide cui poate 
lăsa bunurile sale. Prin urmare, el decide să stipuleze în 
testament că legea engleză, mai degrabă decât legea 
franceză, trebuie să se aplice succesiunii sale, și o 
desemnează pe Nathalie drept unic moștenitor al casei sale 
din Franţa.

 Î Se pot impune restricţii asupra 
legislaţiei aplicabile în materie de 
succesiune?
Uneori, legislaţia ţării în care se află anumite bunuri imobile 
(de exemplu, o casă sau un teren) sau anumite întreprinderi (de 
exemplu, o fermă) poate include norme imperative aplicabile 
succesiunii acestor active, indiferent de legea aplicabilă 
succesiunii. Aceste norme imperative se bazează pe considerente 
economice, familiale sau sociale (de exemplu, păstrarea unităţii 
unei ferme pe o suprafaţă agricolă).

În cazul în care există astfel de dispoziţii obligatorii, autoritatea 
din statul membru care instrumentează succesiunea va aplica 
aceste norme în materie de succesiune asupra bunurilor în 
cauză, chiar dacă legea altei ţări (ţara ultimei reședinţe obișnuite 
a defunctului sau ţara de cetăţenie a defunctului) se aplică 
succesiunii bunurilor rămase.
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 Î Exemplu
Pavel, cetăţean ceh, a avut ultima sa reședinţă obișnuită în 
Luxemburg. Pavel și-a redactat testamentul în Republica 
Cehă în faţa unui notar ceh. Executorul testamentului 
lui Pavel va prezenta testamentul în Luxemburg, în faţa 
autorităţilor cu competenţă în materie de succesiuni. 
Testamentul lui Pavel este valabil din punct de vedere juridic 
atât în Luxemburg, cât și în Republica Cehă. Executorul 
testamentar poate solicita notarului ceh să completeze 
un formular în care să explice efectele pe care le produce 
testamentul.

Testamentele

 Î Va fi testamentul meu acceptat în alte 
state membre?
Un testament poate fi întocmit sub forma a diferite tipuri de 
documente. Dacă un testament este redactat într-un stat 
membru în cadrul unui document oficial care garantează 
autenticitatea semnăturii și a conţinutului documentului (un așa-
numit „act autentic”) – de exemplu, un act notarial –, va avea în 
statul membru în care este prezentat aceleași efecte pe care le 
are în statul membru în care a fost întocmit, cu excepţia cazului 
în care este contrar legislaţiei (politicii publice) fundamentale 
a statului membru în care este prezentat. În temeiul 
regulamentului, o persoană care dorește să prezinte într-un stat 
membru un document oficial care conţine un testament poate 
solicita autorităţii care a întocmit documentul – de exemplu, 
notarului – să completeze un formular în care să explice efectele 
pe care testamentul le produce în statul membru în care a fost 
întocmit.

Este posibil ca un testament redactat în cadrul unui document 
oficial într-un stat membru să nu fie acceptat într-o ţară terţă 
(acceptarea acestuia depinde de legislaţia ţării terţe).



18

PARTEA A II-A: PLANIFICAREA SUCCESIUNII – TESTATORUL

 Î Îmi pot înregistra testamentul?
Înregistrarea unui testament asigură păstrarea și localizarea 
acestuia după decesul testatorului. Posibilitatea de a înregistra 
un testament depinde de legislaţia naţională a ţării în care este 
întocmit.

 Î Poate fi contestat testamentul meu?
O persoană poate contesta autenticitatea unui testament 
redactat în cadrul unui document oficial în faţa instanţelor 
judecătorești din statul membru în care testamentul a fost 
întocmit. Instanţa va aplica legea respectivului stat membru 
pentru a hotărî în această problemă.

O persoană poate contesta conţinutul unui testament în faţa 
instanţelor din ţara în care se dezbate succesiunea. Instanţa va 
aplica legea din ţara ultimei reședinţe obișnuite a defunctului 
sau, în funcţie de alegerea acestuia, legea din ţara de cetăţenie a 
defunctului, pentru a soluţiona această chestiune.



PARTEA A III-A:
 Î SUCCESIUNEA – 

MOȘTENITORII
Regulamentul UE facilitează gestionarea unei succesiuni 
transfrontaliere de către moștenitori. În temeiul regulamentului, 
autorităţile unui singur stat membru pot instrumenta succesiunea 
și numai o lege va fi aplicabilă succesiunii, indiferent de locul 
în care sunt situate bunurile. În plus, certificatul european de 
moștenitor îi ajută pe moștenitori să își dovedească statutul în 
toate statele membre.
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 Î În cazul în care este nevoie de 
intervenţia unei instanţe judecătorești, 
care sunt instanţele statului membru care 
vor instrumenta succesiunea?
Ca regulă generală, instanţele judecătorești din statul membru 
în care defunctul și-a avut ultima reședinţă obișnuită 
vor instrumenta succesiunea defunctului. Instanţele din statul 
membru în care se află ultima reședinţă obișnuită a defunctului 
se vor pronunţa cu privire la succesiunea tuturor bunurilor 
defunctului, indiferent de locul în care sunt situate.

 Î Ce autoritate va instrumenta 
succesiunea?
În funcţie de statul membru în cauză, o succesiune poate fi 
instrumentată de o instanţă judecătorească, un notar, un oficiu 
de publicitate imobiliară sau o altă autoritate administrativă, cum 
ar fi autorităţile fiscale.

În unele state membre, succesiunile trebuie să fie instrumentate 
de o instanţă. Termenul „instanţă judecătorească” include nu 
doar instanţele, ci și alte autorităţi care, în temeiul legislaţiei 
naţionale, se pot pronunţa cu privire la chestiuni succesorale, 
acţionând în calitate de instanţă sau în numele unei instanţe. În 
funcţie de statul membru, autorităţile care pot acţiona în calitate 
de instanţă sau în numele unei instanţe sunt, de exemplu, notarii 
sau grefierii.

În statele membre în care intervenţia unei instanţe nu este 
obligatorie, succesiunile sunt soluţionate, în majoritatea cazurilor, 
pe cale amiabilă, în afara instanţei, adesea în faţa unui notar 
care nu acţionează în calitate de instanţă. Cu toate acestea, 
dacă există un litigiu între moștenitori, instanţa va trebui să îl 
soluţioneze.
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 Î Ce se întâmplă în cazul în care 
defunctul nu a locuit într-un stat 
membru?
În cazul în care ultima reședinţă obișnuită a defunctului s-a 
aflat în afara Uniunii Europene, instanţele unui stat membru 
în care sunt situate bunurile defunctului vor fi competente să 
se pronunţe cu privire la succesiune în ansamblul său, cu alte 
cuvinte, asupra tuturor bunurilor defunctului, în următoarele 
situaţii:

 Î la momentul decesului, defunctul avea cetăţenia statului 
membru în care se află bunurile; sau

 Î în cazul în care defunctul nu avea cetăţenia statului membru 
în care se află bunurile, reședinţa sa obișnuită se afla în 
respectivul stat membru și nu trecuseră mai mult de 5 ani de 
când acesta își schimbase reședinţa obișnuită.

Chiar și în cazul în care defunctul nu avea cetăţenia statului 
membru în care sunt situate bunurile sale și nu a avut niciodată 
reședinţa obișnuită în ţara respectivă, instanţele din statul 
membru în care se află bunurile vor avea totuși competenţa să 
se pronunţe cu privire la succesiunea acestor bunuri.

Conferindu-se competenţă instanţelor din statul membru în care 
se află bunurile pentru a instrumenta întreaga succesiune sau cel 
puţin cu privire la bunurile aflate acolo, moștenitorilor li se oferă 
posibilitatea de a avea acces la instanţele unui stat membru cu 

 Î Exemplu
Brina, din Slovenia, locuiește împreună cu soţul ei în 
Republica Cehă. Unul dintre copiii săi locuiește în Slovenia, 
iar celălalt în Danemarca. Ea deţine un cont bancar și un 
autoturism în Republica Cehă, precum și un apartament în 
Slovenia. Brina și-a redactat testamentul în faţa unui notar 
în Slovenia și a optat pentru aplicarea legii slovene în cazul 
succesiunii sale. Întrucât Republica Cehă este statul membru 
în care se află ultima reședinţă obișnuită a Brinei, instanţele 
din Cehia vor avea competenţă să se pronunţe cu privire 
la succesiunea acesteia. Instanţele cehe se vor pronunţa 
cu privire la succesiunea tuturor bunurilor Brinei, atât 
asupra celor situate în Republica Cehă (contul său bancar 
și autoturismul său), cât și asupra celor situate în Slovenia 
(apartamentul său). Având în vedere că Brina a optat pentru 
aplicarea legii slovene în cazul succesiunii sale, instanţele 
cehe vor aplica legea slovenă pentru a stabili cum vor fi 
distribuite și transferate către moștenitori toate bunurile 
Brinei, atât cele situate în Republica Cehă, cât și cele din 
Slovenia.
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 Î Exemplul 1
Zsófia, cetăţean maghiar, lucrează și are reședinţa obișnuită 
în Elveţia. Ea deţine un cont bancar în Elveţia, o casă în 
Ungaria și un apartament de vacanţă în Croaţia.

Deși Zsófia nu locuiește într-un stat membru, ea deţine o 
locuinţă în Ungaria și este cetăţean maghiar, astfel încât 
instanţele din Ungaria vor fi competente să se pronunţe 
cu privire la succesiunea tuturor bunurilor sale (contul său 
bancar din Elveţia, locuinţa sa din Ungaria și apartamentul 
de vacanţă din Croaţia) în conformitate cu legislaţia 
elveţiană, întrucât aceasta este legea ţării ultimei sale 
reședinţe obișnuite.

 Î Exemplul 2
Valérie, din Luxemburg, a locuit toată viaţa sa adultă în 
Mexic. Ea are un cont bancar în Mexic și deţine o casă de 
vacanţă în sudul Franţei.

Deși Valérie nu este cetăţean francez și nu a avut niciodată 
reședinţa obișnuită în Franţa, moștenitorii lui Valérie au 
posibilitatea, dacă doresc, să solicite instanţelor franceze 
să instrumenteze succesiunea privind casa din Franţa a lui 
Valérie, instanţele franceze fiind competente în acest sens. 
Instanţele franceze vor soluţiona succesiunea casei din 
Franţa a lui Valérie în conformitate cu legislaţia mexicană, 
întrucât aceasta este legea ţării ultimei reședinţe obișnuite 
a Valériei. Totuși, instanţele franceze nu sunt competente să 
instrumenteze succesiunea privind contul bancar din Mexic al 
Valériei.

care defunctul avea legătură fie ca urmare a cetăţeniei, fie a 
reședinţei obișnuite sau a deţinerii de bunuri.

În cazurile de mai sus, instanţele din statul membru în care 
se află bunurile vor aplica, în general, legea statului ultimei 
reședinţe obișnuite a defunctului.



23

PARTEA A III-A: SUCCESIUNEA – MOȘTENITORII

 Î Exemplu
Rozina, din Malta, a lucrat și a locuit împreună cu familia sa 
în SUA. Copiii ei locuiesc în continuare acolo. Ea a deţinut un 
apartament în SUA, precum și o casă și un cont bancar în 
Malta. Deși Rozina a locuit într-o ţară terţă, ea era cetăţean 
maltez și, prin urmare, instanţele din Malta sunt competente 
să se pronunţe cu privire la succesiunea tuturor bunurilor 
sale: casa și contul bancar din Malta, dar și apartamentul 
său din SUA.

Cu toate acestea, moștenitorii Rozinei nu sunt siguri că 
instanţele din SUA vor accepta hotărârea unei instanţe 
străine cu privire la succesiunea unui bun imobil 
(apartamentul Rozinei) aflat în SUA. Ei sunt de părere că 
includerea apartamentului din SUA în cadrul procedurii 
succesorale din Malta va duce la creșterea costurilor 
și a duratei procedurii. Prin urmare, ei solicită instanţei 
judecătorești din Malta să nu se pronunţe cu privire la 
succesiunea apartamentului din SUA și decid, în schimb, 
ca succesiunea acestui bun să fie dezbătută în cadrul 
instanţelor din SUA.

 Î Ce se întâmplă în cazul în care 
defunctul deţinea bunuri în ţări terţe?
În cazul în care instanţa statului membru care instrumentează 
succesiunea se pronunţă cu privire la succesiunea bunurilor 
situate într-o ţară terţă (de exemplu, o casă), este posibil ca 
autorităţile din ţara terţă în care sunt situate bunurile să refuze 
să accepte hotărârea instanţei cu privire la bunurile respective. 
În astfel de cazuri, pentru a se evita costurile și procedurile 
inutile, moștenitorii pot solicita instanţei din statul membru care 
instrumentează succesiunea să nu se pronunţe cu privire la 
bunurile situate în ţări terţe.
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 Î Exemplu
Pablo, din Spania, locuiește împreună cu soţia sa și cu cei 
trei copii în Belgia. El deţine un cont bancar, o casă și un 
autoturism în Belgia, precum și un apartament în Spania. 
În testamentul său, Pablo alege legislaţia spaniolă ca lege 
care să se aplice succesiunii sale. Întrucât ultima reședinţă 
obișnuită a lui Pablo este în Belgia, instanţele belgiene sunt 
competente să instrumenteze succesiunea tuturor bunurilor 
lui Pablo, a celor situate în Belgia și a celor situate în Spania. 
Cu toate acestea, întrucât Pablo a ales legislaţia unui alt stat 
membru, soţia sa și cei trei copii, care sunt moștenitorii lui, 
convin (și își exprimă acordul în scris) că ar fi mai avantajos 
ca succesiunea să fie dezbătută în faţa instanţelor spaniole.

 Î Pot moștenitorii să aleagă statul 
membru în care succesiunea ar trebui 
instrumentată?
În general, acest lucru nu este posibil. Moștenitorii pot alege 
instanţele din statul membru care ar trebui să se pronunţe cu 
privire la succesiune doar într-un caz specific: în cazul în care 
ultima reședinţă obișnuită a testatorului a fost într-un stat 
membru, dar acesta a ales legea ţării cetăţeniei sale ca lege 
care să se aplice succesiunii sale, iar legea aleasă este legea 
unui alt stat membru, moștenitorii pot conveni ca instanţele 
judecătorești ale statului membru de cetăţenie a defunctului să 
instrumenteze succesiunea. Moștenitorii trebuie să își exprime 
acordul în scris.
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În mod similar, dacă testatorul a ales legislaţia unui alt stat 
membru ca lege aplicabilă succesiunii sale, instanţa din statul 
membru în care defunctul și-a avut ultima reședinţa obișnuită 
poate hotărî, la cererea unuia dintre moștenitori, că instanţele 
din statul membru de cetăţenie a defunctului sunt mai în măsură 
să se pronunţe cu privire la succesiune (de exemplu, deoarece 
reședinţa obișnuită a moștenitorilor se află acolo sau bunurile se 
află acolo). Prin urmare, în acest caz, decizia aparţine instanţei.

 Î Pot prezenta moștenitorii o cauză 
succesorală într-un stat membru, dacă 
este imposibil să prezinte cauza în ţara 
terţă cu care succesiunea are o legătură 
strânsă?
În anumite cazuri, moștenitorii nu pot prezenta o cauză 
succesorală în faţa instanţelor din ţara terţă cu care succesiunea 
are o legătură strânsă (succesiunea ar fi strâns legată de ţara 
respectivă dacă, de exemplu, defunctul era resortisant al acelui 
stat, își avea reședinţa obișnuită sau bunurile acolo). Această 
imposibilitate poate apărea în caz de război civil în ţara terţă sau 
atunci când, din cauza situaţiei din ţara terţă, este nerezonabil să 
se aștepte că moștenitorii vor transfera procedurile succesorale 
acolo.

Chiar și în cazul în care nicio instanţă judecătorească din niciun 
stat membru nu are competenţa să instrumenteze o succesiune, 
deoarece defunctul nu a avut bunuri sau reședinţa obișnuită 
pe teritoriul unui stat membru, instanţele unui stat membru se 
pot pronunţa în mod excepţional cu privire la succesiune pentru 
a permite accesul unui moștenitor la o instanţă. Totuși, statul 
membru în care se instrumentează succesiunea trebuie să 
aibă o legătură suficientă cu cauza (de exemplu, defunctul sau 
moștenitorul are cetăţenia acestui stat membru sau moștenitorul 
își are reședinţa obișnuită acolo).
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 Î Exemplu
Alexandros, cetăţean cipriot, s-a născut și a trăit toată viaţa 
într-o ţară terţă. Toate bunurile sale se află acolo. Fiica sa, 
Helena, care locuiește în Cipru, nu poate introduce procedura 
succesorală în ţara terţă în care tatăl își avea reședinţa 
obișnuită și bunurile, întrucât în acea ţară a izbucnit un 
război civil.

Nicio instanţă a unui stat membru nu are competenţa să 
instrumenteze succesiunea lui Alexandros, deoarece acesta 
nu a avut niciodată reședinţa obișnuită sau bunuri într-un 
stat membru. În vederea soluţionării succesiunii tatălui său, 
Helena prezintă cauza în faţa unei instanţe cipriote. Întrucât 
Alexandros era cetăţean cipriot și Helena, moștenitoarea 
sa, are reședinţa obișnuită în Cipru, instanţa cipriotă poate 
decide să instrumenteze succesiunea, având în vedere 
imposibilitatea Helenei de a obţine soluţionarea succesiunii 
în faţa instanţelor din ţara terţă.

 Î Ca moștenitor, în ce ţară ar trebui să 
accept sau să refuz o moștenire?
Legea aplicabilă succesiunii poate impune moștenitorilor 
obligaţia de a declara dacă acceptă sau renunţă la o succesiune. 
În plus, uneori, această acceptare sau renunţare trebuie sau 
poate fi exprimată în faţa unei instanţe (sau a altei instituţii care 
acţionează în calitate de instanţă sau în numele unei instanţe). 
În cazul în care moștenitorul își are reședinţa obișnuită în alt 
stat membru decât statul membru în care se instrumentează 
succesiunea, regulamentul permite moștenitorului să accepte sau 
să renunţe la succesiune în faţa unei instanţe a statului membru 
în care acesta își are reședinţa obișnuită (dacă, în temeiul 
legislaţiei statului membru în care își are reședinţa obișnuită, 
acceptarea sau renunţarea la succesiune poate fi exprimată în 
faţa unei instanţe sau a unei alte instituţii care acţionează în 
calitate de instanţă sau în numele instanţei). Astfel, moștenitorul 
nu va mai fi nevoit să călătorească în statul membru în care se 
instrumentează succesiunea pentru a accepta sau a renunţa la 
succesiune în faţa instanţei de acolo.
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 Î Exemplu
Marek, din Slovacia, a lucrat și a locuit împreună cu soţia 
sa în România. El deţinea un cont bancar și un autoturism 
în România, precum și o casă în Slovacia. Fiul său, Anton, 
locuiește în Slovacia.

Întrucât reședinţa obișnuită a lui Marek era în România, 
instanţele române sunt competente să soluţioneze 
succesiunea tuturor bunurilor deţinute de Marek. Anton își 
are reședinţa obișnuită în Slovacia, însă acesta poate da 
o declaraţie de acceptare a succesiunii (sau de renunţare 
la aceasta) în faţa unei instanţe slovace (sau a unei alte 
instituţii care acţionează în calitate de instanţă sau în 
numele unei instanţe), dacă legislaţia slovacă prevede 
această posibilitate. Astfel, Anton va economisi bani și 
va fi scutit de inconvenientele presupuse de prezentarea 
declaraţiei sale de acceptare în faţa instanţei române care 
instrumentează succesiunea lui Marek.

 Î Pot solicita protecţia bunurilor care 
mi-au fost lăsate moștenire?
Dacă, de exemplu, bunurile pe care le-aţi moștenit se pot 
deteriora sau se află în posesia altei persoane, ar putea fi 
necesar ca o instanţă să adopte anumite măsuri asigurătorii 
provizorii pe durata desfășurării procedurilor succesorale. 
Măsurile asigurătorii provizorii luate pentru conservarea și 
identificarea bunurilor pe care le-aţi moștenit vor asigura 
păstrarea acestora în stare bună și transferul acestora către 
dumneavoastră.

Puteţi solicita instanţelor unui stat membru (de exemplu, 
instanţelor din statul membru în care sunt situate bunurile) 
să adopte măsurile asigurătorii provizorii care sunt disponibile 
în respectivul stat membru, chiar dacă instanţele altui stat 
membru – de obicei, statul membru în care defunctul a avut 
ultima reședinţa obișnuită – sunt competente să soluţioneze 
succesiunea.
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 Î Exemplu
Maaike, resortisant neerlandez, a moștenit o casă de 
vacanţă în Slovenia de la tatăl său. Cu toate acestea, cea 
de a doua soţie a tatălui lui Maaike consideră că ea, și 
nu Maaike, este moștenitoarea legitimă a casei. Tatăl lui 
Maaike a avut ultima reședinţă obișnuită în Ţările de Jos, 
astfel încât instanţele neerlandeze sunt competente să 
soluţioneze succesiunea în litigiu. Întrucât a fost rareori 
locuită, casa din Slovenia a început să se degradeze. În 
așteptarea soluţionării litigiului dintre Maaike și mama sa 
vitregă, Maaike poate solicita instanţelor din Slovenia să 
adopte măsurile asigurătorii provizorii care sunt disponibile 
în Slovenia pentru a asigura păstrarea casei într-o stare 
bună, chiar dacă instanţele neerlandeze au competenţa să 
soluţioneze succesiunea tatălui lui Maaike.

 Î Exemplu
Tatiana, din Bulgaria, a fost declarată de o instanţă bulgară 
moștenitoarea unui cont bancar pe care mama sa îl deţinea 
în Italia. La prezentarea hotărârii pronunţate de instanţa 
bulgară, banca italiană va trebui să o recunoască pe Tatiana 
drept noul proprietar al contului, nefiind necesară nicio altă 
formalitate.

Este posibil ca o hotărâre 
judecătorească pronunţată 
într-un stat membru să 
producă efecte într-un 
alt stat membru?
O hotărâre judecătorească înseamnă o decizie cu privire la o 
chestiune succesorală pronunţată de o instanţă sau de o altă 
instituţie care acţionează în calitate de instanţă sau în numele 
unei instanţe.

O hotărâre judecătorească pronunţată într-un stat membru va 
fi recunoscută în toate celelalte state membre, nefiind necesară 
nicio procedură specială.
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 Î Exemplu
Dacă banca italiană unde mama Tatianei avea contul său 
bancar refuză să recunoască hotărârea instanţei bulgare, 
Tatiana poate solicita instanţelor italiene să recunoască 
hotărârea și să o declare executorie în Italia. Odată ce 
hotărârea instanţei bulgare a fost recunoscută și declarată 
executorie în Italia, dacă este necesar, Tatiana poate solicita 
asistenţa agenţilor italieni responsabili cu aplicarea legii 
pentru a obliga banca să îi permită accesul la contul bancar 
pe care l-a moștenit.

 Î Exemplu
Stavros, din Grecia, locuiește în Finlanda cu părinţii săi. 
El moștenește o casă pe o insulă grecească de la mama 
sa. Pentru a putea solicita cărţii funciare din Grecia să îl 
înregistreze drept noul proprietar al casei, Stavros obţine o 
hotărâre de la o instanţă finlandeză prin care este declarat 
moștenitor al casei. Însă Nick, vărul american al lui Stavros, 
care locuiește în Grecia, dorește să vândă casa, susţinând 
că mama lui Stavros i-ar fi promis că acea casă va fi a 
lui. În cadrul unui litigiu în Grecia între Stavros și Nick cu 
privire la persoana care are dreptul să vândă casa, Stavros 
poate solicita instanţei din Grecia să recunoască hotărârea 
instanţei finlandeze prin care este declarat moștenitor al 
casei.

 Î Ce se întâmplă însă dacă cineva nu 
dorește să recunoască și să respecte 
o hotărâre pronunţată de o instanţă 
dintr-un alt stat membru?
Puteţi solicita unei instanţe din statul membru în care ridicaţi 
pretenţii privind calitatea de moștenitor să recunoască și să 
declare executorie hotărârea pronunţată de instanţa altui stat 
membru.

De asemenea, dacă sunteţi implicat într-un litigiu în faţa unei 
instanţe a unui stat membru, iar soluţionarea litigiului depinde de 
recunoașterea unei hotărâri privind o succesiune pronunţată de 
o instanţă dintr-un alt stat membru, puteţi solicita instanţei care 
instrumentează litigiul dumneavoastră să recunoască, în cadrul 
aceleiași proceduri, hotărârea pronunţată de instanţa celuilalt 
stat membru.
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 Î Din ce motive s-a putea refuza 
recunoașterea și executarea unei hotărâri 
judecătorești în alt stat membru?
O persoană se poate opune recunoașterii și executării unei 
hotărâri judecătorești pronunţate într-un alt stat membru din 
următoarele motive:

 Î recunoașterea hotărârii judecătorești ar fi contrară legislaţiei 
(politicii publice) fundamentale a statului membru în care 
se solicită recunoașterea (de exemplu, deoarece aceasta ar 
încălca legislaţia naţională privind nediscriminarea);

 Îpersoana în cauză nu a fost în măsură să se apere în mod 
corespunzător în cadrul procedurii care a dus la pronunţarea 
hotărârii judecătorești a cărei recunoaștere se solicită;

 Îhotărârea judecătorească este în contradicţie cu o altă 
hotărâre judecătorească pronunţată între aceleași părţi în 
statul membru în care se solicită recunoașterea, sau cu o 
hotărâre judecătorească anterioară, pronunţată într-un alt stat 
membru, cu același obiect și între aceleași părţi.

Odată ce într-un stat membru se pronunţă o hotărâre privind 
recunoașterea și executarea altei hotărâri judecătorești 
pronunţate într-un alt stat membru, atât partea care a solicitat 
executarea, cât și partea împotriva căreia se solicită executarea 
pot formula recurs cu privire la hotărâre. După pronunţarea 
hotărârii în recurs, fiecare parte poate contesta din nou 
hotărârea. În ambele cazuri, pot fi invocate numai motivele de 
nerecunoaștere de mai sus.
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 Î Exemplu
Mikk, din Estonia, a moștenit o colecţie valoroasă de cărţi 
vechi de la mătușa sa. Mătușa lui Mikk a avut ultima 
reședinţă obișnuită în Estonia. Colecţia de cărţi este păstrată 
de un prieten al mătușii lui Mikk în Finlanda. În urma unui 
dezacord cu verii săi, Mikk a obţinut din partea unei instanţe 
din Estonia o hotărâre prin care a fost declarat moștenitorul 
colecţiei de cărţi. În așteptarea recunoașterii și executării 
în Finlanda a hotărârii judecătorești pronunţate de instanţa 
din Estonia, Mikk poate solicita unei instanţe din Finlanda (în 
calitate de stat membru în care se solicită recunoașterea 
și executarea hotărârii judecătorești) să adopte măsuri 
asigurătorii provizorii în Finlanda pentru ca întreaga colecţie 
de cărţi să rămână intactă.

 Î Pot solicita protecţia bunurilor 
moștenite până la recunoașterea și 
executarea unei hotărâri judecătorești 
pronunţate într-un alt stat membru?
Dacă printr-o hotărâre judecătorească pronunţată într-un stat 
membru sunteţi declarat moștenitor al unor bunuri situate în 
alt stat membru, va trebui să solicitaţi instanţelor din statul 
membru în care se află bunurile să recunoască și să declare 
executorie hotărârea instanţei, astfel încât să puteţi avea acces 
la aceste bunuri. Până la recunoașterea și executarea hotărârii 
judecătorești, puteţi solicita instanţelor din statul membru în 
care solicitaţi recunoașterea și executarea să adopte măsuri 
asigurătorii provizorii pentru conservarea și identificarea 
bunurilor pe care le-aţi moștenit.
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Certificatele naţionale 
de moștenitor (sau 
declaraţiile de moștenire)

 Î Ce este certificatul de moștenitor?
Certificatul de moștenitor este un document cu ajutorul căruia vă 
puteţi dovedi statutul de moștenitor. Acesta poate fi emis de o 
instanţă sau de o altă autoritate competentă, în conformitate cu 
legislaţia naţională.

În unele state membre, moștenitorul va primi un certificat de 
moștenitor din partea instanţei care instrumentează succesiunea, 
la sfârșitul procedurii.

În alte state membre, moștenitorul poate solicita autorităţii 
publice competente, de exemplu, unui notar sau grefier, să emită 
un certificat de moștenitor. În acest caz, certificatul de moștenitor 
va fi redactat sub forma unui document oficial care garantează 
autenticitatea semnăturii și a conţinutului acestuia (un așa-numit 
„act autentic”).

În calitate de moștenitor, puteţi prezenta certificatul de 
moștenitor, de exemplu, la o bancă, pentru a avea acces la banii 
dintr-un cont bancar moștenit, sau la registrul funciar, în vederea 
modificării actului de proprietate asupra unei case moștenite.

 Î Este posibil ca certificatul meu de 
moștenitor eliberat într-un stat membru 
să producă efecte într-un alt stat 
membru?
În cazul în care contul bancar sau casa pe care aţi moștenit-o se 
află în alt stat membru, certificatul de moștenitor vă permite să 
vă dovediţi statutul de moștenitor în alt stat membru.

În cazul în care certificatul dumneavoastră de moștenitor este 
întocmit într-un stat membru sub forma unui document emis de 
o instanţă sau de o altă instituţie care acţionează drept instanţă, 
certificatul dumneavoastră va fi recunoscut drept hotărâre 
judecătorească în statul membru în care este prezentat, fără 
să fie nevoie de nicio procedură specială (a se vedea secţiunea 
„Este posibil ca o hotărâre judecătorească pronunţată într-un stat 
membru să producă efecte într-un alt stat membru?”).

În cazul în care certificatul dumneavoastră de moștenitor este 
întocmit într-un stat membru sub forma altui document oficial 
decât o hotărâre judecătorească (act autentic) – de exemplu, 
sub forma unui act notarial –, va avea aceleași efecte în statul 
membru în care este prezentat ca cele pe care le are în statul 
membru în care a fost întocmit, cu excepţia cazului în care 
certificatul este contrar legislaţiei (politicii publice) fundamentale 
a statului membru în care este prezentat. Puteţi solicita 
autorităţii care a întocmit documentul – de exemplu, notarului – 
să completeze un formular în care să explice efectele pe care 
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 Î Exemplu
Romina, cetăţean italian care locuiește în Italia, a moștenit 
o casă în Franţa de la mama sa. Mama Rominei a avut 
ultima reședinţă obișnuită în Italia. Romina a solicitat unui 
notar italian să instrumenteze succesiunea mamei sale și 
a solicitat acestuia să emită un certificat de moștenitor 
pe care ea să îl prezinte la registrul funciar din Franţa, în 
vederea modificării documentului de proprietate asupra 
casei mamei sale. Certificatul de moștenitor emis de notarul 
italian este valabil din punct de vedere juridic atât în Franţa, 
cât și în Italia. Romina poate solicita notarului italian să 
completeze un formular în care să explice efectele pe care le 
produce certificatul de moștenitor.

certificatul de moștenitor le produce în statul membru în care a 
fost întocmit.

Este posibil ca un certificat de moștenitor întocmit într-un stat 
membru să nu fie recunoscut sau acceptat într-o ţară terţă 
(acceptarea va depinde de legislaţia ţării terţe în cauză).
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Certificatul european de 
moștenitor („CEM”)

 Î Ce este certificatul european de 
moștenitor?
Certificatul european de moștenitor (CEM) este un document 
care permite moștenitorilor, legatarilor, executorilor testamentari 
(persoanele care pun în aplicare dorinţele testatorului) și 
administratorilor patrimoniului succesoral (persoanele care au 
grijă de patrimoniul succesoral înainte ca acesta să fie transferat 
către moștenitori) să își dovedească statutul și să își 
exercite drepturile în alte state membre ale UE.

 Î Cine poate solicita certificatul 
european de moștenitor și când?
CEM nu se eliberează în mod automat; acesta trebuie solicitat 
după decesul unei persoane (indiferent dacă defunctul a lăsat 
un testament sau nu). Orice moștenitor, legatar, executor 
testamentar sau administrator al patrimoniului succesoral care 
trebuie să își dovedească statutul sau să își exercite drepturile 
într-un alt stat membru poate solicita eliberarea unui CEM.

 Î Cum pot solicita eliberarea unui 
certificat european de moștenitor?
Deși nu este obligatoriu, cel mai simplu mod de a solicita 
eliberarea unui CEM este prin formularul standard 
prevăzut de legislaţia UE. Puteţi găsi formularul în limba 
dumneavoastră aici: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/
ALL/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.359.01.0030.01.RON

 Î Cât costă obţinerea unui certificat 
european de moștenitor?
Costul unui CEM variază în funcţie de statul membru în care este 
emis.

 Î Cine este autorizat să elibereze 
certificatul european de moștenitor?
CEM poate fi eliberat numai de autorităţile statului membru 
care este competent să instrumenteze succesiunea. Acestea pot 
fi autorităţile statului membru în care defunctul a avut ultima 
reședinţă obișnuită sau autorităţile statului membru de cetăţenie 
a defunctului, în cazul în care moștenitorii au convenit să aleagă 
instanţele din respectivul stat membru (a se vedea secţiunea 
„Pot moștenitorii să aleagă statul membru în care succesiunea ar 
trebui instrumentată?”).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.359.01.0030.01.RON
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.359.01.0030.01.RON
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Fiecare stat membru decide cu privire la autoritatea specifică de 
pe teritoriul său care va putea emite un CEM. De cele mai multe 
ori, CEM va fi emis de o instanţă sau de un notar. Pe portalul 
european e-justiţie (1) puteţi găsi o listă a autorităţilor care pot 
emite un CEM în fiecare stat membru.

La primirea unei cereri de emitere a unui CEM, autoritatea 
emitentă îi informează pe toţi ceilalţi posibili moștenitori 
cu privire la cerere, astfel încât aceștia să își poată invoca 
drepturile. De asemenea, autoritatea emitentă îi va informa pe 
moștenitori cu privire la emiterea CEM.

 Î Care este conţinutul certificatului 
european de moștenitor?
Autoritatea care eliberează CEM va completa toate datele 
necesare în certificat în conformitate cu legea aplicabilă 
succesiunii, și anume fie legea ţării ultimei reședinţe obișnuite a 
persoanei decedate, fie legea ţării sale de cetăţenie, dacă a ales 
această lege.

Certificatul cuprinde informaţii precum:

 Îdate referitoare la defunct și la persoana care a solicitat CEM;

 Îdate referitoare la toţi posibilii moștenitori;

(1) https://e-justice.europa.eu/content_succession-166-ro.do?init=true

 Îaspecte patrimoniale ale regimului matrimonial sau ale 
parteneriatului înregistrat al defunctului (și anume, normele 
care reglementează diviziunea patrimoniului între soţi sau 
parteneri înregistraţi, astfel încât cota care revine persoanei 
decedate să poată fi transferată către moștenitorii acesteia);

 Î legea aplicabilă în materie de succesiune și modul în care a 
fost stabilită această lege;

 Îposibila existenţă a unui testament al defunctului;

 Îcota din patrimoniul succesoral care corespunde fiecărui 
moștenitor;

 Îputerile executorului testamentar și/sau ale administratorului 
patrimoniului succesoral.

 Î Care sunt avantajele certificatului 
european de moștenitor?
CEM nu înlocuiește documentele echivalente existente în fiecare 
stat membru (certificatele naţionale de moștenitor), ci reprezintă 
o alternativă.

Cu toate acestea, solicitarea unui CEM în locul unui document 
naţional echivalent simplifică procedurile dacă trebuie să dovediţi 
că sunteţi moștenitor (sau legatar, executor testamentar sau 
administrator al patrimoniului succesoral) în mai multe state 
membre, din motivul că defunctul deţinea bunuri în mai multe 
state membre.

https://e-justice.europa.eu/content_succession-166-ro.do?init=true
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Acest lucru se datorează faptului că, în conformitate cu 
regulamentul, CEM are aceleași efecte în toate statele 
membre, indiferent de locul în care a fost emis, iar 
recunoașterea sa nu necesită nicio procedură specială. 
În schimb, efectele pe care le produce un certificat naţional de 
moștenitor sunt diferite în funcţie de statul membru emitent, 
și, prin urmare, ar putea fi necesar ca acestea să fie explicate 
într-un formular suplimentar completat de autoritatea emitentă. 
În plus, acceptarea unui certificat naţional de moștenitor poate fi 
refuzată, dacă certificatul este contrar legislaţiei (politicii publice) 
fundamentale a statului membru în care este prezentat.

Efectele uniforme a unui CEM sunt următoarele:

 ÎDupă emiterea unui CEM, acesta va fi recunoscut în toate 
celelalte state membre, fără să fie nevoie de nicio procedură 
specială.

 Î Informaţiile incluse în CEM vor fi considerate exacte.

 ÎDrepturile persoanelor care efectuează plăţi sau transferă 
proprietăţi către o persoană menţionată în CEM sau care 
cumpără proprietăţi de la o persoană menţionată în CEM, pe 
baza informaţiilor incluse în CEM, vor fi protejate.

 ÎCEM va fi un document valabil pentru înregistrarea proprietăţii 
moștenite în registrul funciar al unui stat membru.

 Î Exemplu
Mirna, din Croaţia, locuiește în Austria. Ea are un cont bancar 
în Croaţia și o casă în Malta. Fiul său, Janko, locuiește în 
Austria, iar fiica sa, Vesna, care a dobândit naţionalitate 
australiană prin căsătorie, locuiește în Australia. Întrucât 
ultima reședinţă obișnuită a Mirnei a fost în Austria, 
instanţele austriece sunt competente să instrumenteze 
succesiunea. Mirna nu a ales ca legislaţia croată să se 
aplice succesiunii, astfel încât instanţele austriece vor aplica 
legislaţia austriacă pentru dezbaterea succesiunii.

Copiii Mirnei sunt unicii săi moștenitori. Având în vedere că 
trebuie să își dovedească statutul de moștenitori în două 
state membre diferite (Croaţia și Malta), ei decid să solicite 
un CEM în locul documentului austriac echivalent, pentru 
a evita necesitatea de a completa un formular în care să 
explice efectele documentului naţional și pentru a se asigura 
că nu va fi ridicată nicio opoziţie cu privire la documentul 
care atestă statutul lor de moștenitori.
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 Î Cât timp este valabil certificatul 
european de moștenitor?
Autoritatea care eliberează CEM va păstra certificatul original 
și va elibera una sau mai multe copii certificate persoanei care 
a solicitat CEM și oricăror alte persoane care pot demonstra un 
interes legitim (de exemplu, dacă solicitantul este un moștenitor, 
se poate emite o copie certificată a CEM altui moștenitor, 
legatar sau administrator al patrimoniului succesoral). Copiile 
certificate ale CEM au o valabilitate de șase luni, cu posibilitate 
de prelungire la cerere.

 Î Ce se întâmplă dacă certificatul 
european de moștenitor conţine o eroare 
sau prezintă date inexacte?
Dacă puteţi demonstra un interes legitim asupra certificatului, 
puteţi solicita corectarea greșelilor de către autoritatea emitentă. 
De asemenea, autoritatea emitentă poate corecta greșelile din 
proprie iniţiativă.

Totodată, în cazul în care s-a stabilit că întregul conţinut al 
CEM sau unele dintre elementele sale individuale sunt inexacte, 
puteţi solicita autorităţii emitente să îl modifice sau să îl retragă. 
Autoritatea emitentă trebuie să informeze toate persoanele 
cărora li s-au înmânat copii certificate ale CEM cu privire la 
corectarea, modificarea sau retragerea acestuia.

Dacă nu sunteţi de acord cu refuzul autorităţii emitente de a 
emite un CEM sau cu rectificarea, modificarea sau retragerea 
CEM, puteţi contesta această hotărâre în faţa instanţelor din 
statul membru al autorităţii emitente. Dacă aveţi câștig de cauză, 
instanţa sau autoritatea emitentă va emite un CEM și, dacă CEM 
a fost inexact, instanţa sau autoritatea emitentă îl va corecta, 
modifica sau retrage.

Întrucât instanţele austriece sunt competente să 
instrumenteze succesiunea, acestea sunt competente și în 
ceea ce privește emiterea CEM, în conformitate cu legislaţia 
austriacă, care este legea aplicabilă succesiunii. Janko și 
Vesna vor obţine câte o copie certificată a CEM valabilă pe o 
perioadă iniţială de șase luni, pentru a putea avea acces la 
banii din contul bancar din Croaţia și a putea înregistra casa 
mamei lor din Malta pe numele lor în registrul funciar maltez 
relevant.
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PARTEA A III-A: SUCCESIUNEA – MOȘTENITORII

 Î Certificatul european de 
moștenitor (CEM)

 Îpoate fi solicitat de către moștenitorii, legatarii, executorii 
testamentari și administratorii patrimoniului succesoral;

 Îpermite moștenitorilor, legatarilor, executorilor unui 
testament și administratorilor patrimoniului succesoral 
să își dovedească statutul și să își exercite drepturile și 
competenţele cu privire la bunurile situate în alte state 
membre, de exemplu:

 Îsă aibă acces la bani moșteniţi într-un cont bancar 
aflat într-un alt stat membru;

 Îsă înregistreze proprietatea moștenită în registrul 
funciar din alt stat membru;

 Îpoate fi solicitat în locul documentelor naţionale 
echivalente;

 Îcuprinde informaţii care sunt considerare a fi exacte;

 Îproduce aceleași efecte în toate statele membre;

 Î trebuie recunoscut în toate statele membre, fără a fi 
necesară vreo procedură specială.



Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii despre Regulamentul UE privind succesiunile și despre autoritatea pe care trebuie să o contactaţi pentru 
asistenţă în statul membru în care vă aflaţi, consultaţi următoarele site-uri:

Succesiunea în portalul european e-justiţie

https://e-justice.europa.eu/content_succession-166-ro.do?init=true

Comisia Europeană, Direcţia Generală Justiţie și Consumatori

http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm

Portalul „Europa ta”

http://europa.eu/youreurope/citizens/family/successions/index_ro.htm

Consiliul Notarilor din UE

http://www.cnue.eu

Asociaţia Reţelei Europene a Registrelor de Succesiuni

http://www.arert.eu

Asociaţia europeană a cărţilor funciare

https://www.elra.eu

https://e-justice.europa.eu/content_succession-166-ro.do?init=true
http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/family/successions/index_ro.htm
http://www.cnue.eu/
http://www.arert.eu/?lang=en
https://www.elra.eu/


Contact
European Commission
Directorate-General for Justice and Consumers
European Judicial Network
in civil and commercial matters
just-ejn-civil@ec.europa.eu
https://e-justice.europa.eu/ejncivil

RO

European Judical Network 
 in civil and commercial matters

mailto:just-ejn-civil%40ec.europa.eu?subject=
https://e-justice.europa.eu/ejncivil
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