
DT\858157RO.doc PE458.825v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru afaceri juridice

22.2.2011

DOCUMENT DE LUCRU
privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor 
judecătorești și a actelor autentice în materie de succesiuni, precum și crearea 
unui certificat european de moștenitor, COM(2009)0154 final - 2009/0157 
(COD)

Comisia pentru afaceri juridice

Raportor: Kurt Lechner



PE458.825v01-00 2/4 DT\858157RO.doc

RO

Fapte și cifre
Peste 11,7 milioane de cetățeni ai UE (2,3 %) trăiesc într-un alt stat membru decât țara lor de 
origine. 13 % din totalul căsătoriilor din UE au o dimensiune transfrontalieră1. Mulți cetățeni 
dețin bunuri pe teritoriul unui alt stat membru, în special proprietăți imobiliare. Europenii își 
exercită într-o proporție din ce în ce mai mare libertățile fundamentale2. Această tendință este 
în creștere. În cazul unui deces cu incidență transfrontalieră (conform estimărilor, în prezent, 
cca. 580 000 de cazuri pe an cu moșteniri în valoare totală de aproximativ 130 de miliarde de 
euro anual) apar probleme care deseori nu pot fi soluționate.

Situația juridică actuală
Dacă un cetățean spaniol trăiește (reședința obișnuită) în Franța, în caz de deces, din punctul 
de vedere al dreptului spaniol, succesiunea acestuia se stabilește exclusiv în temeiul dreptului 
spaniol, luându-se în considerare întreaga lui avere. Acest lucru se aplică indiferent dacă 
bunurile sale se află în Spania, în Franța sau pe teritoriul altui stat. Totuși, din punctul de 
vedere al dreptului francez, succesiunea acestuia se stabilește în conformitate cu dreptul 
francez, care, de asemenea, ia în considerare întreaga sa avere, cu excepția proprietăților 
imobiliare pentru care, de obicei, se aplică dreptul statului pe teritoriul căruia acestea se află. 
Astfel, se pot aplica acelorași bunuri succesorale normele juridice în materie de succesiuni ale 
mai multor state. Aceste norme în materie de succesiuni pot să difere în mod substanțial unele 
de celelalte, de ex. în ceea ce privește stabilirea moștenitorului sau chiar și numai a cotelor-
parte sau a drepturilor la rezervă.  Astfel, în cazul decesului unuia dintre soții din a căror 
căsătorie nu a rezultat niciun copil, în conformitate cu sistemul de drept al unui stat, soțul 
supraviețuitor este singurul moștenitor, în timp ce, în conformitate cu sistemul de drept al 
celuilalt stat, părinții defunctului și soțul supraviețuitor sunt comoștenitori.  Ambele sisteme 
de drept își revendică aplicabilitatea și asupra bunurilor aflate pe teritoriul celuilalt stat. Iau 
astfel naștere disensiuni în actul de decizie care nu pot fi soluționate la nivel internațional de 
către o instanță superioară.

În consecință, deciziile în materie de succesiuni nu sunt recunoscute reciproc, nu sunt 
executorii, aplicarea acestora fiind exclusă și de Regulamentul „Bruxelles I”3. În acest sens, 
singurul tratat internațional demn de menționat este Convenția de la Haga din 5 octombrie 
19614, care se referă însă numai la formă și, în plus, nu este ratificat de toate statele membre. 
Convenția de la Haga privind legea aplicabilă succesiunilor5 din 1 august 1989, care, în 
principiu, tratează problemele abordate de acest regulament, nu a intrat nici până astăzi în 
vigoare. Doar Olanda a inclus dispozițiile acestui tratat în dreptului său internațional privat.

Și la nivelul unui stat pot apărea probleme complicate legate de măsura în care, la împărțirea 
averii sau la stabilirea rezervelor succesorale, se iau considerare bunurile succesorale aflate pe 
teritoriul unui alt stat.

                                               
1 A se vedea partea introductivă a Cărții verzi „Mai puține demersuri administrative pentru cetățeni: promovarea 
liberei circulații a documentelor oficiale și recunoașterea efectelor actelor de stare civilă” (COM (2010)0747).
2 A se vedea sondajul calitativ Eurobarometru privind „European citizenship – Cross-border mobility” (Cetățenia 
europeană – mobilitatea transfrontalieră), august 2010.
3 Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, 
recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 12, 16.1.2001, p. 1).
4 Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961 privind conflictele de legi referitoare la forma dispozițiilor 
testamentare.
5 Convenția de la Haga din 1 august 1989 privind legea aplicabilă succesiunilor.
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Cauzele din dreptul internațional privat
Cauzele acestei situații juridice contradictorii izvorăsc din dreptul internațional privat în 
materie de succesiuni al statelor, acesta fiind un drept pur național.

Spania, precum și un mare număr de alte state membre, își axează dreptul internațional privat 
pe cetățenia testatorului, dreptul țării de origine fiind cel care se aplică asupra întregii sale 
averi.  Dreptul internațional privat francez ilustrează celălalt principiu fundamental, de care 
țin seama o serie de alte state membre ale UE.  Acesta prevede un sistem scizionist: pentru 
proprietățile mobiliare (bunuri mobile, în special active financiare) ale testatorului se aplică 
dreptul succesoral al statului în care testatorul a avut reședința obișnuită, iar pentru 
proprietățile imobiliare (bunuri imobile) ale testatorului se aplică dreptul statului pe teritoriul 
căruia acestea se află (lex rei sitae).

Făcând abstracție de faptul că aceste două concepte fundamentale sunt cele mai des întâlnite, 
nefiind însă exclusive în statele membre, celelalte probleme de drept privat internațional sunt 
soluționate în mod diferit de la un stat la altul. Se pleacă de la interpretarea noțiunilor precum 
„reședință obișnuită”, „bunuri mobile” sau „bunuri imobile” sau de la modul de abordare a 
cetățeniei multiple. Unele state membre prevăd posibilitatea de alegere într-un anumit cadru 
de către testator a dreptului succesoral a cărui aplicare să aibă întâietate în ceea ce privește 
bunurile sale succesorale. Alte state membre resping acest mod de abordare, îl recunosc 
pentru alte state – sau nici măcar atât. Și problema importantă a „trimiterii” este soluționată 
diferit. Diversitatea abordărilor și conceptelor este extrem de vastă, aici nefiind posibilă decât 
menționarea contradicțiilor existente.  Chiar și atunci când două state membre aplică același 
drept succesoral, adică dreptul țării de origine a testatorului, nu sunt excluse conflictele, 
deoarece deciziile judecătorești, cum ar fi cele legate de interpretarea unui testament, pot 
produce în alt stat alte efecte decât cel în care acestea sunt luate, nefiind recunoscute reciproc.

Dificultăți pentru cetățenii europeni
Această situație este din ce în ce mai greu de suportat de către cetățenii europeni.

Situația este deosebit de dificilă pentru moștenitorii nevoiți să se întrebe câte și ce sisteme 
juridice în materie de succesiuni se aplică și care sunt consecințele asupra bunurilor 
succesorale.

Această situație este dificilă și pentru cetățeanul care dorește să-și organizeze succesiunea. 
Doar pentru a dori să-și atingă obiectivele, acesta trebuie nu numai să se familiarizeze cu 
regulamentele în materie de succesiuni ale statelor individuale, ci și să verifice drepturile 
private internaționale ale acestora. El trebuie să solicite asistență în ambele probleme.  În plus, 
există aspecte care pot rămâne incerte în cazul schimbării reședinței sau al relocării bunurilor. 
Chiar și atunci când reședința și modul de împărțire a bunurilor nu se modifică, este necesară 
monitorizarea permanentă a evoluției legislative în mai multe state membre. Această 
monitorizare ar trebui să includă și dreptul internațional privat respectiv, și astfel nu numai 
legislația, ci și jurisprudența, cu atât mai mult cu cât dreptul internațional privat al statelor 
membre prezintă, în mare măsură, un caracter jurisprudențial.

Această situație creează dificultăți pentru toate instituțiile statului, în special instanțele care 
dezbat succesiuni.
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Este regretabil faptul că, pe lângă costurile aferente, astfel de litigii, care deseori sunt 
complicate și uneori se judecă în mai multe state membre, necesită în vederea soluționării 
perioade excesiv de mari, în cazul deceselor fiind deseori necesar să se ia decizii rapide – nu 
în ultimul rând în cazul întreprinderilor.

Toate acestea supun cetățeanul european la o presiune considerabilă în timpul exercitării 
drepturilor fundamentale la libertate și proprietate. Exercitarea drepturilor fundamentale ale 
acestora în calitate de cetățeni ai UE este limitată în mod substanțial.

Soluția europeană
În acest context, este absolută nevoie de o soluție europeană care să stabilească dreptul 
internațional privat, și nu dreptul succesoral al statelor membre.  Scopul trebuie să fie crearea 
unui mecanism simplu și responsabil care să se aplice în mod unitar. Din acest punct de 
vedere, este exclusă armonizarea dispozițiilor naționale actuale. Acest obiectiv poate fi atins 
doar prin crearea unui regulament, care să se constituie într-un sistem independent.

Parlamentul European a susținut cu tărie1 crearea unui astfel de instrument prin Rezoluția sa 
din 16 noiembrie 2006 care conține recomandări către Comisia pentru succesiuni și 
testamente, prin care Parlamentul a reacționat la Cartea verde a Comisiei pentru succesiuni și 
testamente2.

                                               
1JO C 314 E, 21.12.2006, p. 342.
2 COM(2005)0065.


