Critici asupra
admisibilitãþii constatãrii
vacanþei succesorale de
cãtre instanþe
Roxana Maria Lãcãtuºu, judecãtor,
Judecãtoria Sectorului 4 Bucureºti

The question of inadmissibility of detecting the vacation estate by courts
remains a debated issue in the case-law, even if in the legal literature seems to
agree on the admissibility of the said claims.
The vacation estate is a specific task performed by a public notary, as some
other tasks are performed by other state bodies (administrative, judicial or
executive).
The issue concerning the access to a court may not be a reason to lead the
courts to perform a duty that usually is exclusively performed by other bodies.
The opposite reading would deprive the provisions that regulate the tasks
performed by other bodies of their effectiveness and also would lead to an
erroneous enforcement of the provisions of the Article 6 ECHR. Therefore, the
courts case-law that rejects as inadmissible the claims concerning the detecting
the vacation estate is correct.

P

roblema inadmisibilitãþii constatãrii vacanþei succesorale prin intermediul instanþelor,
rãmâne un subiect de discuþie în
practicã, deºi în doctrinã autorii par sã
îºi unifice opiniile în sensul admisibilitãþii
cererilor având acest obiect1.
În practicã, formularea unei cereri
având ca obiect constatarea vacanþei
succesorale de pe urma unui defunct,

este legatã în majoritatea cazurilor, de
interesul în a asigura un cadru procesual pasiv pentru acþiuni în constatarea
dreptului de proprietate prin uzucapiune, pronunþarea unei hotãrâri care
sã þinã loc de act de vânzare- cumpãrare ori pentru împãrþirea fie a unui
bun sau mase de bunuri comune ori
bun/bunuri din cadrul unei succesiuni
deschise anterior. În cadrul acestor

1
F. Deak, Tratat de drept succesoral, Ed.
Actami, 1999, p. 162: De altfel constatarea
existenþei unei succesiuni vacante ºi a
componenþei acesteia se poate face ºi de
instanþa judecãtoreascã, în mod direct, în lipsa

certificatului de vacanþã succesoralã eliberat de
notarul public, cu trimitere la Jud. Bistriþa, sent.
civ. nr. 369/1982 în RRD nr. 11/1983, p. 51 ºi
urm. ºi cu trimitere la D. Chiricã, Drept Civil.
Succesiuni, Ed. Lumina Lex,1996, p. 69.
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cereri este chemat în judecatã în
calitate de pârât Statul Român prin
Ministerul Finanþelor Publice în temeiul
art. 680 din Codul civil ºi art. 85 din
Legea nr. 36/1995 privind activitatea
notarilor publici2. Argumentele invocate
sunt acelea potrivit cãrora procedura
notarialã de constatare a vacanþei
succesorale este facultativã, constatarea existenþei unei succesiuni vacante ºi compunerea masei succesorale nu este un atribut exclusiv al
notarului putându-se face ºi de cãtre
instanþa judecãtoreascã în mod direct
în lipsa certificatului de vacanþã succesoralã. Alteori se aratã cã în lipsa
interesului statului de a solicita constatarea vacanþei succesorale sunt vãtãmate interesele unor persoane care
fãrã sã se pretindã moºtenitori nu pot
sã reglementeze situaþia juridicã a unor
bunuri/creanþe pe motivul cã statul nu
depune diligenþe în sensul constatãrii
vacanþei succesorale.
Potrivit art. 85 din Legea nr. 36/
19953 notarul public constatã vacanþa
succesoralã la cererea reprezentantului
statului ºi elibereazã certificatul de
vacanþã succesoralã dupã expirarea
termenului de prescripþie a dreptului de
opþiune succesoralã. Procedura
instituitã de Legea nr. 36/1995 se
desfãºoarã inclusiv cu efectuarea unor
cercetãri pentru identificarea eventualilor moºtenitori ai defunctului.
Atât art. 680 din Codul civil cât ºi art.
85 din Legea nr. 36/1995 prevãd

trecerea în proprietatea statului a
bunurilor defunctului, respectiv faptul cã
succesiunea este vacantã, în lipsã de
moºtenitori legali sau testamentari.
Sintagma lipsã de moºtenitori legali sau
testamentari este interpretatã ca
absenþã totalã a moºtenitorilor legali sau
testamentari ºi, în caz de exheredare a
moºtenitorilor legali rezervatari, când
defunctul nu desemneazã legatari4.
În cazul notarului public acesta,
constatând expirarea termenului de
ºase luni de la data deschiderii
moºtenirii, fãrã ca sã constate cã
aceasta a fost acceptatã de vreun
moºtenitor, ori cã toþi moºtenitorii identificaþi au renunþat, va cita reprezentantul statului la declararea succesiunii ca vacantã. În ce priveºte instanþa, aceasta are sarcina de a
constata pe baza actelor eliberate tot
de Camera Notarilor Publici cã moºtenirea succesoralã nu a fost dezbãtutã,
ori cã fiind identificaþi anumiþi potenþial
moºtenitori, aceºtia nu au acceptat
moºtenirea, au fost exheredaþi ori
declaraþi nedemni.
În practicã5, acþiuni în constatarea
vacanþei succesorale introduse
împotriva reprezentantului statului de

2
Publicatã în M.Of., Partea I, nr. 92 din 16
mai 1995, cu modificãrile ulterioare.
3
Art 85 din Legea nr. 36/1995 prevede: În
lipsa moºtenitorilor legali sau testamentari, la
cererea reprezentantului statului, notarul public
constatã cã succesiunea este vacantã, eliberând
certificat de vacanþã succesoralã, dupã expirarea
termenului legal de acceptare a succesiunii.

4
P. Perju, Comentariu în Revista Dreptul nr.
6 /2005, p. 232-233; în culegerea de practicã
Moºtenirea legalã. Partajul succesoral, Carmen
Simona Ricu, Ed. Hamangiu 2009, p. 103
5
Curtea de Apel Bucureºti, Secþia a III-a
Civilã, decizia 1610 din 10 octombrie 2007, în
Culegere de practicã judiciarã, Ed. Wolters
Kluwer Bucureºti, 2009, p.126.

Noþiunea de inadmisibilitate ori
de rezervare exclusivã a unei
atribuþii în sarcina unui organ al
statului nu încalcã în sine dreptul
de acces la instanþã garantat de
art. 6 din CEDO.
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cãtre o persoanã interesatã au fost
respinse în primã instanþã ca inadmisibile pe motivul cã, deºi statul ar
dobândi moºtenirea ope legis de la
data deschiderii moºtenirii, pentru a se
produce un asemenea efect e obligatorie eliberarea unui certificat de
vacanþã succesoralã. Consecinþa nu
este însã aceea cã deºi statul ar
dobândi moºtenirea ope legis de la
data deschiderii moºtenirii pentru a se
produce un asemenea efect e obligatorie eliberarea unui certificat de
vacanþã succesoralã. Fraza exprimã
douã concluzii contradictorii, pe de o
parte efectul se produce ope legis,
ulterior tot pentru producerea lui se
afirmã obligativitatea eliberãrii certificatului de vacanþã succesoralã.
În speþa invocatã mai sus6, reclamantul a chemat în judecatã pentru a
se constata vacanþa succesoralã de pe
urma unei defuncte PT, solicitând
valorificarea drepturilor ce îi reveneau
acesteia de pe urma unui alt defunct
PC pe care îl moºteneau reclamantul
ºi defuncta PT. În speþa invocatã nu
poate fi impusã statului calitatea de
moºtenitor a defunctei PT pentru ca
reclamantului sã i se asigure un pârât
în contradicþie cu care sã îºi valorifice
drepturile privind moºtenirea defunctului PC (acesta din urmã având ca
moºtenitori pe reclamant ºi pe defuncta
PT). Reclamantul avea posibilitatea
consacratã de lege de a realiza
procedura succesoralã notarialã pentru
a se constata cã are calitatea de

moºtenitor de pe urma defunctului PC,
fiind singurul moºtenitor în viatã. În mod
eronat au concluzionat instanþele de
recurs cã procedura succesoralã
notarialã se poate obþine ºi pe cale
judecãtoreascã, în baza principiului
liberului acces la justiþie. În cazul
analizat nu era încãlcat principiul
liberului acces la justiþie, reclamantul
avea calea deschisã de legea notarilor
publici, care datoritã impunerii taxelor
notariale apãrea ca dificilã.
S-a reþinut în speþa invocatã cã
instanþa, chiar în lipsa unui certificat de
vacanþã succesoralã eliberat de notarul
public, poate constata vacanþa
succesoralã pe cale incidentalã pornind
de la interpretarea art. 85 din Legea nr.
36/1995. Chiar dacã art. 2 alin. 5 din
Normele Metodologice de aplicare a
O.G. nr. 128/19987 prevede cã bunurile
imobile care provin din succesiuni fãrã
moºtenitori legali sau testamentari intrã
potrivit legii, în proprietatea statului
dupã emiterea certificatului de vacanþã
succesoralã, se considerã cã statul
dobândeºte proprietatea asupra acestor bunuri imobil din momentul deschiderii succesiunii. Ideea desprinsã e
criticabilã pentru motivul cã tocmai
interpretarea în acest mod a art. 2 alin.
5 din Normele Metodologice indicate,
în sensul cã se separã emiterea
certificatului de vacanþã succesoralã de
constatarea cã statul dobândeºte
proprietatea asupra bunurilor imobile
de la data deschiderii succesiunii ope
legis, contrazice soluþia finalã, anume

6
Curtea de Apel Bucureºti, Secþia a III-a
Civilã, decizia 1610 din 10 octombrie 2007, idem.
7
Hotãrârea nr. 514 din 24 iunie 1999 privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanþei Guvernului nr.128/1998 pentru
reglementarea modului ºi condiþiilor de
valorificare a bunurilor legal confiscate sau

intrate, potrivit legii, în proprietatea privatã a
statului, republicatã în M.Of. nr. 371/3 mai 2005,
abrogatã prin Ordonanþa nr.14 din 31 ianuarie
2007 pentru reglementarea modului ºi condiþiilor
de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în
proprietatea privatã a statului, republicatã în
M.Of. nr. 195/27 mar. 2009.
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cã o acþiune în constatare a vacanþei
succesorale, care sã suplineascã
certificatul de vacanþã succesoralã ar
fi admisibilã, deºi se constatã deja cã
statul a dobândit bunurile de la deschiderea moºtenirii. Prin urmare, pe lângã
constatarea dobândirii bunurilor de stat
de la deschiderea moºtenirii, se
constatã ºi vacanþa succesoralã.
Statul dobândeºte ope legis, de la
data deschiderii moºtenirii bunurile unei
persoane despre care se face dovada
cã a decedat fãrã moºtenitori. Tot statul
are posibilitatea ºi nu e obligat, sã
solicite constatarea vacanþei succesorale cu emiterea certificatului de
vacanþã succesoralã. Dacã statul nu
depune o astfel de cerere, se considerã
cã persoana decedatã nu are niciun fel
de moºtenitor, bunurile acesteia fiind
preluate de stat potrivit legii (a art. 680
din Codul civil). Consecinþele lipsei
cererii statului de a constata vacanþa
succesoralã se produc pe alt plan,
respectiv acesta nu poate intra în
posesia bunurilor succesorale, astfel
cum vom vedea mai jos.
În practica iniþial confirmatã de
instanþele de recurs8, se aprecia cã
certificatul de vacanþã succesoralã face
dovada cã într-o atare situaþie moºte-

nirea a trecut, de la deschiderea ei, în
proprietatea statului (art. 26 din Decretul nr. 40/19539) ºi se elibereazã la
cererea organului financiar, astfel cã,
dacã nu s-a emis un asemenea
certificat, acþiunea reclamantului prin
care a chemat în judecatã primãria ºi
circumscripþia financiarã pentru
împãrþirea bunurilor comune a fost în
mod corect respinsã, soluþie confirmatã
în recurs.
Practica ulterioarã a apreciat cã
existenþa unei succesiuni vacante ºi a
componenþei acesteia poate fi
constatatã ºi de instanþa judecãtoreascã în mod direct, în lipsa certificatului de vacanþã succesoralã 10 .
Soluþia s-a întemeiat pe ideea cã
certificatul de vacanþã succesoralã ori
hotãrârea pronunþatã în aceastã materie au efect declarativ ºi nu constitutiv.
Respectiv statul dobândeºte moºtenirea ope legis, de la deschiderea ei,
potrivit regulilor generale, ceea ce
înseamnã cã existenþa dreptului
dobândit poate fi consfinþitã în baza art.
111 din Codul de procedurã civilã iar
nu neapãrat în cadrul procedurii
notariale care este facultativã11.
A mai fost invocatã de asemenea
în motivarea sentinþelor sau a deciziilor

Tribunalul Bucureºti, Secþia III Civilã, dec.
nr. 1658/1991, Culegere de Practicã Judiciarã
Civilã, 1991, p. 131, în culegerea de practicã
Moºtenirea legalã. Partajul succesoral, Carmen
Simona Ricu, edit. Hamangiu 2009, p. 94.
9
Decretul nr 40/1953 a fost abrogat prin
Legea 36/1995 a notarilor publici ºi a activitãþii
notariale, publicatã în M.Of. nr. 92 din 16
mai1995 cu modificãrile ulterioare.
10
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, Secþia
Civilã ºi de proprietate intelectualã, decizia nr.
6137/05.11.2004, www.scj.ro: Constatarea
existenþei unei succesiuni vacante ºi a
componenþei acesteia se poate face ºi de cãtre
instanþa judecãtoreascã, în mod direct, în lipsa
certificatului de vacanþã succesoralã eliberat de

notarul public. Corelativ, statul, dobândind
moºtenirea vacantã de la data morþii celui care
lasã moºtenirea, rezultã cã are legitimare
procesualã pentru a rãspunde de pasivul
moºtenirii, inclusiv cât priveºte obligaþiile
asumate de cel care lasã moºtenirea printr-un
antecontract de vânzare-cumpãrare. Ca atare,
soluþia din apel, fondatã pe necompetenþa
instanþelor judecãtoreºti în materie de vacanþã
succesoralã ºi absenþa legitimãrii procesuale
pasive a statului român este flagrant nelegalã.
11
P. Perju, Comentariu în Revista Dreptul
nr. 6 /2005, p. 232-233, în culegerea de practicã
Moºtenirea legalã. Partajul succesoral, Carmen
Simona Ricu, Ed. Hamangiu, 2009, p. 102.

8
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de reþinere a admisibilitãþii unei acþiuni
în constatare a vacanþei succesorale,
asigurarea dreptului de acces la
instanþã la a cãrui garantare sunt
obligate instanþele în temeiul art. 6 din
CEDO.
De asemenea, în una din speþele
invocate mai sus12, se aratã de instanþã
cã nu se poate reþine aspectul potrivit
cãruia legiuitorul a instituit o competenþã absolutã ºi exclusivã în sarcina
notarilor publici cu privire la constatarea
vacanþei succesorale. Prin admiterea
unei astfel de soluþii, reclamantul ar fi
pus în imposibilitatea de a-ºi valorifica
ºi proba drepturile pe care le are asupra
bunurilor ce au aparþinut celui ce a
decedat fãrã moºtenitori legali sau
testamentari, ajungându-se la situaþia
de a nu exista pârât în cauzã, statul
român neavând interes sã solicite
certificat de vacanþã succesoralã. Se
reþine cã reclamantul care nu are
vocaþie succesoralã, dar care are
interes în deschiderea succesiunii
vacante poate solicita în baza principiului liberului acces la justiþie,
constatarea vacanþei succesorale.
Soluþiile sunt criticabile. În temeiul
art. 111 din Codul de procedurã civilã
reclamantul poate solicita constatarea
existenþei unui drept în favoarea sa sau
inexistenþei unui drept în beneficiul
pârâtului, pe când în acþiunea de
constatare a vacanþei succesorale se
dã curs unei constatãri în favoarea
statului pârât. Temeiul invocat al art.
111 C.pr.civ. este eronat, nefiind
incident în acest caz. Acþiunea în

constatare a vacanþei succesorale nu
reprezintã o acþiune în constatare
propriu-zisã, urmãrindu-se asigurarea
unui cadru procesual pasiv pentru alte
cereri.
Totodatã, rãmânând la acest aspect
al temeiului art. 111 C.pr.civ., punând
în discuþie calificarea acestei constatãri,
se pune întrebarea dacã vacanþa
succesoralã este o situaþie de fapt, una
juridicã, un raport juridic ori este vorba
de un drept ºi cui aparþine acest drept.
Situaþia vacanþei succesorale corespunde cu situaþia bunurilor rãmase fãrã
stãpân consacratã juridic prin art. 646
C.civ.13. Similar, constatarea unei vacanþe succesorale reprezintã constatarea unei situaþii juridice reglementatã
de art. 85 din Legea nr. 36/1995.
Prin intermediul unei acþiuni civile se
urmãreºte protejarea unui drept sau a
unei situaþii juridice. Dreptul la acþiune
nu este un drept general, abstract, ci
este în strânsã legãturã cu afirmarea,
pretinderea unui drept subiectiv
individualizat ori a unei situaþii juridice,
fãrã ca acestea sã se includã în
conþinutul acestuia ºi fãrã a se identifica
prin mijloacele procesuale prin care se
solicitã protecþia juridicã a dreptului
subiectiv ori a situaþiei juridice afirmate14. Constatarea vacanþei succesorale exprimã în conþinutul sãu,
situaþia juridicã a dobândirii succesiunii
de stat, de protecþia cãreia se poate
prevala aºadar doar statul ca titular al
cererii de constatare potrivit art. 85 din
Legea nr. 36/1995. Aceasta nu duce la
concluzia lipsei de interes, deoarece nu

Curtea de Apel Bucureºti, Secþia III Civilã,
decizia 1610 din 10 octombrie 2007 în Culegere
de Practicã Judiciarã, Ed. Wolters Kluwer
Bucureºti, 2009, p.126.
13
Art 646 C.civ. prevede: Bunurile fãrã
stãpân sunt ale statului. Preluarea ºi valorificarea

acestor bunuri se realizeazã potrivit O.G. nr. 128/
1998, modificatã prin O.G. nr. 113/2000.
14
G. Boroi, O. Spineanu-Matei, Codul de
procedurã civilã comentat ºi adnotat, Ed.
C.H-Beck, 2006, p. 128.
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se pune problema unui interes propriu
al individului în a proteja sau invoca
situaþia juridicã a vacanþei succesorale,
scopul fiind cel al asigurãrii unui cadru
procesual pasiv în acþiunile ce ar fi putut
fi introduse împotriva defunctului.
Concluzia este aceea cã în situaþia
solicitãrii de a se constata vacanþa
succesoralã, acþiunea nu se încadreazã situaþiei reglementate de art.
111 C.pr.civ., având doar posibilitatea
de a se prevala de aceastã constatare,
potrivit legii, iar nu de a o solicita.
Pe lângã problemele ridicate, soluþia
instanþelor de admitere a constatãrii
vacanþei succesorale naºte unele
controverse privind rezultatul unei astfel
de constatãri. Deoarece dupã
eliberarea certificatului de moºtenitor
nu se poate elibera alt certificat15, cei
care au pretenþia la moºtenire pot solicita anularea certificatului de vacanþã
succesoralã16, iar pe baza hotãrârii
judecãtoreºti pronunþate notarul va
elibera un alt certificat de moºtenitor17.
În cazul deciziei sau sentinþei civile
rãmasã irevocabilã de constatare a
vacanþei succesorale, aceasta nu mai
poate fi anulatã nici prin cãile extraordinare de atac. În cazul în care ar fi
pronunþatã pe lângã o asemenea
sentinþã ori decizie, o hotãrâre judecãtoreascã care sã constate calitatea
de moºtenitor a unei persoane îndrep-

tãþite la moºtenire (prima hotãrâre nu
produce efecte faþã de aceastã
persoanã), cele douã hotãrâri ar stabili
irevocabil o situaþie contradictorie,
situaþie care nu se înscrie în cazul de
revizuire reglementat de art. 322 pct. 7
din Codul de procedurã civilã18. Situaþia
nu este similarã celei în care se reþine
iniþial prin o hotãrâre irevocabilã
calitatea de moºtenitori pentru anumite
persoane, ulterior o altã persoanã
cãreia nu îi este opozabilã hotãrârea
pretinzând calitatea de moºtenitor. În
acest ultim caz este vorba de o
rectificare a situaþiei, faþã de moºtenitorul constatat, în primul caz nefiind
de admis a subzista douã hotãrâri prin
care se constatã pe de o parte vacanþa
succesoralã, iar pe de altã parte
existenþa unui moºtenitor sau a unor
moºtenitori.
În ce priveºte liberul acces la tribunal
sunt de reþinut o seamã de aspecte ºi
distincþii ale noþiunilor din jurisprudenþa
CEDO. Noþiunea de inadmisibilitate ori
de rezervare exclusivã a unei atribuþii
în sarcina unui organ al statului nu
încãlcã în sine dreptul de acces la
instanþã garantat de art. 6 din CEDO.
Curtea Europeanã a subliniat
constant în jurisprudenþa sa cã dreptul
la acces la un tribunal nu este absolut.
Fiind vorba despre un drept pe care
Convenþia îl recunoaºte fãrã a-l defini,

Art. 86 Legea nr. 36/1995 prevede: Dupã
emiterea certificatului de moºtenitor nu se mai
poate întocmi alt certificat, decât în situaþiile
prevãzute de lege.
16
Acþiunea în anularea certificatului de
vacanþã succesoralã este o acþiune personalã
care poate fi exercitatã în termenul general de
prescripþie extinctivã de 3 ani, prevãzut de art. 2
Decretul Lege nr. 167/1958  Curtea de Apel
Bucureºti, Secþia a IV-a civilã, decizia civilã nr.
1611/19.12.1996, în Culegere de Practicã Judiciarã, 1993-1998, Ed. All-Beck Bucureºti, p. 85

Tribunalul Suprem, decizia nr. 1255/1982,
în Revista Românã de Drept nr. 8/1983 p. 59.
18
Art 322 C.pr.civ. prevede cã: Revizuirea
unei hotãrâri rãmase definitivã în instanþa de apel
sau prin neapelare, precum ºi a unei hotãrâri datã
de o instanþã de recurs atunci când evocã fondul,
se poate cere în urmãtoarele cazuri: pct. 7: dacã
existã hotãrâri definitive potrivnice date de
instanþe de acelaºi grad sau de grade deosebite,
în una ºi aceeaºi pricinã, între aceleaºi persoane,
având aceeaºi calitate.

15

17
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existã loc, dincolo de limitele ce îi
circumscriu conþinutul, pentru restrângeri admise implicit19. El impune prin
însãºi natura lui a fi reglementat de stat,
reglementare ce poate fi variabilã în
timp ºi spaþiu în funcþie de nevoile ºi
resursele comunitãþii ºi ale indivizilor20.
Urmare a constatãrii cã acest drept nu
este absolut ºi cã este compatibil cu
limitãri implicite, Curtea Europeanã a
arãtat cã statele contractante dispun în
aceastã materie de o anumitã marjã de
apreciere. Aparþine însã Curþii a statua
în ultimã instanþã, cu privire la respectarea exigenþelor Convenþiei; ea trebuie
sã se convingã de faptul cã limitele
aplicate de state nu restrâng accesul
recunoscut la un tribunal în aºa mãsurã
încât dreptul în discuþie sã fie atins în
însãºi substanþa sa; asemenea limitãri
nu se conciliazã cu dispoziþiile art. 6 par.

1 decât dacã urmãresc un scop legitim
ºi existã un raport rezonabil de
proporþionalitate între mijloacele
folosite ºi scopul urmãrit21. Curtea este
competentã sã decidã compatibilitatea
cu dispoziþiile Convenþiei a limitãrilor
aduse de state dreptului de acces la
un tribunal, dar nu are calitatea sã substituie aprecierii fãcute de autoritãþile
naþionale o altã apreciere privitoare la
ceea ce ar putea reprezenta o mai bunã
politicã în acest domeniu22.
Rezultã în mod clar din aprecierile
cuprinse în deciziile Curþii Europene, cã
dreptul de acces la un tribunal se
raporteazã la un drept aparþinând
individului pe care acesta doreºte sã îl
valorifice în faþa instanþelor. A constata
vacanþa succesoralã nu se circumscrie
unui drept, ci unui mijloc prin intermediul cãruia se urmãreºte valori-

CEDO, cauza Golder c. Regatului Unit al
Marii Britanii, cererea nr. 4451/70, hotãrârea din
21 februarie 1975, http://www.echr.coe.int : «La
Cour estime, en accord avec la Commission et
avec la thèse subsidiaire du gouvernement, que
le droit daccès aux tribunaux nest pas absolu.
Sagissant dun droit que la Convention reconnaît
(cf. les articles 13, 14, 17 et 25) (art. 13, art. 14,
art. 17, art. 25) sans le définir au sens étroit du
mot, il y a place, en dehors des limites qui
circonscrivent le contenu même de tout droit,
pour des limitations implicitement admises».
20
CEDO, cauza Ashingdane c. Regatului Unit
al Marii Britanii, cererea nr. 8225/78, hotãrârea
din 28 mai 1985, http://www.echr.coe.int : « Bien
entendu, le droit daccès aux tribunaux nest pas
absolu; il peut donner lieu à des limitations
implicitement admises car il appelle de par sa
nature même une réglementation par lÉtat,
réglementation qui peut varier dans le temps et
dans lespace en fonction des besoins et des
ressources de la communauté et des
individus ».
21
CEDO, cauza Osman c. Regatului Unit al
Marii Britanii, cerrea nr. 87/1997/871/1083,
hotãrârea din 28 octombrie1998, http://
www.echr.coe.int: La Cour rappelle que larticle
6 § 1 consacre le « droit à un tribunal », dont le

droit daccès, à savoir le droit de saisir le tribunal
en matière civile, ne constitue quun aspect. Ce
droit nest toutefois pas absolu : il se prête à des
limitations implicitement admises car il appelle
de par sa nature même une réglementation par
lEtat. Les Etats contractants jouissent en la
matière dune certaine marge dappréciation. Il
appartient pourtant à la Cour de statuer en
dernier ressort sur le respect des exigences de
la Convention ; elle doit se convaincre que les
limitations mises en uvre ne restreignent pas
laccès offert à lindividu dune manière ou à un
point tels que le droit sen trouve atteint dans sa
substance même. En outre, pareille limitation ne
se concilie avec larticle 6 § 1 que si elle tend à
un but légitime et sil existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens
employés et le but visé.
22
CEDO, cauza Ashingdane c. Regatului Unit
al Marii Britanii, precit., http://www.echr.coe.int:
En élaborant pareille réglementation, les États
contractants jouissent dune certaine marge
dappréciation. Sil appartient à la Cour de statuer
en dernier ressort sur le respect des exigences
de la Convention, elle na pas qualité pour
substituer à lappréciation des autorités
nationales une autre appréciation de ce que
pourrait être la meilleure politique en la matière
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ficarea unui anume drept: dreptul de a
solicita ieºirea din indiviziune, de a se
constata dobândirea dreptului de
proprietate prin uzucapiune, de a fi
adusã la îndeplinire obligaþia de a face
rezultatã din un antecontract de
vânzare-cumpãrare. Nu se poate prin
urmare discuta despre un drept de a
se constata vacanþa succesoralã ca
aparþinând individului.
Notarul public constatã vacanþa
succesoralã la cererea reprezentantului
statului ºi elibereazã certificatul de
vacanþã succesoralã dupã expirarea
termenului de prescripþie a dreptului de
opþiune succesoralã. Constatarea
vacanþei succesorale este reglementatã ca o obligaþie a notarului public la
cererea statului, nu se prevede
posibilitatea de a se solicita constatarea
vacanþei succesorale ca un drept de
naturã civilã, privatã.
Statul pe de altã parte, are posibilitatea de a solicita constatarea
vacanþei succesorale. Calitatea în care
statul are posibilitatea de a solicita
eliberarea certificatului de vacanþã
succesoralã a fost abordat în douã
teorii, teoria desherenþei ºi teoria
dreptului de moºtenire23.
Potrivit teoriei desherenþei, statul
culege bunurile moºtenirii vacante în
temeiul dreptului de suveranitate (iure
imperii) dupã cum culege orice bun fãrã
stãpân aflat pe teritoriul sãu, teoria

aducând ca argumente: dispoziþiile din
procedura notarialã conform cãrora
notarul nu elibereazã certificat de
moºtenitor ci certificat de vacanþã
succesoralã ºi lipsa dreptului de obþine
a statului.
Potrivit teoriei dreptului de moºtenire, statul culege bunurile din
moºtenire în baza unui drept de
moºtenire legalã (iure hereditas)
argumentele fiind art. 652 din Codul civil
care prevede cã statul devine moºtenitor, art. 680 din Codul civil e situat în
secþiunea despre succesiuni, eliberarea certificatului de vacanþã
succesoralã ar fi incompatibilã cu
dobândirea bunurilor succesorale prin
exerciþiul unui drept de suveranitate,
caracterul universal al dobândirii de stat
a moºtenirii specific transmisiunii
succesorale.
Indiferent de adoptarea uneia sau
alteia dintre teorii al cãror interes practic
prezintã relevanþã în ce priveºte ipoteza
în care intervine un element de extraneitate în cadrul devoluþiunii legale24,
doar statul are posibilitatea consacratã
de lege de a solicita constatarea, în
urma cererii notarul eliberând certificatul de vacanþã succesoralã. Pe cale
de consecinþã, statul are posibilitatea
formulãrii unei cereri ºi în faþa instanþei
de judecatã, solicitând constatarea
vacanþei succesorale în contradictoriu
cu moºtenitorii cãrora li s-a eliberat

F. Deak, op. cit., p. 156.
F. Deak, op. cit., p. 160. Este vorba de
ipoteza în care un cetãþean român decedeazã
fãrã a avea moºtenitori ºi lasã bunuri mobile în
strãinãtate sau un cetãþean strãin domiciliat în
România sau în strãinãtate decedeazã fãrã
moºtenitori ºi lasã bunuri mobile pe teritoriul þãrii
noastre. În aceste ipoteze, bunurile mobile sunt
culese de statul al cãrui cetãþean a fost defunctul,
dacã se acceptã teza statului moºtenitor, iar dacã

se adoptã teoria suveranitãþii, de statul pe
teritoriul cãruia se aflã bunurile. Autorul exprimã
aprecierea potrivit cãreia este preferabilã teza
statului moºtenitor, deoarece interesul pozitiv al
statului de a putea moºteni bunurile vacante
lãsate de cetãþenii sãi în strãinãtate este mai
mare decât cel negativ, ca alt stat sã nu poatã
moºteni bunurile mobile aflate pe teritoriul þãrii,
cu asigurarea reciprocitãþii.

23
24
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certificat de moºtenitor ºi anularea
acestuia din urmã, pe motiv cã în opinia
statului ar fi intervenit vacanþa succesoralã.
Aspectul cã statul nu are drept de
opþiune succesoralã ºi nu poate renunþa la moºtenirea vacantã de vreme
ce bunurile succesorale devenind fãrã
stãpân ar reveni tot statului în baza art.
646 C.civ.25, nu înlãturã constatarea
potrivit cãreia statul nu poate fi obligat
a solicita certificat de vacanþã succesoralã. Analizând situaþia în care
defunctul are moºtenitori legali sau
testamentari, rezultã cã un cadru
procesual pasiv în cazul unor acþiuni
prin care se valorificã drepturi împotriva
patrimoniului defunctului, se stabileºte
dupã ce se confirmã acceptarea
moºtenirii defunctului de aceºtia.
Certificatul de vacanþã succesoralã
este actul ce dovedeºte calitatea de
moºtenitor a statului, în lipsa unui astfel
de certificat legea prevãzând trecerea
în proprietatea statului a bunurilor
defunctului (art. 680 C.civ.).
Prin interpretarea art. 680 C.civ.,
anume a termenului de bunuri care trec
în proprietatea statului în sensul de
patrimoniu al defunctului rezultã cã
statul culege un patrimoniu, o
universalitate ºi va fi þinut prin urmare
de datoriile ºi sarcinile moºtenirii, nu
culege bunurile individual determinate,
cu titlu universal. Transmisiunea ar
apãrea ca o transmisiune universalã a
patrimoniului în temeiul art. 680 C.civ.,
din caracterul universal decurgând atât
dreptul la activ al statului cât ºi obligaþia

pentru pasiv în limitele activului.
Aceasta înseamnã cã statul trebuie sã
dea urmare unei promisiuni de vânzare
fãcute de cel decedat a cãrui patrimoniu
se transmite în universalitatea lui, în
lipsã de moºtenitori legali sau testamentari 26. Concluzia privind transmiterea cãtre stat a bunurilor din
moºtenire cu titlu universal este extrasã
în practicã din constatarea ca vacantã
a succesiunii 27. Raþionamentul este
eronat, deoarece transmiterea dreptului
de proprietate asupra bunurilor are loc
la data deschiderii moºtenirii ope legis,
iar nu urmare a constatãrii vacante a
succesiunii. În altã speþã s-a reþinut cã,
dacã succesiunea, fiind vacantã, bunurile defunctului au trecut în proprietatea
statului (art. 680 C.civ.) acesta
rãspunde pentru pasivul succesoral,
limitat la valoarea activului primit28. În
acest caz se confundã constatarea ca
vacantã a succesiunii cu transmiterea
ope legis a bunurilor cãtre stat. Constatarea ce permite a se reþine cã
bunurile au trecut ope legis în proprietatea statului (art. 680 C.civ.) este
aceea a lipsei moºtenitorilor legali sau
testamentari. În urma unei astfel de
constatãri se reþine totodatã, la cererea
statului, cã succesiunea este vacantã.
Textul art. 680 C.civ. se coroboreazã cu art. 652 C.civ. care stabileºte
expres calitatea de moºtenitor a statului
în lipsã de moºtenitori ori soþ supravieþuitor. Calitatea de moºtenitor
prevãzutã a fi dobânditã de stat ope
legis, permite instanþelor sã judece
acþiuni în contradictoriu cu statul.

F. Deak, op. cit., p. 167.
Obligaþia a încheia contractul trece asupra
statului, la fel ca ºi asupra oricãrui alt moºtenitor.
F. Deak, op.cit., p. 166.
27
Tribunalul Suprem, decizia nr 1351/1972

în Revista Românã de Drept nr 3/1973, p. 160.
28
Tribunalul Hunedoara, decizia civilã nr.
736/30.07.1985 în Revista Românã de Drept nr.
3/1986, p. 77.
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Se distinge astfel situaþia de bunuri
dobândite de stat în temeiul legii (ope
legis) ca urmare a constatãrii cã o
persoanã a decedat fãrã moºtenitori
potrivit textului art. 680 C.civ., text ce
asigurã cadrul procesual pasiv pentru
persoanele care solicitã a se constata
drepturi/creanþe privind bunurile
persoanei decedate fãrã moºtenitori
(despre care se aduc dovezi suficiente
cã nu au moºtenitori) de situaþia de
constatare a vacanþei succesorale la
cererea reprezentantului statutului,
urmatã de eliberarea certificatului de
vacanþã succesoralã, atribuþie care
revine notarilor publici dupã desfãºurarea de cercetãri specifice ce asigurã
garanþia inexistenþei moºtenitorilor

legali sau testamentari potrivit textului
art. 85 din Legea nr. 36/1995. Cele
douã texte nu se intersecteazã.
Dacã reclamantul pretinde vreun
interes raportat la un drept sau la o
creanþã asupra unui bun ce ar fi revenit
defunctului, acesta are posibilitatea a
chema în judecatã statul, în temeiul art.
680 C.civ., bunul intrând în domeniul
privat al statului, potrivit aceluiaºi articol
ºi aflându-se în proprietatea unitãþilor
administrativ-teritoriale potrivit dispoziþiilor legale în vigoare acestea fiind
titularele dreptului de proprietate
asupra bunurilor din domeniul privat al
statului conform art. 4 din Legea nr.
213/199829 privind proprietatea publicã
ºi regimul juridic al acesteia. În cazul

29
Publicatã în M.Of., Partea I, nr. 448 din 24
noiembrie 1998. Art. 4 din Legea nr. 213/1998
prevede: domeniul privat al statului sau al
unitãþilor administrativ-teritoriale este alcãtuit din
bunuri aflate în proprietatea lor ºi care nu fac
parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri
statul sau unitãþile administrativ-teritoriale au
drept de proprietate privatã. Domeniul public este
alcãtuit din acele bunuri expres indicate prin lege
ca alcãtuind domeniul public al statului sau al
unitãþilor administrativ teritoriale. Bunurile fãrã
stãpân vor intra, potrivit art 646 Codul Civil în
proprietatea privatã a statului, respectiv a
unitãþilor administrativ teritoriale. Valorificarea
acestor bunuri se va efectua potrivit Ordonantei
Guvernului nr. 14 din 31 ianuarie 2007 pentru
reglementarea modului si conditiilor de
valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în
proprietatea privata a statului, republicatã prin
M.Of. nr. 195 din 27 martie 2009. Articolul 1 din
Ordonanþa Guvernului nr. 14/31.01.2007
stabileºte Bunurile de orice fel intrate, potrivit
legii, în proprietatea privata a statului se valorifica
în conditiile prezentei ordonante de catre
Ministerul Finantelor Publice prin organele de
valorificare abilitate. Potrivit art 1 lit. b al O.G.
nr. 128/1998, abrogatã de O.G. nr. 14/
31..01.2007, fac obiectul ordonanþei, bunurile
care provin din succesiuni vacante sau donaþii,
cu excepþia celor afectate de clauze derogatorii.
Conform art 3 alin. 1 Ordonanþa Guvernului nr

128/1998, declararea bunurilor trecute în
proprietatea privatã a statului, precum ºi
predarea acestora se fac la direcþiile generale
ale finanþelor publice judeþene sau a municipiului
Bucureºti, în termen de 10 zile de la data primirii
de cãtre deþinãtor a documentului care constituie
titlu de proprietate al statului asupra acestora.
Potrivit art 4 alin. 2 din O.G. nr. 128/1998
republicatã, sunt exceptate de la prevederile art.
1, bunurile imobile intrate, potrivit legii, în
proprietatea privatã a statului, ce provin din
succesiuni vacante, care nu se valorificã în
termen de 180 de zile de la data evaluãrii. În
aceastã situaþie bunurile imobile intrate, potrivit
legii, în proprietatea privatã a statului, care provin
din succesiuni vacante, trec în proprietatea
privatã a unitãþilor administrativ-teritoriale, cu
destinaþia de locuinþe sociale, în condiþiile legii.
Textele indicate din O.G. nr 128/1998 nu îºi
gãsesc o reglementare similarã în O.G. nr 14/
31.01.2007. Aceasta din urmã nu face nicio
menþiune privind bunurile din succesiunile
vacante, nici dacã imobilele trec proprietatea
unitãþilor administrativ-teritoriale, textul
ordonanþei fiind criticabil pentru nereglementare
a unor situaþii ce necesitau prevederi legale.
Singurul reper legal rãmas este art. 4 din Legea
nr. 213/1998, în problema discutatã a titularului
dreptului de proprietate asupra bunurilor ce
rãmân fãrã stãpân sau fac parte din succesiuni
fãrã moºtenitori legali sau testamentari.
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în care reclamantul pretinde creanþe
împotriva succesiunii unui defunct ai
cãrui moºtenitori nu pot fi identificaþi,
iar statul nu depune cerere de
constatare a vacanþei succesorale,
cererea nu poate fi valorificatã peste
pasivul succesoral, statul potrivit legii
neputând fi obligat a prelua datoriile
unui defunct peste activul moºtenit, cãci
nu ar fi admisibil ca societatea sã
suporte pasivul patrimonial al unei
persoane fizice. Dacã se pretinde
obligarea statului la plata unei sume de
bani determinate este necesar a se
stabili valoarea activului succesoral,
numai astfel putându-se determina
limitele obligaþiei de platã a statului
pentru pasiv succesoral30.
Se impune distincþia între eliberarea
certificatului de vacanþã succesoralã ca
atribuþie a notarului public la cererea
reprezentantului statului ºi reþinerea
calitãþii de moºtenitor ºi a trecerii
bunurilor în proprietatea statului de
instanþe pentru a se constata într-un
caz concret calitatea procesualã pasivã
a acestuia ºi dintr-un alt punct, nu
numai din punct de vedere al cadrului
procesual pasiv.
În primul caz, eliberarea certificatului
de vacanþã succesoralã ca atribuþie a
notarului public, efectele produse sunt
cu mult mai largi, reprezentantul statului
preluând întreg patrimoniul defunctului,
revenindu-i atribuþiile de a administra

ºi valorifica bunurile succesorale
precum ºi toate obligaþiile din sarcina
unui acceptant cu titlu universal al
moºtenirii, însã sub beneficiu de
inventar31. Aceste efecte sunt opozabile
erga omnes. În al doilea caz, reþinerea
calitãþii de moºtenitor ºi a trecerii
bunurilor în proprietatea statului de
instanþe, efectele produse au în vedere
doar situaþia dintre pãrþile în litigiu, doar
cu referire la bunurile vizate, astfel încât
nu va cãdea în sarcina statului obligaþia
de administrare a patrimoniului, de
lichidare a datoriilor, valorificare a
bunurilor etc. soluþia instanþei
producând efecte relative ºi restrânse
la cadrul procesual ºi obiectul invocat.
Aºadar instanþele, în cazul unei acþiuni
de admitere în constatare a vacanþei
succesorale, ar constata transmisiunea
bunurilor din moºtenire cu titlu universal, ca elemente ale unui patrimoniu,
însã într-un cadru restrâns din punct de
vedere procedural al obiectului supus
judecãþii: obligaþii asumate de defunct,
asigurarea unui cadru procesual pasiv
pentru uzucapiune ori partaj.
Scopul constatãrii vacanþei succesorale apare mult mai bine definit prin
prisma interpretãrii art. 653 C.civ.32 din
care rezultã cã statul nu se bucurã de
sezinã33. Prin urmare acesta va trebui
sã cearã punerea în posesiune sub
forma eliberãrii certificatului de vacanþã
succesoralã, acesta fiind scopul unei

Curtea de Apel Cluj, Secþia Civilã, decizia
nr. 480 din 21 martie 2003 în C.P.J. 2003, p.
127-132, în Culegerea de practicã Moºtenirea
legalã. Partajul succesoral, Carmen Simona
Ricu, Ed. Hamangiu 2009, p. 100; F Deak, op.cit.,
p. 166
31
Limitarea rãspunderii statului pentru pasiv
intra vires hereditas nu este condiþionatã de
întocmirea inventarului bunurilor succesorale, cu
consecinþa rãspunderii nelimitate a statului
pentru pasiv în lipsa inventarului  F. Deak, Tratat

de drept succesoral, Edit. Actami, 1999, p. 166
cu trimitere la opinia separatã  M.Eliescu,
Moºtenirea ºi devoluþiunea ei în dreptul RSR,
Ed. Academiei, Bucureºti, 1966, p. 148-149.
32
Art. 653 C.civ.: Descendenþii ºi ascendenþii
au de drept posesiunea succesiunii din momentul
morþii defunctului. Ceilalþi moºtenitori intrã în
posesia succesiunii cu permisiunea justiþiei.
33
Se subliniazã acest aspect în F. Deak, op.
cit., p. 168.
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cereri în constatare a vacanþei succesorale. Însã posibilitatea de a-i fi
incumbate statului obligaþiile defunctului, datoriile ºi sarcinile moºtenirii nu
poate atârna de împrejurarea cã ar
înþelege sau nu sã solicite eliberarea
certificatului de vacanþã succesoralã.
Aceastã concluzie nu trebuie sã fie
interpretatã în sensul cã instanþa poate
constata vacanþa succesoralã, vacanþa
succesoralã având drept scop
posibilitatea statului de intra în posesia
bunurilor succesorale34. Chiar dacã nu
s-ar constata vacanþa succesoralã,
statul poate sã acþioneze sau sã fie
acþionat direct în justiþie în legãturã cu
drepturile ºi obligaþiile succesorale35.
Constatarea vacanþei succesorale este
reglementatã cã o consecinþã directã
a cererii statului, cu scopul de a intra în
posesia bunurilor moºtenirii, fiind
distinctã de constatarea dobândirii
calitãþii de moºtenitor de stat în temeiul
art. 652 C.civ. ºi dobândirii bunurilor
succesiunii în temeiul art. 680 C.civ..
Concluziile impun a sublinia cã o
acþiune în constatarea vacanþei
succesorale urmeazã a fi respinsã. În
ce priveºte soluþiile ce pot motiva
respingerea, anume ca inadmisibilã
sau neîntemeiatã, se reþine din analiza
anterioarã cã nu se invocã vreun drept
concret aparþinând individului care sã
fie afectat în substanþa sa. Din
interpretarea art. 85 din Legea nr. 36/
1995 rezultã ca aparþinând statului
dreptul de a solicita eliberarea certificatului de vacanþã succesoralã, iar
eliberarea certificatului este datã în
competenþa notarului public. Cadrul
procesual pasiv pentru a se valorifica
drepturi patrimoniale sau invoca

34

sus.

Aceasta este concluzia în opera citatã mai

obligaþii patrimoniale contra defunctului,
transmisibile prin moºtenire, este
asigurat prin recunoaºterea transmiterii
bunurilor în patrimoniul statului ºi
preluãrii calitãþii de moºtenitor de
acesta în temeiul dispoziþiilor codului
civil. Aºadar o constatare ca inadmisibilã a unui capãt de cerere prin care
se solicitã constatarea vacanþei
succesorale nu afecteazã vreun drept
al individului în substanþa sa, o acþiune
directã împotriva statului putând fi
promovatã. Constatarea cã statul a
dobândit bunurile moºtenirii ºi calitatea
de moºtenitor poate fi solicitatã în
temeiul articolelor din codul civil arãtate,
cu obligaþia dovedirii îndeplinirii
condiþiilor impuse de acestea. Soluþia
respingerii ca neîntemeiatã a unei
asemenea cereri nu se justificã
deoarece existã reglementat un temei
pentru constatarea vacanþei succesorale ºi e necesar a fi îndeplinite
anumite condiþii pentru a se constata,
respectiv solicitarea statului ºi lipsa
moºtenitorilor legali sau testamentari,
însã apare ca inadmisibilã constatarea
ei de instanþe, fiind în atribuþia notarului
de a constata vacanþa succesoralã în
urma solicitãrii statului pentru ca acesta
sã poatã lua în posesiune bunurile
moºtenirii.
Într-o acþiune unicã a constatãrii
vacanþei succesorale nu se justificã
promovarea unei astfel de acþiuni, dacã
aceastã solicitare nu este legatã de o
altã cerere care necesitã identificarea
un succesor al defunctului cãruia sã îi
incumbe obligaþiile defunctului. Aceasta
se va respinge tot ca inadmisibilã
pentru aceleaºi considerente, lipsa de
interes fiind pusã în discuþie în cazul
unei acþiuni admisibile.

35
Totuºi, aceastã idee este menþionatã în
operã.
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În consecinþã, prevederile art. 652,
680 ºi 646 C.civ. asigurã calitatea
procesualã pasivã a statului împotriva
cãruia se pot promova acþiunile de
valorificare a obligaþiilor ce i-ar fi revenit
defunctului sau prin care se invocã
drepturi ce ar fi putut opuse defunctului,
dacã sunt îndeplinite condiþiile stabilite
de Codul civil.
Problematica se clarificã în cadrul
dispoziþiilor Proiectului Codului civil ce
rezervã un capitol separat intitulat
Moºtenirea Vacantã. În Titlul II-Despre
succesiunea legalã, Capitolul I-Dispoziþii Generale, art. 718 stabileºte: în
lipsa moºtenitorilor legali sau
testamentari, patrimoniul defunctului se
transmite comunei, oraºului sau, dupã
caz, municipiului în a cãrui razã
teritorialã se aflau bunurile la data
deschiderii moºtenirii. Capitolul II Titlul
IV-Transmisiunea ºi partajul moºtenirii,
din Cartea IV a proiectului de codDespre moºtenire ºi liberalitãþi,
reprezintã capitolul rezervat Moºtenirii
Vacante. Noþiunea de moºtenire
vacantã este definitã clar: dacã nu sunt
moºtenitori legali sau testamentari,
moºtenirea este vacantã. Statul nu mai
poate fi considerat în viziunea
proiectului codului ca având calitatea
de moºtenitor.
Constatarea vacanþei succesorale
este prevãzutã în proiectul Codului civil
în mod expres, ca o atribuþie în sarcina
notarului public.
O primã constatare este aceea cã
proiectul stabileºte exact titularul ce va
reprezenta unitãþile statului în
procedura desfãºuratã de notar. Astfel,
art. 866 prevede: dacã existã indicii cã
moºtenirea urmeazã a fi declaratã vacantã, notarul încunoºtinþeazã organul
fiscal din cadrul administraþiei
publice locale. Acesta reprezintã
comuna, oraºul sau, dupã caz,

municipiul, pe tot parcursul procedurii succesorale ºi va încredinþa
administrarea provizorie a bunurilor din
patrimoniul succesoral unui curator
special desemnat.
Potrivit art. 867 alin. 1 din Proiect,
dacã în termen de un an de la
deschiderea moºtenirii nu s-a înfãþiºat
niciun succesibil, notarul, la cererea
oricãrei persoane interesate, va
soma pe toþi succesibilii, printr-o
publicaþie fãcutã la locul deschiderii
moºtenirii, la locul unde se aflã
imobilele din patrimoniul succesoral,
precum ºi într-un ziar de largã circulaþie,
pe cheltuiala moºtenirii, sã se înfãþiºeze
la biroul sãu în termen de cel mult douã
luni de la publicare.
Pentru a fi constatatã vacanþa,
notarul va trebui sã verifice o seamã
de condiþii: trecerea unui an de la data
deschiderii moºtenirii, neînfãþiºarea în
acest termen a niciunui moºtenitor,
interesul persoanei care formuleazã
cerere de constatare a vacanþei succesorale. Vacanþa succesoralã nu se va
mai constata aºadar numai la cererea
reprezentantului statului, ci la cererea
oricãrei persoane ce afirmã un interes.
Notarului îi revine sarcina de a desfãºura procedura în urma cãreia va
constata vacanþa succesoralã, aºadar
îi va reveni inclusiv sarcina de verifica
interesul persoanei privind cererea de
a se constata vacanþa. Oricum, independent de acest fapt, interesul ce îl
va urmãri persoana va putea fi valorificat împotriva unitãþilor administrativ-teritoriale menþionate (ce vor fi
reprezentate de primari), în faþa altor
organe administrative sau judiciare
cãrora le va reveni sarcina de a da curs
interesului sau de a respinge cererea.
Atribuþiile notarului se circumscriu
aºadar în a asigura respectarea termenului, somaþia publicã ºi verificarea
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existenþei unui interes pe care îl va
consemna în formularul de înregistrare
a cererii. Alineatul (2) al art. 867 din
Proiect, prevede: dacã niciun succesibil
nu se prezintã în termenul fixat în
publicaþie, notarul va constata cã
moºtenirea este vacantã.
Dreptul de a culege moºtenirea
vacantã este atribuit ca titlu articolului
868 din Proiect care stabileºte cã
moºtenirile vacante revin comunei,
oraºului sau, dupã caz, municipiului de
la locul deschiderii moºtenirii ºi intrã
în domeniul lor privat. Este consideratã nescrisã orice dispoziþie
testamentarã care, fãrã a stipula
transmiterea bunurilor moºtenirii,
urmãreºte sã înlãture aceastã regulã.
Se prevede momentul în care
unitãþile teritoriale administrative vor
intra în stãpânirea moºtenirii (punea în
posesiune), fiind astfel lãmuritã
problema sezinei în ce priveºte aceste
moºteniri. Pânã la intrarea în stãpânirea moºtenirii, art. 866 stabileºte cã
organul fiscal din cadrul administraþiei publice locale va încredinþa
administrarea provizorie a bunurilor din
patrimoniul succesoral unui curator
special desemnat. Aºadar, art. 869
prevede în alin. 1: comuna, oraºul
sau, dupã caz, municipiul intrã în
stãpânirea moºtenirii de îndatã ce toþi
succesibilii cunoscuþi au renunþat la
moºtenire ori, la împlinirea termenului
de opþiune succesoralã, dacã niciun
moºtenitor nu este cunoscut. Moºtenirea se dobândeºte retroactiv de la
data deschiderii sale. Alineatul (2) al
art. 869 prevede expres limita
rãspunderii statului pentru pasivul
succesoral: comuna, oraºul sau, dupã
caz, municipiul suportã pasivul
moºtenirii vacante numai în limita valorii
bunurilor din patrimoniul succesoral.

Articolul 870 din Proiectul Codului
civil stabileºte: dacã, deºi s-a constatat
vacanþa moºtenirii, existã moºtenitori,
atunci aceºtia pot exercita petiþia de
ereditate împotriva comunei, oraºului
sau, dupã caz, municipiului. În
Secþiunea 5 intitulatã Petiþia de
ereditate, din Capitolul I Titlul IV din
Proiect, art. 863 prevede: moºtenitorul
cu vocaþie universalã sau cu titlu
universal poate obþine oricând
recunoaºterea calitãþii sale de moºtenitor contra oricãrei persoane care,
pretinzând cã se întemeiazã pe titlul de
moºtenitor, posedã toate sau o parte
din bunurile din patrimoniul succesoral.
Cele douã articole nu se coroboreazã
în conþinut, deoarece calitatea de
moºtenitor nu va mai reveni statului, ºi
nici unitãþilor administrativ teritoriale.
Acestea din urmã, în urma constatãrii
vacanþei succesorale, vor prelua în
proprietate bunurile moºtenirii, aºadar
nu le vor poseda cu titlu de moºtenitor.
Prin urmare, este în mod eronat
prevãzut în art. 870 din Proiectul de
Cod, cã petiþia de ereditate va fi
exercitatã împotriva comunei, municipiului ºi oraºului, de vreme ce art. 863
din Proiect stabileºte cã aceastã
acþiune se introduce împotriva unei
persoane ce îºi întemeiazã posesia pe
tilul de moºtenitor.
Totodatã, din conþinutul integral
prevederile anterior prezentate, rezultã
în mod clar ca atribuþie a notarului
public desfãºurarea procedurii de
constatare a vacanþei succesorale
(notarul public o va constata, dupã
somaþie la expirarea termenului de un
an, la cererea persoanei interesate). În
consecinþã se contureazã doar o
singurã soluþie pentru a se da curs
revenirii la situaþia anterioarã constatãrii
vacanþei succesorale, anume acþiunea
în anularea certificatului de vacanþã
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succesoralã pe care notarul public îl va
elibera în temeiul Legii nr. 36/1995.
Certificatul de vacanþã succesoralã
eliberat va reprezenta dovada
constatãrii vacanþei succesorale.
Prevederile proiectului Codului Civil din
acest punct de vedere nu vin în
contradicþie cu dispoziþiile Legii nr. 36/
1995.
Reiese în mod clar cã vacanþa
succesoralã este o atribuþie specificã
ce revine notarului public, astfel cum
anumite atribuþii revin anumitor organe
ale statului, atribuþii exercitate în
virtutea rolului acestor organe în stat:

administrativ, jurisdicþional, executiv.
Accesul la un tribunal nu va constitui
un temei pentru a determina instanþele
sã exercite o atribuþie ce revine exclusiv
altui organ. Interpretarea contrarie va
determina lipsirea de efecte a
dispoziþiilor ce prevãd atribuþia în
sarcina unui alt organ ºi o concluzie
lipsitã de argument privind competenþa
instanþelor, combinatã cu o aplicare
eronatã a dispoziþiilor art. 6 din CEDO.
Prin urmare, practica instanþelor de a
respinge ca inadmisibile acþiunile în
constatare a vacanþei succesorale este
cea corectã.
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