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Par une décision du 1er Décembre 2009, Velcea et Mazare c. la Roumanie,
la Cour Européenne des Droits de lHomme a constaté que dans les circonstances
de lespèce linterprétation des dispositions du Code civil concernant lindignité
successorale était trop restrictive et préjudiciable à la vie familiale des
demandeurs. Il peut être nécessaire de prendre en compte les circonstances
particulières de laffaire afin déviter une application mécanique des principes
dinterprétation de larticle 655 du Code civil en vigueur.
Le nouveau Code civil fixe cette situation, car, dans la mesure où lindignité
successorale ne peut pas être constatée par voie criminelle, pour des raisons
différentes, y compris le suicide, le tribunal civil peut analyser les circonstances
et le contexte offrant une solution en accord avec les faits, tout en mettant en
balance les intérêts des parties dans le procès.
1. Preliminarii
În cauza Velcea ºi Mazãre c.
României97 din 2009, Curtea Europeanã a Drepturilor Omului a reþinut cã
drepturile succesorale constituie un
element care nu poate fi neglijat în viaþa
de familie, precum ºi faptul cã
reglementarea Convenþiei nu impune
statelor membre sã adopte dispoziþii
legislative în materia nedemnitãþii
succesorale, dar dacã aceste dispoziþii
existã, astfel cum e cazul în dreptul
român, ele trebuie aplicate într-un mod
conform finalitãþii lor (potrivit adagiului
clasic actus interpretandus est potius
97

ut valeat quam ut pereat - legea trebuie
interpretatã în sensul producerii
efectelor ei, ºi nu în sensul neaplicãrii
ei).
În cauzã, Tatiana A. a fost ucisã
împreunã cu mama sa în 7 ianuarie
1993 în urma unei dispute cu soþul sãu,
Aurel A., aºa încât s-a pus în discuþie
problema venirii la succesiunea
defunctei a rudelor ucigaºului. În
dreptul intern s-a cerut îndepãrtarea
familiei lui Aurel A. de la succesiune,
deoarece defuncta fusese ucisã de
Aurel A. Codul civil român (art. 655 alin.
1) prevedea cã persoana condamnatã
pentru uciderea defunctului este
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nedemnã de a veni la moºtenirea
acestuia. Aplicând strict aceastã
dispoziþie, jurisdicþiile interne au refuzat
sã reþinã nedemnitatea lui Aurel A. pe
motiv cã acesta nu a fost condamnat
pentru omor printr-o decizie definitivã,
din moment ce s-a sinucis puþin dupã
ce ºi-a ucis soþia. Lucian L., fratele lui
Aurel A., a devenit moºtenitorul a 1/4
din patrimoniul Tatianei A., prin retransmitere.
Nedemnitatea succesoralã din
dreptul intern este caracterizatã ca fiind
decãderea de drept a moºtenitorului
legal din dreptul de a fructifica o
moºtenire, alãturi de rezerva succesoralã, în condiþiile în care acesta este
culpabil de o faptã gravã faþã de cel
care lasã moºtenirea, precum ºi faþã
de memoria defunctului.
Cazul concret adus în discuþia Curþii
europene a fost bazat pe dispoziþiile art.
655 alin. 1 din Codul civil, care sancþioneazã civil pe moºtenitorul legal ce a
sãvârºit un atentat la viaþa celui care
lasã moºtenirea, fiind justificatã
aceastã sancþiune (calificatã de unii
doctrinari, reputaþi de altfel, ca fiind o
pedeapsã civilã) pe caracterul inechitabil ca un succesor ce a încercat sã-l
ucidã pe autor sã vinã, ulterior, sã ridice

o parte sau toatã moºtenirea rãmasã
dupã defunct. Mai exact, cum s-a spus
în literatura de specialitate, nimeni
nu-ºi poate deschide calea unei
moºteniri printr-un omor.98
Doctrina, alãturi de jurisprudenþã99,
într-o majoritate covârºitoare, a reþinut
cã în situaþia de la alin. 1 al art. 655
C.civ., este necesar ca moºtenitorul sã
fi fost condamnat penal100, în una din
formele pluralitãþii de infractori (eg.
autor, coautor, instigator, complice,
favorizator), pentru infracþiunea de
omor sau a tentativei la aceasta, iar
hotãrârea de condamnare sã fi rãmas
definitivã. Dacã moºtenitorul nu a fost
condamnat, el nu va fi nedemn, lipsind
condiþia condamnãrii prevãzutã de
articolul susmenþionat 101 . Printre

98
A se vedea M. Eliescu, Moºtenirea ºi
devoluþiunea ei în dreptul RSR, Ed. Academiei,
Bucureºti 1966, p. 73.
99
A se vedea CSJ, Decizia nr. 1526/1990,
publicatã în revista Dreptul nr. 2-3/1991, p. 72,
care a statuat cã potrivit art. 655 pct. 1 C.civ.,
sunt nedemne de a succede ºi, prin urmare, sunt
excluse de la succesiune, persoanele care au
încercat sã-I omoare sau l-au omorât pe de
cuius. În sensul textului citat, soþia este exclusã
de la moºtenirea defunctului sãu soþ, a cãrui viaþã
a suprimat-o. Desigur cã, atunci când bunurile
în litigiu sunt dobândite în timpul cãsãtoriei cu
defunctul, în calitate de soþie are drepturi asupra
acestor bunuri comune, în baza raporturilor de
familie ºi în temeiul Codului familiei, iar nu ca
moºtenitoare.
100
În acest sens s-au pronunþat ºi instanþele
noastre, printre care amintim Curtea de Apel

Bucuresti, care prin Decizia nr. 75/1995,
publicatã în Culegere
1993-1998, p. 86, a
reþinut cã una din condiþiile prevãzute de lege
pentru ca o persoanã sã poatã moºteni este o
condiþie negativã  sã nu fie nedemnã, adicã sã
nu fi comis fapte grave faþã de defunct sau faþã
de memoria acestuia. Nedemnitatea nu
opereazã decât în cazurile expres prevãzute de
art. 655 C.civ. Pentru faptul cã o persoanã a avut
o conduitã necorespunzatoare, în timpul
cãsãtoriei, faþã de soþ, aceasta nu poate fi
declaratã nedemnã, întrucât fapta nu se
încadreazã în cazurile expres prevãzute de lege,
respectiv dispoziþiile art. 655 Cod civil, care sunt
de strictã interpretare.
101
A se vedea Fr. Deak, Tratat de drept
succesoral, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic,
2002, p. 62.

Instituþia nedemnitatii este
impusã de o prezumþie de
justiþie socialã, dupã
principiile cãreia o persoanã
care s-a fãcut vinovatã de
fapte grave faþã de alta nu
poate fi chematã a o moºteni.
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exemple de acest fel au fost enumerate: achitarea pentru legitima apãrare,
scoatere de sub urmãrire penalã pentru
iresponsabilitate, decesul infractorului
moºtenitor legal înainte de condamnare, amnistierea faptei antecondamnatorie ori intervenirea prescripþiei
rãspunderii penale102.
În schimb, s-a considerat cã efectele
nedemnitãþii opereazã în cazul amnistiei postcondamnatorii, graþierii ori
reabilitãrii, pe considerentul cã aceste
instituþii de drept material nu ºterg decât
condamnarea sau executarea pedepsei, nu ºi intenþia succesibilului103.
În literatura de specialitate a fost
emisã ºi o teorie contrarã celei majoritare104, în sensul cã instanþa civilã
poate constata sãvârºirea faptei care
atrage sancþiunea nedemnitãþii în cazul
în care nu existã o asemenea hotãrâre
penalã de condamnare sau de achitare
în cazul în care procurorul a emis o
ordonanþã de scoatere de sub urmãrire
penalã, având în vedere cã o asemenea soluþie datã de organul de
urmãrire penalã nu reprezintã autoritate
de lucru judecat în faþa instanþei civile.
Prof. Fr. Deak a achiesat la aceastã
propunere de lege ferenda numai
parþial, în sensul existenþei posibilitãþii
ca instanþa civilã sã constate nedemnitatea succesoralã în cazul amnistiei
antecondamnatorii, considerându-se
cã împotriva unor erori sãvârºite de
procuror în activitatea de urmãrire
102 În privinþa prescripþiei rãspunderii penale
au fost exprimate ºi opinii contrare celei expuse
de prof. Fr. Deak.
103
A se vedea, pentru dezvoltãri, Fr Deak,
op.cit., p. 63.
104
Eg. V. Patulea, Notã II la Decizia civilã
nr. 365/1982 a Trib. jud. Mures, în R.R.D. nr. 9/
1983, p. 52.
105
Publicatã în M.Of., Partea I, nr. 464 din
10 iulie 2007.

penalã existã alte remedii procesuale,
scãpându-se din vedere, ce-i drept,
realitatea din þara noastrã, unde avem
parte de soluþii precum cea din cauza
supusã judecãþii Curþii europene, când
pãrþilor interesate de corijarea greºelilor
procurorului nu le-a fost datã o
asemenea posibilitate, întrucât ultima
decizie a procurorului nu le-a fost
comunicatã, fãcând ca un întreg lanþ
cauzal nefast sã impieteze asupra
regulilor devoluþiunii succesorale
legale, cu implicaþii asupra persoanelor
chemate în mod efectiv la moºtenirea
defunctei Tatiana A.
Observãm cã instanþa de contencios european a drepturilor omului face
o interpretare largã a unor instituþii ºi
principii de drept, aplecându-se ºi
asupra efectelor unor asemenea norme
legale, fãcând abstracþie de o privire
rigidã a legii în anumite contexte ale
realitãþii, care nu pot fi avute în vedere
la elaborarea unor norme legale.
Acelaºi raþionament l-a aplicat Curtea
ºi în cauza Lupas ºi alþii c. României105
din 2006, în privinþa regulii unanimitãþii
în privinþa acþiunii în revendicare, unde,
diferit faþã de speþa de faþã, nu era
vorba despre o normã impusã printr-un
act normativ, ci despre o creaþie a
doctrinei acceptatã de cãtre practica
judiciarã din România106. Aºa fiind,
constatãm cã trebuie sã existe o
supleþe în interpretarea unor norme
legale ori a unor principii de drept în
106

Trebuie reamintit, pe aceastã cale, cã, în
lumina CEDO, noþiunea de lege are o accepþiune mai largã, nefiind restrânsã la conceptul
formal cunoscut la noi, ºi anume la legea edictatã
de Parlament ori la ordonanþa emisã de Guvern;
în aceasta intrã ºi jurisprudenþa constantã a
instanþelor judecãtoreºti ori chiar opiniile
exprimate în doctrinã, dacã acestea sunt,
asemenea instituþiei în cauzã, implementate ºi
însuºite într-un mod covârºitor în practicã.
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soluþionarea unor cazuri concrete, iar
Curtea europeanã nu îºi însuºeºte
optica interpretãrii rigide a textelor de
lege, având în vedere cã legea a fost
edictatã pentru a se mula pe situaþiile
ivite în practicã, ºi nu pentru a stopa
sau vãtãma unele interese legitime.
De altfel, lãudãm intenþia legiuitorului impusã în noul Cod civil107 (în
mãsura în care acesta se va ºi aplica
vreodatã) în privinþa instituþiei nedemnitãþii succesorale, care în art. 958 alin.
2 aratã cã în cazul în care condamnarea pentru faptele menþionate la alin.
1 - e vorba despre persoana condamnatã penal pentru sãvârºirea unei
infracþiuni cu intenþia de a-l ucide pe
cel care lasã moºtenirea ºi persoana
condamnatã penal pentru sãvârºirea,
înainte de deschiderea moºtenirii, a
unei infracþiuni cu intenþia de a-l ucide
pe un alt succesibil care, dacã moºtenirea ar fi fost deschisã la data sãvârºirii
faptei, ar fi înlãturat sau ar fi restrâns
vocaþia la moºtenire a fãptuitorului este împiedicatã prin decesul autorului
faptei, prin amnistie sau prin prescripþia
rãspunderii penale, nedemnitatea
opereazã dacã acele fapte au fost
constatate printr-o hotãrâre judecãtoreascã civilã definitivã.
Totodatã, sunt consacrate legislativ
ºi situaþiile în care se pot înlãtura sau
nu efectele acestei nedemnitãþi,
respectiv la art. 961 din noul Cod civil,
unde se aratã cã efectele nedemnitãþii
de drept sau judiciare pot fi înlãturate
expres prin testament sau printr-un act
autentic notarial de cãtre cel care lasã
moºtenirea. Fãrã o declaraþie expresã,
nu constituie înlãturare a efectelor
nedemnitãþii legatul lãsat nedemnului
dupã sãvârºirea faptei care atrage
107

nedemnitatea ºi cã efectele nedemnitãþii nu pot fi înlãturate prin reabilitarea
nedemnului, amnistie intervenitã dupã
condamnare, graþiere sau prin
prescripþia executãrii pedepsei penale.
Situaþia de fapt extrasã din
hotãrârea CEDO
Principalele fapte
Ancheta penalã în ceea ce-l priveºte
pe Aurel A. a fost încetatã de cãtre
Tribunalul Bucureºti, pe motiv cã
autorul omorurilor a murit ºi nimeni
altcineva nu ar fi fost implicat.
Reclamanþii au obþinut copii ale
documentelor depuse la dosar în urma
solicitãrii exprese a acestora. În urma
unei plângeri penale depuse de
reclamanþi pentru prima oarã împotriva
lui George L., Parchetul Militar
Bucureºti (care era competent
deoarece era acuzat un ofiþer de poliþie)
a deschis o anchetã, care a fost
întreruptã la data de 9 decembrie 1994.
Pe o cale de atac exercitatã de cãtre
solicitanþi, Biroul Militar al Procurorului
General al Curþii Supreme de Justiþie a
decis continuarea urmãririi penale, iar
ancheta a fost reluatã. La data de 7
aprilie 2003, în urma modificãrilor
legislative privind statutul ofiþerilor de
poliþie, cazul a fost trimis la serviciul de
urmãrire penalã arondat Tribunalului
Bucureºti, care a încetat urmãrirea
penalã la data de 2 martie 2004.
Reclamanþii nu au fost notificaþi cu
privire la aceste decizii.
Procedura pentru dezbaterea
succesiunii autoarei Tatiana a fost
începutã în 1993. Primul reclamant a
solicitat ca familia lui Aurel A. sã fie
îndepãrtatã de la moºtenire pe motiv

Legea nr. 287/2009, publicatã în M.Of., Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009.
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cã fiica sa a fost ucisã de acesta. Codul
civil român (articolul 655 par. 1 la
momentul faptelor), prevedea ca o
persoanã condamnatã pentru asasinarea autorului sãu este nedemnã de
a moºteni. Aplicând o interpretare
strictã a acestei dispoziþii, instanþele
romane au refuzat sã-l declare nedemn
pe Aurel A., întrucât acesta nu ar fi fost
condamnat pentru omor de cãtre o
instanþã judecãtoreascã printr-o condamnare penalã definitivã, pe considerentul cã acesta s-a sinucis la scurt
timp dupã ce ºi-a ucis soþia. În
consecinþã, Lucian L., fratele lui Aurel
A., a putut veni la moºtenirea defunctei
Tatiana.
Bazându-se pe art. 2 din Convenþie
(dreptul la viaþã), reclamanþii s-au plâns
de faptul cã autoritãþile naþionale nu au
întreprins o investigaþie rapidã ºi eficientã, cu scopul de a identifica ºi sancþiona pe cei responsabili de evenimentele din 7 ianuarie 1993. Subiectul
principal al plângerii lor îl reprezintã
procedura judiciarã declanºatã împotriva lui George L. Bazându-se, printre
altele, pe articolul 8 (dreptul la respectarea vieþii private ºi de familie),
reclamanþii, de asemenea, s-au plâns
de refuzul instanþelor de a se pronunþa
asupra faptului cã Aurel A. este
nedemn de a moºteni, care a avut ca
efect permiterea familiei lui Aurel A. sã
vinã la moºtenirea lui Tatiana.
Aprecierile Curþii
Pretinsa încãlcare a art. 2 din
Convenþie
Curtea a reiterat cã, în cazul în care
o persoanã a fost ucisã, ca urmare a
utilizãrii de forþã, o anchetã oficialã
efectivã ar trebui sã fie în mod automat
efectuatã atât în mod corespunzãtor cât
ºi rapid. De asemenea, ancheta trebuie

sã fie supusã unui suficient control
public al acesteia sau al rezultatelor
sale.
În acest caz, o anchetã a fost
într-adevãr efectuatã la iniþiativa
autoritãþilor. Cu toate acestea, deºi au
fost informate cu privire la implicarea
lui George L. în incident, acestea s-au
sesizat numai dupã ce solicitanþii au
depus o plângere oficialã penalã care
a fãcut ca autoritãþile sã deschidã o
investigaþie.
În ceea ce priveºte aspectul dacã
ancheta a fost adecvatã, Curtea a
subliniat, printre altele, cã, faþã de
calitatea de fost ofiþer de poliþie a lui
George L. (deºi acesta nu a acþionat în
aceastã calitate atunci când a avut loc
incidentul), ancheta ar fi trebuit efectuatã de cãtre ofiþeri independenþi.
Independenþa procurorilor militari care
au efectuat ancheta a fost discutabilã,
având în vedere normele naþionale în
vigoare în momentul în care procurorii
militari ºi ofiþerii de poliþie aparþineau
aceleiaºi structuri militare, în conformitate cu principiul de subordonare
ierarhicã. Rolul jucat de cãtre serviciul
de urmãrire penalã, care a declanºat
doar acþiunea penalã, fãrã a întreprinde
orice alte mãsuri de investigaþie, nu a
fost suficient pentru a compensa lipsa
de independenþã a procurorilor militari.
A fost, de asemenea, clar cã
ancheta - care a durat 11 ani - în
privinþa implicãrii lui George L. nu a fost
efectuatã cu celeritatea necesarã.
În sfârºit, în timp ce s-a recunoscut
reclamanþilor dreptul de a fi implicaþi în
procedurã, Curtea a constatat cã
aceºtia nu au fost informaþi în mod
corespunzãtor despre ordonanþele din
9 decembrie 1994 ºi 2 martie 2004 de
încetare a urmãririi penale.
Curtea a hotãrât, în unanimitate, cã
mãsurile luate cu privire la implicarea
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lui George L. în incidentul de la 7
ianuarie 1993 nu a evocat o anchetã
rapidã ºi eficace ºi cã, în consecinþã,
art. 2 din Convenþie a fost încãlcat.

daune morale, ºi 6.000 de euro pentru
costuri ºi cheltuieli.

Pretinsa încãlcare a art. 8 din
Convenþie

Curtea a acordat primului reclamant
15.000 de euro, iar celui de-al doilea
solicitant 8.000 de euro, cu titlu de

Legislaþia naþionalã
Aºa cum bine se ºtie, pentru ca o
persoanã sã poatã veni la moºtenire
în temeiul legii trebuie sã aibã  în afara
capacitaþii succesorale, ca o condiþie
generalã a dreptului la moºtenire 
vocaþie succesoralã legalã, sã nu fie
nedemnã ºi sã nu fie înlãturatã de la
moºtenire (direct sau indirect) prin
voinþa testatorului (dezmoºtenire,
exheredare). Prin urmare, pentru ca o
persoanã sã poatã moºteni în temeiul
legii trebuie sã îndeplineascã o condiþie
pozitivã (vocaþie succesoralã legalã) ºi
douã condiþii negative (sã nu fie
nedemnã ºi nici dezmoºtenitã)108.
Nedemnitatea constã în decãderea
de drept a unui succesibil legal109 din
dreptul de a culege o anumitã moºtenire, inclusiv rezerva la care ar fi avut
dreptul din aceastã moºtenire, întrucât
s-a fãcut vinovat de o faptã gravã faþã
de de cuius sau faþã de memoria
acestuia110.
Ca naturã juridicã, nedemnitatea
succesoralã este o sancþiune civilã care
se aplicã nedemnului vinovat de
sãvârºirea unei fapte faþã de cel care
lasã moºtenirea sau faþã de memoria
acestuia111. Nedemnitatea se aplicã
numai în domeniul moºtenirii legale ºi

108
Pentru dezvoltãri asupra problematicii
regulilor generale ale devoluþiunii legale a moºtenirii,
a se vedea Fr. Deak, op.cit., p. 54 ºi urm.
109
Alãturi de descendenþii acestuia atunci
când aceºtia din urmã vin la moºtenire prin
reprezentare ºi nu ºi în ipoteza în care primii
preiau moºtenirea în nume propriu.
110
A se vedea ºi V. Stoica, N. Puºcaº, P.
Truºcã în Drept civil. Instituþii de drept civil, Curs
selectiv pentru licenþã, Ed. a II-a, Ed. Universul
Juridic, 2004, p. 507.
111
Doctrinarii, în marea lor majoritate, calificã
nedemnitatea ca fiind o pedeapsã civilã. A se

vedea, printre alþii, M. Eliescu, op.cit., p. 73, St.
Cãrpenaru în Dreptul de moºtenire, Ed. ªtiinþificã
ºi Enciclopedicã, Bucureºti 1982, p. 389. Alþii,
printre care Fr. Deak, op.cit., p. 54, calificã
nedemnitatea succesoralã ca fiind o sancþiune
civilã, plecând de la faptul cã aceastã instituþie a
dreptului civil opereazã de drept, iar hotãrârea
instanþei civile de constatare a unor asemenea
fapte are caracter declarativ. Inclinãm spre cea
din urmã opinie, având în vedere, în principal,
urmãrile acesteia, care se rãsfrâng în mod direct
asupra autorului faptelor ºi numai indirect, ºi în
anumite condiþii, urmaºilor nedemnului..

În cazul de faþã nu existã niciun
dubiu cã Aurel A. a ucis-o pe Tatiana
A. Curtea nu a putut pune în discuþie
principiul fundamental al dreptului
penal intern în conformitate cu care
rãspunderea penalã este personalã ºi
netransferabilã. Aceasta a constatat,
totuºi, cã dintr-o perspectivã de drept
civil, este inacceptabil ca decesul unei
persoane în urma actelor ilegale ale
altei persoane sã rãmânã fãrã niciun
efect asupra persoanei culpabile. În
împrejurãrile specifice ale acestui caz,
prin aplicarea prevederilor din Codul
civil asupra cauzelor de nevrednicie în
mod mecanic ºi restrictiv, instanþele din
România au trecut dincolo de ceea ce
era necesar pentru asigurarea respectãrii principiului securitãþii juridice.
Curtea a hotãrât, în unanimitate, cã
a existat o încãlcare a articolului 8.
Aplicarea art. 41 din Convenþie
(satisfacþia echitabilã)

Comentariu
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numai în cazurile expres ºi limitativ
prevãzute de lege, operând de drept,
iar cel care lasã moºtenirea nu poate
suprima sancþiunea nedemnitãþii prin
iertarea nedemnului pentru fapta
sãvârºitã, având în vedere cã aceasta
opereazã în puterea legii112.
Dintre cele trei cazuri de nedemnitate reglementate strict ºi limitativ de
Codul civil în vigoare, cel care ne preocupã în studiul de faþã este enumerat
la art. 655 pct. 1 C.civ., respectiv sunt
nedemni de a succede ºi prin urmare
excluºi de la succesiune: 1) Condemnatulu pentru cã a omaritu sau a
incercatu sã omore pe defunctu113.
Din modul în care este reglementat
acest text de lege, rezultã cã pentru ca
o persoanã sã poatã fi consideratã
nedemnã a moºteni, fiind înlãturatã de
la moºtenire, trebuie sã fie îndeplinite
mai multe condiþii114, respectiv:
1. moºtenitorul sã fi omorât sau sã
fi încercat sã omoare pe cel care lasã
moºtenirea;
2. omorul sã fie sãvârºit cu intenþie;
3. moºtenitorul sã fi fost condamnat
definitiv pentru infracþiunea de omor
sau tentativa de omor.

Chestiunea care a suscitat interesul
Curþii de la Strasbourg ºi care a dus în
final la condamnarea statului nostru în
cauza mai sus menþionatã a fost cea
care viza inexistenþa unei hotãrâri
judecãtoreºti de condamnare a nedemnului pe considerentul decesului
acestuia din urmã, ca urmare a
sinuciderii sale.
Doctrina, în majoritatea sa covârºitoare, alãturi de practica judiciarã115,
ce a reconfirmat aceastã opticã, a
menþionat cã dacã moºtenitorul a
decedat înainte de a fi condamnat,
precum ºi în cazul în care a fost achitat,
scos de sub urmãrire penalã sau fapta
sa a fost amnistiatã ori dacã sancþiunea
penalã s-a prescris, atunci nedemnitatea succesoralã nu mai poate
interveni, întrucât îi lipseºte una dintre
condiþiile enumerate mai sus ºi care
este prevãzutã în mod expres de cãtre
legiuitor în cuprinsul art. 655 pct. 1
C.civ., respectiv condiþia sã existe o
hotãrâre de condamnare a nedemnului
care sã fie definitivã116.
Opinia ce precede poate fi interpretatã ca fiind una foarte strictã ºi care
nu pune în balanþã decât interesele

112
Totuºi, nedemnul poate fi gratificat de
cãtre de cuius. A se vedea Fr. Deak, op.cit., p.
60 ºi autorii citaþi acolo.
113
Textul actului in foma iniþialã, republicat
ºi cu toate modificãrile intervenite pânã în anul
1981 de cãtre Ministerul Justiþiei.
114
Pentru dezvoltãri asupra chestiunii în
discuþie, a se vedea M. Eliescu, op.cit., p. 74,
St. Cãrpenaru, op.cit., p. 390, L. Stãnciulescu în
Drept civil, Contracte ºi succesiuni, Ed. a 4-a,
revizuitã ºi actualizatã, Ed. Hamangiu 2008, p.
388, Fr. Deak, op.cit., p. 62.
115
Chiar ºi practica mai veche a instanþelor
noastre a confirmat acest punct de vedere,
hotãrând cã, potrivit art. 655 pct. 1 C.civ., este
nedemn de a succede ºi, prin urmare, exclus de
la succesiune, condamnatul care a omorât sau
a încercat sã omoare pe de cuius. Pentru a se
constata existenþa acestui caz de nedemnitate

trebuie sã existe o hotãrâre penalã definitivã de
condamnare a succesorului legal, ca autor
principal, coautor, instigator sau complice la
omorul sau încercarea de omor a lui de cuius (a
se vedea Tribunalul Piteºti, Decizia nr. 3215/
1956, publicatã în Legalitatea popularã, nr. 8/
1957, p. 1006).
116
A se vedea, pentru literatura juridicã de
specialitate M. Eliescu, op.cit., p. 74, Fr. Deak,
op.cit., p. 62, V. Stoica, N. Puºcaº, P. Truºcã,
op.cit., p. 510, L. Stãnciulescu, op.cit., p. 388,
C. Hamangiu, I. Rosetti-Balanescu, Al.
Bãicoianu, Tratat de drept civil roman, vol. III,
Ed. All Beck 1998, p. 228, iar pentru jurisprudenþa
naþionalã T. Reg. Ploieºti, decizia nr. 3215/1956
în Legalitatea popularã nr. 8/1957, p. 106, T. Jud.
Mureº, Decizia nr. 365/1982 cu Notã de N.
Plesan în Revista romanã de drept nr. 9/1983,
p. 46 ºi urm.
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nedemnului si ale moºtenitorilor acestuia, fãcând abstracþie de interesele (de
orice naturã ar fi acestea) celorlalþi
moºtenitori în cauzã ai persoanei care
lasã moºtenirea ºi care ar fi direct
interesate în a se reþine fapta nedemnã
sãvârºitã asupra lui de cuius, cu
urmarea culegerii moºtenirii într-o cotã
superioarã ori chiar a întregii moºteniri.
Cum însã textul legii era exact în
exprimare ºi nu lãsa loc de interpretãri
extinse, în doctrinã a fost adoptat un
punct de vedere quasi- unitar ºi, astfel,
s-a ajuns ca dupã mai mult de un secol
de aplicare a unui text de lege sã se
ajungã la o întoarcere totalã la o nouã
opticã prin prisma analizei fãcute de
cãtre instanþa convenþionalã de la
Strasbourg.
În schimb, doctrina a precizat cã
nedemnitatea va opera dacã moºtenitorul condamnat a fost ulterior
aministiat (amnistie postcondamnatorie), graþiat ori reabilitat, având în
vedere cã aceste mãsuri penale nu
ºterg intenþia de a ucide, ci numai
condamnarea sau executarea pedepsei ori unele efecte secundare ale
condamnãrii, printre care interdicþii,
incapacitãþi ºi decãderi117.

Pe tãrâmul art. 8 din Convenþie, care
prevede cã 1. Orice persoanã are
dreptul la respectarea vieþii sale private
ºi de familie, a domiciliului sãu ºi a
corespondenþei sale. 2. Nu este admis
amestecul unei autoritãþi publice în
exercitarea acestui drept decât în

mãsura în care acest amestec este
prevãzut de lege ºi dacã constituie o
mãsurã care, într-o societate democraticã, este necesarã pentru securitatea naþionalã, siguranþa publicã,
bunãstarea economicã a þãrii, apãrarea
ordinii ºi prevenirii faptelor penale,
protejarea sãnãtãþii sau a moralei, ori
protejarea drepturilor ºi libertãþilor
altora., instanþa de la Strasbourg a
reþinut cã viaþa de familie nu include
doar relaþii cu caracter social, moral sau
cultural, de exemplu, în sfera educaþiei
copiilor; aceasta include ºi interese
materiale, dupã cum aratã în special
obligaþiile alimentare ºi locul atribuit
rezervei ereditare în ordinea juridicã
internã a majoritãþii statelor contractante. Pe de altã parte, Curtea a afirmat
deja faptul cã domeniul succesiunilor
ºi al donaþiilor între rude apropiate
apare strâns legat de viaþa de familie118.
Astfel, a motivat Curtea, drepturile
succesorale reprezintã un element al
vieþii de familie ce nu poate fi neglijat,
iar art. 8 din Convenþie nu impune
recunoaºterea unui drept general la
donaþii sau la o anumitã parte din
succesiunea autorilor sãi, chiar a altor
membri ai familiei sale; de asemenea,
în materie patrimonialã, în principiu,
acesta lasã statele contractante sã
aleagã mijloacele care sã permitã
fiecãrei persoane sã aibã o viaþã de
familie normalã, iar un astfel de drept
nu este indispensabil urmãririi acesteia.
Curtea a observat cã, în speþã,
reclamantul a denunþat, în special,
faptul cã fratele ginerelui sãu, Lucian
L., a moºtenit-o pe fiica sa decedatã.

117
A se vedea Fr. Deak, op.cit., p. 63 ºi
autorii, precum ºi practica judiciara citate acolo.
118
A se vedea Marckx c. Belgiei, hotãrârea

din 13 iunie 1979, seria A nr. 31, p. 23-24, pct.
52, ºi Pla ºi Puncernau c. Andorei, nr. 69498/
01, pct. 26, CEDO 2004-VIII.
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Aceasta a luat act de faptul cã, în
temeiul jurisprudenþei constante privind
interpretarea art. 655 alin. 1 C. civ.,
instanþele interne au refuzat sã îl considere nedemn pe ginerele reclamantului, Aurel A., pe motiv cã acesta din
urmã nu a fost condamnat pentru omor
printr-o hotãrâre judecãtoreascã
definitivã. Astfel, fratele sãu ºi-a putut
lua locul în ordinea la succesiune ºi a
putut-o moºteni pe fiica reclamantului.
În opinia Curþii, limitãrile aduse de
Codul civil român capacitãþii reclamantului de a primi o anumitã parte din
succesiunea fiicei sale din cauza
existenþei unor dispoziþii succesorale în
favoarea unui soþ nu încalcã dispoziþiile
Convenþiei119. Totuºi, Curtea a constatat cã, în speþã, nu era vorba de
dreptul la o anumitã parte a succesiunii,
ci, mai degrabã, de o contestaþie cu
privire la calitatea succesorilor.
Curtea a mai luat act de faptul cã
prezenta speþã a vizat un litigiu succesoral între douã persoane particulare,
cauza putând fi examinatã din perspectiva unei ingerinþe a instanþelor naþionale în respectarea vieþii de familie a
reclamantului dacã modalitatea lor de
interpretare a dispoziþiilor legale aplicabile trebuia consideratã ca încãlcând
art. 8 din Convenþie sau din perspectiva
nerespectãrii de cãtre instanþe, în
raporturile existente între persoane
particulare, a obligaþiilor lor pozitive
care rezultã de la art. 8 ºi care vizeazã
adoptarea unor mãsuri eficiente, rezonabile ºi adecvate de protecþie a
dreptului la viaþa de familie a reclamantului în conformitate cu respectivele dispoziþii legale.

Totuºi, Curtea a menþionat cã poate
lãsa aceastã chestiune deschisã. Dacã
abordãm cauza din perspectiva unei
obligaþii pozitive aplicate statului de
adoptare a unor mãsuri rezonabile ºi
adecvate pentru protejarea drepturilor
care rezultã pentru reclamant de la art.
8 par. 1 sau din perspectiva unei
ingerinþe a unei autoritãþi publice care
trebuie justificatã în temeiul par. 2,
principiile aplicabile sunt destul de
asemãnãtoare. În ambele cazuri,
trebuie sã se respecte echilibrul just
între interesele concurente ale
individului ºi ale societãþii în ansamblul
sãu; de asemenea, în ambele cazuri,
statul se bucurã de o anumitã marjã de
apreciere în stabilirea dispoziþiilor care
trebuie adoptate pentru a asigura
respectarea Convenþiei. În plus, chiar
pentru obligaþiile pozitive care rezultã
de la par. 1, obiectivele enumerate la
par. 2 pot juca un anumit rol în cãutarea
echilibrului dorit120.
Curtea a evidenþiat cã se confruntã
douã interese: pe de o parte, interesul
reclamantului care dorea ca Aurel A.
sã fie declarat nedemn sã o moºteneascã pe fiica sa, ºi, pe de altã parte,
cel al lui Lucian L. de a îl moºteni pe
fratele sãu, inclusiv partea bunurilor
care i-au aparþinut Tatianei A., în
absenþa unei hotãrâri definitive de
condamnare a fratelui sãu. Cerinþa unei
hotãrâri judecãtoreºti definitive de
condamnare pentru omor pentru a
califica o persoanã ca nedemnã îºi
poate gãsi justificarea în protecþia
drepturilor ºi libertãþilor altuia, unul

119
A se vedea, mutatis mutandis, Marckx,
citatã anterior, pct. 53, Merger ºi Cros c. Franþei,
nr. 68864/01, pct. 47, 22 decembrie 2004.
120
A se observa Powell ºi Rayner c.
Regatului Unit, 21 februarie 1990, pct. 41, seria

A nr. 172, López Ostra c. Spaniei, 9 decembrie
1994, pct. 51, seria A nr. 303-C, ºi Hatton ºi
alþii c. Regatului Unit (MC), nr. 36022/97, pct.
98, CEDO 2003-VIII.
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dintre scopurile legitime prevãzute de
art. 8 par. 2 din Convenþie. O astfel de
decizie de condamnare aduce, în
principiu, o garanþie de securitate
juridicã în raport cu orice altã constatare a vinovãþiei persoanei pretins
nedemne, ceea ce serveºte intereselor
societãþii.
Curtea a reamintit cã nu se regãseºte în Convenþie cerinþa ca un stat
membru sã adopte dispoziþii legislative
în materie de nedemnitate succesoralã.
Cu toate acestea, dupã adoptarea
acestor dispoziþii, ele trebuie aplicate
conform scopului lor. Astfel, în speþã,
pentru a stabili dacã instanþele naþionale au asigurat un echilibru just între
interesele concurente, Curtea trebuie
sã acorde o atenþie deosebitã sferei de
aplicare a normei prevãzute de Codul
civil în materie de nedemnitate ºi, în
special, aplicãrii sale în speþã121.
Ca excepþii la exercitarea dreptului
la respectarea vieþii de familie,
argumentele instanþelor impun o
examinare atentã ºi riguroasã a Curþii.
Curtea nu a uitat a sublinia faptul cã,
în primul rând, este de competenþa
autoritãþilor naþionale, în special a
instanþelor judiciare, sã interpreteze ºi
sã aplice dreptul intern ºi cã nu va
înlocui interpretarea acestora privind
dreptul cu propria sa interpretare, în
absenþa arbitrarului, fãcând referire în
acest sens ºi la jurisprudenþa sa pe
acest aspect122. Totuºi, s-a menþionat
cã, în mãsura în care Curtea este
competentã sã controleze procedura
aplicatã în faþa instanþelor interne,
aceasta considerã cã o aplicare prea

121

A se vedea, pentru detalii, Osman c.
Regatului Unit, hotãrârea din 28 octombrie
1998, Culegere 1998-VIII, pct. 150.

rigidã a dispoziþiilor legale poate fi
contrarã art. 8 din Convenþie.
În aceastã privinþã, Curtea a luat act
de faptul cã rezoluþia de clasare a
cauzei din 20 august 1993 a declarat
cã Aurel A. era autorul morþii Tatianei
A. Procurorul ºi-a întemeiat rezoluþia în
special pe scrisoarea descoperitã în
apartamentul lui Aurel A., în care
acesta din urmã recunoºtea cã ºi-a ucis
soþia. În plus, membrii familiei lui Aurel
A., printre care ºi Lucian L., nu au negat
cã Aurel A. era autorul morþii Tatianei
A.
Fãrã a ignora importanþa principiului
securitãþii juridice în orice ordine juridicã naþionalã, principiu a cãrui importanþã aceasta a afirmat-o în repetate
rânduri, Curtea a considerat, având în
vedere circumstanþele deosebite ale
prezenþei speþe, cã interpretarea dispoziþiei din Codul civil care reglementa
cauzele nedemnitãþii a fost prea
restrictivã, în detrimentul vieþii de
familie a reclamantului. În opinia sa, nu
exista niciun dubiu cu privire la
vinovãþia lui Aurel A. Neþinând seama
de constatarea parchetului, de mãrturia
autorului crimei ºi de recunoaºterea
vinovãþiei acestuia din urmã de cãtre
familie, instanþele au depãºit cele
necesare nerespectãrii principiului
securitãþii juridice.
În acelaºi sens, Curtea a arãtat cã
nu poate admite cã, în urma decesului
persoanei, caracterul ilicit al acþiunilor
sale a rãmas fãrã efect. Bineînþeles,
principiile care reglementeazã
rãspunderea penalã a unei persoane
învinuite de comiterea unor fapte

122

A se vedea Bulut c. Austriei, 22 februarie
1996, Culegere 1996-II, pct. 29, ºi Tejedor
García c. Spaniei, 16 decembrie 1997, Culegere
1997-VIII, pct. 31.
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pedepsite de legea penalã ºi aplicarea
lor de autoritãþile naþionale împiedicã,
pe bunã dreptate, dupã clasarea
definitivã, continuarea anchetei privind
rãspunderea lui Aurel A. dupã decesul
acestuia. Asupra acestuia, Curtea, a
arãtat cã nu poate contesta acest
principiu fundamental al dreptului penal
naþional, ºi anume caracterul personal
ºi netransmisibil al rãspunderii penale.
Este adevãrat ºi faptul cã recunoaºterea formalã, de cãtre autoritãþi, a
caracterului ilicit al unor astfel de acþiuni
înainte de a ajunge la o decizie de
clasare a cauzei generate de decesul
persoanei în cauzã ar trebui sã fie, pe
de o parte, un mesaj clar, adresat
opiniei publice, conform cãruia autoritãþile nu sunt dispuse sã tolereze
astfel de acþiuni, ºi, pe de altã parte, ar
trebui sã le fie utilã persoanelor în
cauzã în pretenþiile cu caracter civil pe
care le pot avea123.
Respectarea vieþii de familie a
reclamantului ar fi necesitat luarea în
considerare a circumstanþelor deosebite ale cauzei pentru a evita o aplicare
mecanicã a principiilor de interpretare
ale dispoziþiilor art. 655 alin. (1) C. civ.
Curtea concluzioneazã cã, având în
vedere situaþia deosebitã în prezenþa
speþã ºi þinând seama de o marjã de
apreciere îngustã de care beneficia
statul pârât pentru o problemã care viza

123

A se vedea, mutatis mutandis, Niþã c.
României, nr. 10778/02, pct. 36, 4 noiembrie
2008.
124
Este vorba despre art. 958 alin. 2 din noul
C.civ. (Lgea nr. 287/2009), potrivit cãruia în cazul
în care condamnarea pentru faptele menþionate
la alin. (1) este împiedicatã prin decesul autorului
faptei, prin amnistie sau prin prescripþia
rãspunderii penale, nedemnitatea opereazã dacã
acele fapte au fost constatate printr-o hotãrâre
judecãtoreascã civilã definitivã. În mod identic
se prezintã situaþia ºi-n cazul nedemnitatii

viaþa de familie, nu a fost gãsit un
echilibru just între interesul succesorului lui Aurel A., pe de o parte, ºi
interesele reclamantului, pe de altã
parte.
Prin urmare, Curtea EDO a
concluzionat cã a fost încãlcat art. 8
par. 1 sub acest aspect, nu fãrã a lua
act cu interes de recenta modificare
legislativã privind nedemnitatea
succesoralã în noul Cod civil român,
modificare care merge în aceeaºi
direcþie cu raþionamentul prezentat mai
sus124.
Concluzie
Asistãm, prin urmare, la o
reconsiderare a instituþiei nedemnitãþii
succesorale prin prisma jurisprudenþei
CEDO, care a interferat în mod direct
cu una dintre instituþiile de bazã ale
dreptului civil din þara noastrã, care se
vede, astfel, pusã în umbrã, dupã mai
bine de un veac de aplicare unitarã,
prin impunerea noii ordini juridice la
care am aderat încã din anul 1994.
Nu ne întrebam decât retoric ce va
urma din punctul de vedere al
instituþiilor de bazã din dreptul nostru
civil, întrucât existã în legislaþia noastrã
multe prevederi care nu pun în balanþã
toate interesele în joc ale celor în
cauzã, precum s-a prezentat instituþia

judiciare în lumina noul C.civ. reglementata la
art. 959, care în alin. 4 spune cã atunci când
condamnarea pentru faptele menþionate la alin.
(1) lit. a) este împiedicatã prin decesul autorului
faptei, prin amnistie sau prin prescripþia
rãspunderii penale, nedemnitatea se poate
declara dacã acele fapte au fost constatate
printr-o hotãrâre judecãtoreascã civilã definitivã.
În acest caz, termenul de un an curge de la
apariþia cauzei de împiedicare a condamnãrii,
dacã aceasta a intervenit dupã deschiderea
moºtenirii.
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nedemnitãþii succesorale, care a primit
o binemeritatã amendã convenþionalã
ºi ne bucurãm cã acest punct de vedere
a fost însuºit ºi de cãtre legiuitor prin
noul Cod civil, care urmeazã optica
convenþionalã în materia supusã
discuþiei de faþã125.
Este adevãrat cã norma în discuþie,
respectiv art. 655 pct. 1 C.civ., este
redactat în aºa mãsurã încât impune
sã existe o hotãrâre de condamnare
definitivã a persoanei nedemnului,
însã, tot cu pe atât mãsurã, este
valabilã ºi împrejurarea cã instituþia
nedemnitãþii este impusã de o
prezumþie de justiþie socialã, dupã
principiile cãreia o persoanã care s-a
fãcut vinovatã de fapte grave faþã de
alta nu poate fi chematã a o moºteni126.
Or, dacã o persoanã vinovatã de
asemenea fapte, deºi nu exista o
hotãrâre de condamnare în penal,
poate, totuºi, sã succeadã în nume
propriu sau poate fi reprezentatã de
moºtenitorii sãi, atunci ordinea socialã
ºi echitatea sunt rãsturnate, iar sistemul
de valori nu mai este acelaºi. Nimic nu
a împiedicat legiuitorul vreme de un
secol ºi ceva sã intervinã în textul art.
655 C.civ. ºi sã-l amendeze prin
adãugarea faptului cã, în lipsa unei
hotãrâri penale de condamnare, poate
exista posibilitatea constatãrii acestei
nedemnitãþi pe cale civilã, având în

vedere cã nu prima caracterul penal al
faptei astfel sãvârºite, respectiv
infracþiunea de omor sau tentativa la
aceasta, ci caracterul injust al faptei
comise de succesibilul nedemn.
S-a ajuns la situaþia hilarã ca penalul
sã interfereze cu civilul, iar soluþia din
dosarul penal sã aibã efect direct ºi in
dosarul civil, fãcând ca problema
succesiunii sã depindã de voinþa
nedemnului, tranºându-se chestiunea
succesiunii în litera penalului, deºi
problema viza latura relaþiilor sociale
ocrotite de dreptul civil.
În aceeaºi ordine de idei,
bazându-ne pe principiul actus
interpretandus est potius ut valeat
quam ut pereat127, se puteau pune în
balanþã interesele tuturor pãrþilor în
conflict ºi sintagma « condamnatul »
putea fi interpretatã extensiv, în sensul
cã nu trebuie sã existe neapãrat o
hotãrâre penalã de condamnare a
faptelor nedemnului, ci asemenea
împrejurãri se puteau constata ºi pe
cale civilã, pentru a se asigura o
egalitate în drepturi ºi obligaþii intre
succesibili, fãrã a impieta cu nimic
asupra instituþiei în cauzã, cu atât mai
mult cu cât dreptul este o ºtiinþã socialã,
care se preteazã la interpretãri diferite
în funcþie de valorile sociale ºi
necesitãþile societãþii la un anumit
moment dat.

125
Noul C.civ. extinde reglementarea de
astãzi ºi introduce o nouã cauzã de nedemnitate,
respectiv cazul celui condamnat penal pentru
sãvârºirea unei infracþiuni împotriva vieþii,
sãvârºitã cu intenþie, asupra unui alt succesibil,
care înlãturã sau restrânge chemarea la
moºtenire a fãptuitorului. Spre exemplu, dacã la
moºtenirea lui de cuius vin doi copii, iar unul din

ei, cu intenþie, îl ucide pe cel de-al doilea, va fi
nedemn întrucât prin aceastã faptã, practic, el
ar moºteni întregul patrimoniu al lui de cuius.
126
A se vedea asupra acestei chestiuni C.
Hamangiu s.a., op.cit., p. 227.
127
Legea trebuie interpretatã în sensul
producerii efectelor ei ºi nu în sensul neaplicãrii
acesteia.
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