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Goods have a special significance in the system of the social values, constituing the material base of existence in 
the society. For the most of branches of the humanistic and exact field, the goods are a a special object of investigation 
(study which is conceptually adjusted and reflected depending on the particularities of the branch which operates with 
the goods). For the legal sciences, the goods constitutes an investigation object to the extent to which the goods have a 
particular legal regime regarding the exercise of particular prerogatives. In terms of the international private law, from 
the perspective of specific legal relationships and related legal relationships, goods have a main role within the basic 
institutions of the branch of law mentioned above. 
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Bunurilor le revine o semnificaţie deosebită în sistemul valorilor sociale, constituind baza materială de existenţă 
a societăţii. Pentru majoritatea ramurilor domeniului umanistic şi real, bunurile constituie un obiect special de 
investigaţie (studiu care este ajustat conceptual şi reflectat în funcţie de particularităţile ramurii care operează cu 
bunurile). Pentru ştiinţele juridice, bunurile constituie obiect de investigare, în măsura în care bunurile au un regim 
juridic particular, în ceea ce priveşte exercitarea în privinţa lor a anumitor prerogative. Din punct de vedere al 
dreptului internaţional privat, privit prin prisma raporturilor juridice specifice, precum şi a celor conexe, bunurile 
ocupă rolul principal în cadrul instituţiilor de bază ale ramurii de drept menţionate. 

Cuvinte-cheie: bunuri, legea situaţiei bunurilor, bunuri mobile, bunuri imobile, conflict mobil de legi. 

Actualitatea studiului derivă din rolul şi importanţa bunurilor în viaţa cotidiană. Astfel, bunurile sunt 
omniprezente în activitatea umană, atât cea desfăşurată în cadrul dreptului intern, cât şi cea derulată în cadrul 
dreptului internaţional privat. Şi dacă în dreptul intern regimul juridic al bunurilor nu prezintă dificultăţi 
pentru a fi determinat, lucrurile se complică atunci când este vorba de raporturi juridice cu element de 
extraneitate, adică de raporturi de drept internaţional privat. Acest lucru se datorează apariţiei unuia sau mai 
multor elemente de extraneitate. În calitatea de element de extraneitate, se pot prezenta cetăţenia sau 
naţionalitatea părţilor, locul situării lucrului, pavilionul navei sau aeronavei, circulaţia bunurilor dintr-un stat 
în altul, locul de destinaţie sau de expediere a bunului etc. 

De aceea, pentru a reglementa raporturile de drept internaţional privat, care au ca obiect de 
reglementare bunurile, e foarte importantă determinarea legii care va cârmui regimul juridic al bunurilor. De 
regulă, aceasta este legea situaţiei bunurilor – lex rei sitae. Argumente în favoarea acestei soluţii sunt multe, 
unul din ele constând în faptul că e mult mai uşoară stabilirea regimului juridic al bunului prin legătura pe 
care o are cu teritoriul unui anumit stat. Şi altul – majoritatea sistemelor de drept din lume au adoptat această 
soluţie. Excepţie de la aceste prevederi nu face nici dreptul internaţional privat al Republicii Moldova.  

În Republica Moldova, este admisă proprietatea  cetăţenilor şi a persoanelor juridice ale altor state, a 
organizaţiilor internaţionale şi a persoanelor fără cetăţenie (cu excepţia proprietăţii asupra terenurilor cu 
destinaţie agricolă şi ale fondului silvic, în afară de cazurile de dobândire a unor asemenea bunuri prin 
moştenire legală şi testamentară). Posedarea, folosirea şi administrarea acestei proprietăţi se exercită 
conform actelor legislative ale Republicii Moldova şi tratatelor interstatale. 

Din cele relatate mai sus, reiese că bunurile aflate pe teritoriul ţării noastre sunt supuse reglementării 
legilor Republicii Moldova. Această regulă se răsfrânge şi asupra proprietăţii statelor străine, cât şi a 
proprietăţii cetăţenilor străini şi a apatrizilor. Deci, se aplică regula lex rei sitae.  

Articolul 461 alin.(1) lit.a) din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 
30.05.2003[4] dispune că instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova vor avea competenţa exclusivă în 
procesele cu element de extraneitate, în care acţiunea se referă la dreptul asupra unor bunuri imobiliare de pe 
teritoriul Republicii Moldova. Această dispoziţie cuprinde o normă conflictuală unilaterală, reglementând, 
deci, numai un aspect al conflictelor de legi, cazul când imobilele se găseau în ţara noastră şi aparţineau unui 
străin, fără a se preocupa de situaţia inversă, când imobilele s-ar afla în străinătate şi ar aparţine unui cetăţean 
moldovean. Dreptul internaţional privat al Republicii Moldova aplică şi în acest ultim caz legea situaţiei 
bunului, cu alte cuvinte, textul menţionat era interpretat în sensul că exprima norma conflictuală lex rei sitae. 

Acest articol se referă numai la imobile, lăsând de-o parte conflictele de legi privind bunurile mobile. 
Dreptul internaţional privat al ţării noastre aplică şi bunurilor mobile corporale, considerate în mod indivi-
dual (ut singuli), legea situaţiei lor. 
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Prin urmare, mobilul corporal situat în ţara noastră este cârmuit de legea moldovenească chiar dacă 
aparţinea unui străin, iar mobilul situat în străinătate, chiar dacă aparţinea unui cetăţean al Republicii 
Moldova, este cârmuit de legea statului unde se găseşte. 

Această soluţie este prevăzută de noul Cod civil al Republicii Moldova [3] în Cartea a V-a, care 
reglementează raporturile de drept internaţional privat. Astfel, art.1601 alin.(1) din Codul civil dispune că: 
„Conţinutul posesiunii, dreptului de proprietate şi al altor drepturi reale asupra bunurilor mobile şi imobile, 
realizarea şi ocrotirea lor se determină potrivit legii statului pe al cărui teritoriu se află bunurile, dacă nu se 
prevede altfel”. Deci, suntem în prezenţa normei conflictuale lex rei sitae, atât pentru bunurile mobile, cât şi 
pentru bunurile imobile. 

În general, nu sunt dificultăţi pentru determinarea locului unde este situat bunul, mai ales dacă acesta 
este corporal şi imobil. Totuşi, uneori, se pot ivi asemenea dificultăţi şi anume când bunul se găseşte în 
marea liberă ori în spaţiul aerian de deasupra acesteia şi în cazul conflictului mobil de legi privind mobilele. 

A. În prima situaţie, navele şi aeronavele sunt supuse legii pavilionului, care le determină apartenenţa 
la o ţară, adică naţionalitatea, fiind înmatriculate într-un anumit loc, de cele mai multe ori un port ori 
aeroport, potrivit reglementării ţării al cărui pavilion îl poartă. Bunurile aflate în nave şi aeronave, în marea 
liberă şi spaţiul aerian de deasupra acesteia, sunt supuse legii pavilionului ca lege a locului situării lor. De 
asemenea, legea locului actelor şi faptelor juridice intervenite la bordul navelor şi aeronavelor, în marea 
liberă şi spaţiul aerian de deasupra acesteia, este legea pavilionului. 

În acest sens, art.1603 alin.(1) lit. a) Cod civil dispune că constituirea, transmiterea şi stingerea 
drepturilor reale asupra mijloacelor de transport sunt guvernate de legea pavilionului navei sau aeronavei. 

Navele şi aeronavele au o naţionalitate, care se exprimă prin pavilion. Această naţionalitate nu trebuie 
confundată cu naţionalitatea persoanei juridice şi, cu atât mai mult, cu cetăţenia persoanei fizice. De 
asemenea, nu trebuie confundată competenţa legislativă (conflictul de legi) cu cea jurisdicţională (conflictul 
de jurisdicţii). Legea pavilionului şi legea naţională a navei exprimă, în general, acelaşi conţinut, adică 
acelaşi punct sau element de legătură. Dificultăţile se pot ivi, uneori, când se pune problema determinării 
naţionalităţii efective a navei. Convenţia de la Geneva, din 1958 privind marea liberă [1], prevede în art.5 că 
trebuie să existe o legătură efectivă între statul şi nava având pavilionul său, pentru a evita situaţiile în care 
pavilionul este de complezenţă. Legislaţia fiecărui stat arată condiţiile în care navele şi aeronavele pot avea şi 
folosi pavilionul său. O navă sau o aeronavă poate avea o singură naţionalitate, putând aborda un singur 
pavilion [11, p.437]. 

Drept confirmare a celor expuse mai sus, Legea aviaţiei civile nr.1237-XIII din 09.07.97 [8] în art.7 
alin. (2) prevede că o aeronavă civilă poate fi înmatriculată în Republica Moldova cu condiţia că:  

a) un certificat de tip adecvat sau un alt document similar a fost eliberat sau validat de către 
Autoritatea Aeronautică Civilă pentru acea aeronavă; şi  

b) aeronava nu este înmatriculată în alt stat.  
Prin înmatriculare, aeronava capătă naţionalitatea Republicii Moldova. Autoritatea Aeronautică Civilă 

îi va elibera un certificat de înmatriculare, în care va indica însemnele de naţionalitate şi de înmatriculare, 
care trebuie înscrise pe aeronavă, potrivit standardelor internaţionale.  

Înmatricularea reprezintă dovada dreptului proprietăţii asupra aeronavei sau a altor drepturi private 
legale privind aeronava. 

Prevederile detaliate referitoare la prezentarea cererii de înmatriculare a aeronavei şi administrarea 
Registrului Aerian al Republicii Moldova vor fi expuse în reglementările aprobate de Guvern [8, art.7 
alin.(4)]. Iar Registrul aerian al Republicii Moldova este documentul administrativ în care sânt înmatriculate 
aeronavele civile aflate în proprietate sau, în baza unor aranjamente contractuale prevăzute de legislaţia în 
vigoare, în posesia şi folosinţa persoanelor fizice sau juridice din Republica Moldova.  

Codul navigaţiei maritime comerciale, aprobat prin Legea nr.599-XIV din 30 septembrie 1999 [5], în 
art.24, prevede că dreptul de proprietate şi alte drepturi reale  asupra navei, precum şi apariţia, modificarea şi 
încetarea acestor drepturi sunt stabilite în legislaţia statului al cărui pavilion îl poartă nava. Drepturile asupra 
navei  în construcţie sunt stabilite în legislaţia statului care a acceptat să construiască sau în  care se con-
struieşte  nava, dacă contractul de construcţie a navei nu prevede altfel. Iar art.30 din Codul navigaţiei mari-
time comerciale prevede că dreptul de navigaţie sub pavilionul Republicii Moldova se acordă navelor care 
sunt înscrise în registrul navelor şi care: 

a) se află în proprietatea persoanelor fizice şi juridice ale Republicii Moldova; 
b) se află în proprietatea persoanelor fizice şi juridice din străinătate; 
c) sunt exploatate în baza contractului de închiriere a navei nude sau contractului de leasing. 
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În termenii art.31 din Cod, dreptul navei de a naviga sub pavilionul Republicii Moldova apare în 
momentul înscrierii ei în registrul navelor sau în catalogul naval.  

Răspunderea pentru încălcarea actelor legislative, care reglementează navigaţia internaţională, o 
poartă, conform legislaţiei în vigoare, armatorii, proprietarii de nave şi navlositorii, care şi-au înscris navele 
în registrul navelor. 

Nava cumpărată sau construită în alt stat primeşte dreptul de a naviga sub pavilionul Republicii 
Moldova în momentul eliberării, de către consulul Republicii Moldova, a unui certificat provizoriu care 
atestă acest drept. Certificatul este valabil până la înscrierea navei în registrul navelor sau în catalogul naval, 
dar cel mult un an. 

Nava căreia i s-a acordat dreptul de a naviga sub pavilionul Republicii Moldova primeşte naţio-
nalitatea acestui stat, fiind obligată să navigheze numai sub pavilionul lui. Iar arborarea pavilionului 
Republicii Moldova fără un astfel de drept atrage răspunderea stabilită de lege. 

Conform prevederilor art.32, navele Republicii Moldova, a căror stare tehnică este supravegheată de 
societăţile de clasificare, sunt înscrise în registrul navelor. Navele Republicii Moldova, care nu sunt pasibile 
de înscriere în registrul navelor, se înscriu în catalogul naval. La cererea navlositorului, în cazul închirierii 
navei nude, aceasta poate fi înscrisă provizoriu (cel mult pe termenul de valabilitate al contractului de 
închiriere a navei nude) în registrul navelor sau în catalogul naval, dacă în momentul închirierii:  

a) nu este înscrisă în registrul navelor unui alt stat; sau 
b) este înscrisă în registrul navelor unui alt stat, însă dreptul de a arbora pavilionul acelui stat a fost 

retras, fapt ce se confirmă de către armator prin certificat. 
Modul de ţinere a registrului navelor şi a catalogului naval se stabileşte de autoritatea centrală de 

specialitate. 
În ce priveşte înregistrarea, apoi nava trebuie înscrisă în registrul navelor sau în catalogul naval numai 

al unui singur port maritim al Republicii Moldova. La latitudinea proprietarului de navă, portul de 
înregistrare poate fi schimbat, respectându-se exigenţele enunţate.  

Înscrierea navei în registrul navelor este atestată de certificatul de naţionalitate, prin care se confirmă 
dreptul de navigaţie sub pavilionul Republicii Moldova, iar înscrierea în catalogul naval - de actul de 
navigaţie. Pentru înscrierea navei în registrul navelor sau în catalogul naval şi pentru orice modificare 
ulterioară a înscrisurilor din ele, se încasează taxă [5, art.34].  

De asemenea, nava poate fi radiată din registrul navelor sau din catalogul naval în următoare condiţii:  
a) nu mai poate fi exploatată şi reparată; 
b) a pierdut dreptul de a naviga sub pavilionul Republicii Moldova; 
c) a naufragiat sau a dispărut fără veste. 

Republica Moldova nu recunoaşte înscrierea unei nave a ei în registrul navelor unui alt stat, dacă nava 
nu a fost radiată, în modul stabilit, din registrul navelor sau din catalogul naval. Nava înscrisă în registrul 
navelor unui stat străin poate fi trecută în registrul navelor sau în catalogul naval după radierea ei din 
registrul navelor statului străin şi certificarea radierii. 

În cazul în care proprietarul dă nava, prin contract de închiriere a navei nude, unei persoane juridice 
sau fizice din alt stat, nava pierde temporar dreptul de a naviga sub pavilionul Republicii Moldova, dacă: 

a) legislaţia acelui alt stat nu interzice schimbarea pavilionului; 
b) proprietarul consimte ca nava să treacă temporar sub pavilionul acelui alt stat; 
c) creditorul gajist acceptă ca nava grevată cu gaj maritim înregistrat să treacă temporar sub 

pavilionul acelui alt stat [5, art.36].  
Proprietarul sau armatorul, în cazul contractului de închiriere a navei nude, trebuie să notifice, în 

termen de două săptămâni, organului de înregistrare a navei, orice schimbare a datelor despre ea, înscrise în 
registrul navelor sau în catalogul naval. 

Eschivarea de la înregistrarea navei sau înregistrarea ei frauduloasă ori neanunţarea informaţiei despre 
schimbarea datelor din registrul navelor sau din catalogul naval atrage răspunderea stabilită de lege (art.38). 

Din cele relatate mai sus, reiese că navele şi aeronavele sunt supuse legii pavilionului, care le 
determină naţionalitatea, fiind înmatriculate într-un anumit loc, de cele mai dese ori, într-un port sau 
aeroport, potrivit reglementării ţării a cărui pavilion îl poartă (conform art.1603 alin. (1) lit. a) Cod civil).  

Notificăm că constituirea, transmiterea şi stingerea drepturilor reale asupra mijloacelor de transport 
sunt guvernate, în sensul art.1603 alin. (1) lit. b) Cod civil, de legea aplicabilă statutului juridic al între-
prinderii de transport pentru vehiculele feroviare şi autovehiculele care îi aparţin. 
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În acest sens, Codul transportului feroviar al Republicii Moldova, aprobat prin Legea Republicii 
Moldova nr. 309-XV din 17 iulie 2003 [6], în art.5 alin. (2), prevede că: „Întreprinderea principală de 
transport feroviar în Republica Moldova este Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”, care admi-
nistrează activitatea de producţie şi financiară a subdiviziunilor structurale autonome ce practică transportul 
pe cale ferată, precum şi coordonează lucrul altor întreprinderi, organizaţii şi instituţii de transport feroviar, 
care asigură funcţionarea acesteia”. Iar alin.(3) al aceluiaşi articol completează că „Întreprinderea de Stat 
„Calea Ferată din Moldova” îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul  Republicii Moldova. Ea este 
condusă de organul de specialitate al administraţiei publice centrale”. 

Codul transporturilor rutiere nr.150 din 17.07.2014 [7], în art.6 alin.(1), prevede că administrarea 
transporturilor rutiere este exercitată prin administrare publică şi managementul operatorilor de transport 
rutier, al întreprinderilor ce prestează activităţi conexe transportului rutier, precum şi al asociaţiilor profe-
sionale de profil, organizaţiilor patronale şi sindicale reprezentative din domeniu. 

Iar autoritatea, care asigură implementarea documentelor de politici publice şi strategiilor naţionale de 
dezvoltare în domeniul transporturilor rutiere, controlează şi supraveghează respectarea legislaţiei naţionale 
şi internaţionale în domeniu de către operatorii de transport rutier şi de către întreprinderile ce desfăşoară 
activităţi conexe transportului rutier este Agenţia Naţională Transport Auto (în continuare – Agenţie). Astfel, 
Agenţia este autoritatea administrativă din subordinea organului central de specialitate, cu statut de persoană 
juridică, finanţată din contul veniturilor acumulate din taxele pentru eliberarea actelor permisive în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. Veniturile acumulate din taxele pentru eliberarea autorizaţiilor de 
transport rutier în trafic naţional şi internaţional se virează zilnic şi integral pe conturile Agenţiei. Agenţia îşi 
exercită funcţiile şi atribuţiile în baza unui regulament elaborat în conformitate cu prezentul cod şi aprobat de 
Guvern (art.8).  

Aceeaşi lege a pavilionului navei sau aeronavei, cât şi cea aplicabilă statutului juridic al întreprinderii 
de transport pentru vehiculele feroviare şi autovehicule care îi aparţin, se va aplica atât bunurilor aflate la 
bord şi care formează dotarea tehnică a navelor, cât şi creanţelor care au drept obiect cheltuielile de asistenţă 
tehnică a mijlocului de transport [3, art.1603 alin.(2)].  

De asemenea, legea pavilionului navei sau legea de înmatriculare a aeronavei se aplică faptelor şi 
actelor juridice intervenite la bord, dacă, în conformitate cu natura lor, acestea sunt supuse legii locului unde 
au intervenit, în porturi şi aeroporturi se aplică legea locală [14, p.372].  

Astfel, art.10 din Codul navigaţiei maritime comerciale a Republicii Moldova prevede că, în cazul în 
care nava cauzează daune, reparaţia lor se face în conformitate cu legislaţia statului în al cărui teritoriu s-a 
produs evenimentul sau a apărut  circumstanţa ce serveşte drept temei pentru revendicarea reparaţiei daunei, 
iar dacă evenimentul sau circumstanţa a avut loc în largul mării, reparaţia se face în conformitate cu legis-
laţia statului al cărui pavilion îl poartă nava. 

Iar art.302 stabileşte aplicarea legislaţiei în caz de abordaj între nave. Astfel, raporturile ce ţin de 
reparaţia daunelor cauzate de abordajul dintre nave în apele  interioare sau în apele teritoriale sunt 
reglementate de legislaţia statului în ale cărui  ape s-a produs abordajul. În cazul în care navele aflate în 
coliziune au pavilionul aceluiaşi stat, se aplică legislaţia acelui stat, indiferent de faptul unde s-a produs 
abordajul.  

De notat că prevederile Legii aviaţiei civile a Republicii Moldova nr.1237-XIII din 09.07.97 se aplică, 
prezenta lege se aplică tuturor persoanelor fizice şi persoanelor juridice care desfăşoară activităţi în domeniul 
aviaţiei civile pe teritoriul Republicii Moldova, tuturor aeronavelor aflate în spaţiul aerian al Republicii 
Moldova, precum şi aeronavelor înmatriculate în Republica Moldova, oriunde s-ar afla [8, art.1 alin. (2)].  

Iar responsabilitatea pentru comiterea actelor de intervenţie ilicită împotrivă  aviaţiei civile se 
stabileşte conform legislaţiei în vigoare.  

Responsabilitatea pentru daunele provocate în cazul transporturilor aeriene în  spaţiul aerian al 
Republicii Moldova, cât şi  pentru comiterea actelor de intervenţie ilicită împotriva aviaţiei civile se 
stabileşte conform legislaţiei în vigoare. De asemenea, pentru daunele provocate în cazul transporturilor 
aeriene în spaţiul aerian al Republicii Moldova, responsabilitatea se stabileşte conform legislaţiei în vigoare.  

Persoanele fizice şi juridice a căror activitate ţine de utilizarea spaţiului aerian al Republicii Moldova, 
de proiectarea, fabricarea, reparaţia şi exploatarea tehnicii aeronautice şi a aerodromurilor (aeroporturilor), 
de furnizarea serviciilor de trafic aerian, de asigurarea siguranţei zborurilor şi securităţii aeronautice, de 
efectuarea altor activităţi în domeniul aviaţiei civile pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi de 
administrarea şi supravegherea acestora, poartă răspundere pentru încălcarea prevederilor prezentei legi 
conform legislaţiei în vigoare (art.24).  
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B. O altă situaţie care poate apărea în ceea ce priveşte determinarea legii aplicabile este existenţa 
conflictelor mobile de legi. În aşa fel, în cazul conflictelor mobile de legi privind mobilele, constituie 
dificultăţi în determinarea domeniului de aplicare a celor două legi aflate în prezenţă. 

Conflictul mobil de legi presupune situaţia în care raportul juridic de legătură, consecutiv, cu două 
sisteme de drept, prin punctul de legătură, care se modifică şi supune acel raport juridic la două sisteme de 
drept diferite. 

Astfel, conflictul mobil de legi prezintă două particularităţi: 
1. Conflictul mobil de legi se caracterizează prin restrângerea aplicabilităţii legii aplicabile normal 

competentă datorată „concursului” cu legea străină; 
2. Conflictul dintre legile aplicabile survine datorită schimbării punctului de legătură prin voinţa 

părţilor, de care depinde determinarea legii aplicabile. 
În acest context, prezintă importanţă punctele de legătură cu caracter variabil (de exemplu: locul 

situării bunului mobil, cetăţenia ori domiciliul persoanei fizice, sediul persoanelor juridice etc.) şi punctele 
de legătură cu caracter constant, care nu pot fi schimbate (de exemplu: locul situării bunului imobil). 

Conflictul mobil de legi, raportabil la subiectul prezentului articol, se poate referi la: 
− Regimul juridic al bunurilor mobile, prin deplasarea bunului dintr-o ţară în alta (situaţie 

imposibilă în materia bunurilor imobile); 
− Drepturile creditorului asupra bunurilor debitorului, când acesta îşi schimbă domiciliul dintr-o 

ţară în alta, în situaţia în care drepturile creditorului sunt reglementate de legea domiciliului 
debitorului; 

Principala problemă ridicată de conflictul mobil de legi o constituie determinarea domeniului de 
aplicare a legilor aflate în conflict. Spre exemplu, un bun mobil este luat de o persoană neproprietară într-o 
ţară şi trecut în alta, este transmis unei terţe persoane. Care lege arată dacă proprietarul a pierdut dreptul său 
de proprietate asupra bunului respectiv? [9, p.100-101] 

Unii autori [12, p.308] consideră că, în cazul trecerii bunurilor mobile dintr-o ţară în alta, aplicând 
regula lex rei sitae, se ajunge la soluţia că modurile de dobândire a drepturilor asupra bunului sunt supuse 
legii ţării unde aceste moduri de dobândire au intervenit, iar legea nouă arată conţinutul drepturilor reale al 
căror obiect este bunul. Aşadar, legea ţării unde bunul mobil este introdus reglementează conţinutul 
drepturilor reale, care au ca obiect acel imobil, adică prerogativele pe care titularul drepturilor reale le are 
[10, p.135]. Astfel, creditorul gajist care putea să reţină (să-şi însuşească) bunul gajat în cazul în care 
debitorul nu-şi execută obligaţia, pierde acest drept, dacă bunul este introdus într-o ţară, care nu cunoaşte 
această prerogativă, deoarece este vorba de conţinutul dreptului de gaj. Tot astfel, un bun inalienabil după 
legea străină devine alienabil, dacă se introduce într-o ţară a cărei lege prevede în acest fel; soluţia urmează 
să fie, în mod corespunzător, în cazul invers. Se mai consideră că drepturile reale, mai ales ipoteca şi gajul, 
dobândite în străinătate, nu pot să fie sancţionate într-o ţară unde sunt introduse bunurile care le formează 
obiectul, decât dacă ele sunt recunoscute de legea noii situaţii a bunurilor. În cazul în care bunul a fost 
dobândit în străinătate de la un non dominus, iar dobânditorul nu a devenit proprietar al bunului după legea 
străină aplicabilă, însă introduce bunul într-o ţară (Franţa), aici va putea să opună revendicatului norma 
franceză en fait de meubles possesion vaut titre (posesia bunurilor mobile valorează titlu de proprietate), 
dacă îndeplineşte condiţiile pentru aceasta, fiind vorba de consecinţele posesiei supuse legii situaţiei bunului, 
adică în ţara unde bunul a fost introdus, faptul posesiei intervenind aici. 

Modurile de dobândire a drepturilor reale sunt supuse legii locului unde intervin. Astfel, se consideră 
că, dacă s-a dobândit un bun care este inalienabil după legea ce îi este aplicabilă (lex rei sitae), de exemplu, 
pentru că face parte din domeniul public, iar apoi este adus de dobânditor în Franţa, unde se introduce 
acţiunea în revendicare împotriva lui, acţiunea trebuie admisă, deoarece contractul prin care s-a dobândit 
bunul este lovit de nulitate, contravenind legii competente. Dacă bunul a fost sustras şi apoi adus în Franţa, 
fiind inalienabil, acţiunea în revendicare trebuie, de asemenea, admisă, în cazul în care un bun face parte din 
domeniul public şi este dobândit printr-un act juridic, iar bunul este adus apoi în ţara forului şi revândut unui 
subdobânditor de bună-credinţă, deşi primul act juridic este nul, potrivit legii statului respectiv, totuşi, 
subdobânditorul dobândeşte dreptul asupra bunului, dacă aşa prevede legea ţării forului, în care bunul fusese 
adus, deşi primul dobânditor nu a dobândit dreptul real asupra bunului, întrucât actul juridic este nevalabil. 

Rezultă că cele două legi se aplică succesiv, fiecare pentru actul juridic încheiat cât timp bunul s-a 
aflat pe teritoriul statului respectiv, fiind vorba de modurile de dobândire a bunurilor supuse (aceste moduri) 
legii locului unde ele intervin. În cazul în care cumpărătorul nu a dobândit dreptul de proprietate asupra 
bunului, deoarece nu a avut loc predarea (remiterea) acestuia către el, cerinţă legală prevăzută de legea 
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situaţiei bunului, iar bunul este adus apoi într-o ţară unde dreptul de proprietate se transmite, de la vânzător 
la cumpărător, prin contract fără să fie nevoie de remiterea bunului, nu s-a dobândit proprietatea, deoarece 
modul de dobândire este supus legii sub imperiul căreia a intervenit [10, p.136]. 

În cazul invers, când bunul s-a aflat într-o ţară, unde dreptul de proprietate se transmite fără a fi nevoie 
de predarea lui, iar bunul este adus într-o ţară, în care este nevoie de remiterea lui pentru a opera transferul 
dreptului de proprietate, cumpărătorul a devenit proprietar, deşi transmiterea bunului nu a avut loc, deoarece 
aşa prevede legea, sub imperiul căreia s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare, bunul aflându-se în ţara 
în care această lege se aplică. 

Alţi autori arată că transmiterea dreptului asupra bunului mobil este supusă, în raport de teoria care se 
adoptă, unor legi diferite: a domiciliului celui ce transmite; a locului încheierii actului juridic; a situaţiei 
bunului; proper law. Se precizează că dreptul englez acordă precădere regulii lex rei sitae, dar că, în unele 
situaţii, se aplică o altă lege. Astfel, dacă bunul se află în Anglia, instanţele engleze ţin seama de lex rei sitae. 
În cazul conflictului între lex actus, care consideră validă transmiterea dreptului şi lex rei sitae, se va acorda 
predilecţie primei legi. În cazul invers, când transmiterea este valabilă după lex rei sitae, dar nevalabil după 
lex actus, se va acorda precădere primei legi [13, p.411]. 

Trebuie să avem în vedere că, şi când se aplică regula lex rei sitae, soluţiile sunt diferite pentru unele 
situaţii concrete, iar deosebirea nu este determinată numai de sistemul adoptat pentru conflictul mobil de 
legi, ci şi de particularităţile speţei, inclusiv materia ori problema privind bunul mobil, particularităţi 
analizate în raport cu reglementările cuprinse în legile aflate în prezenţă, cu deosebire în ţara forului, ceea ce 
arată că nu se poate da o soluţie unică pentru toate cazurile [9, p.103]. De asemenea, mai trebuie avut în 
vedere că unele bunuri mobile incorporale sunt supuse unor reglementări speciale şi, uneori, chiar prin 
convenţii internaţionale. Astfel, Convenţia de la Haga, 1955, asupra legii aplicabile vânzărilor cu caracter 
internaţional de bunuri mobile corporale [2], distinge raporturile dintre părţi şi raporturile faţă de terţi. În 
prima situaţie, transferul este reglementat de legea ţării în care se găseşte bunul în momentul vânzării, iar în 
cea de-a doua situaţie transferul este reglementat de legea ţării unde este situat bunul în momentul în care se 
face reclamaţia privind asemenea bun, cu precizarea că dreptul de proprietate dobândit de cumpărător 
potrivit legii statului, unde bunul s-a aflat înainte, rămâne dobândit; pentru unele aspecte speciale, se aplică 
dispoziţiile art.4 şi 5 din convenţie. 

Tot în cazul bunurilor mobile incorporale, trebuie deosebite raporturile: dintre părţile raportului juridic 
(cedent şi cesionar); dintre cedent şi debitorul originar; dintre cesionar şi debitorul originar; dintre mai mulţi 
cesionari ai aceluiaşi bun, când se pune problema opozabilităţii dobândirii bunului şi, deci, a proprietăţii 
dobânditorului. Conflictul mobil de legi privind bunurile mobile ridică unele dificultăţi, deci, în determinarea 
legii situaţiei bunului, atât în cazul celor corporale, cât şi al celor incorporale (pentru acestea din urmă, 
dificultăţile sunt mai mari). 

Articolul 1602 alin. (1) Cod civil al Republicii Moldova prevede că dobândirea şi stingerea dreptului 
de proprietate şi altor drepturi reale, asupra bunului se determină conform legii statului pe al cărui teritoriu se 
afla sau era situat bunul la momentul când a avut loc acţiunea ori o altă împrejurare ce a servit drept temei 
pentru apariţia sau stingerea dreptului de proprietate sau altor drepturi reale dacă legislaţia Republicii 
Moldova nu prevede altfel. Deci, se aplică regula lex rei sitae. 

Dobândirea şi stingerea dreptului de proprietate şi altor drepturi reale asupra bunului, care reprezintă 
obiectul actului juridic, se determină conform legii aplicabile actului juridic, dacă acordul părţilor nu prevede 
altfel (alin. (2) art.1602 Cod civil). În cazul de faţă, se face abatere de la această regulă, şi se aplică legea 
care reglementează actul juridic. 

Dobândirea dreptului de proprietate şi altor drepturi reale asupra bunului prin uzucapiune se determină 
conform legii statului, în care se afla acest bun la momentul expirării termenului uzucapiunii. În ce priveşte 
dobândirea dreptului de proprietate şi alte drepturi reale asupra bunurilor supuse înregistrării de stat, acestea 
se vor determina în conformitate cu legea statului pe al cărui teritoriu drepturile asupra acestor bunuri sunt 
înscrise în registrul de stat [3, art.1604]. 

Concluzionând cele expuse mai sus, afirmăm că ştiinţa dreptului internaţional privat este o ştiinţă în 
continuă mişcare, modificare şi constituire, care va încerca, de fiecare dată, să găsească soluţii aplicabile 
oricărei situaţii generate din conflictele de legi. Acest lucru este necesar pentru a facilita schimbul de 
mărfuri, de persoane, de informaţii şi tehnologii. De aceea, este necesar ca Republica Moldova să-şi ajusteze 
prevederile sale în domeniul dreptului internaţional privat la necesităţile existente, pentru a uşura integrarea, 
inclusiv economică, în piaţa mondială a mărfurilor şi valorilor. 
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