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Cartea întîi

DISPOZIŢII GENERALE

Titlul I

DiSPOZiŢii COMUNE

C a p i t o l u l  i

LEGiSLAŢiA CiviLĂ

Articolul 1. Bazele legislaţiei civile
(1) Legislaţia civilă este întemeiată pe recunoașterea egalităţii 

participanţilor la raporturile reglementate de ea, inviola-
bilităţii proprietăţii, libertăţii contractuale, inadmisibilităţii 
imixtiunii în afacerile private, necesităţii de realizare liberă 
a drepturilor civile, de garantare a restabilirii persoanei în 
drepturile în care a fost lezată și de apărare judiciară a lor.

(2) Persoanele fizice și juridice sînt libere să stabilească pe bază 
de contract drepturile și obligaţiile lor, orice alte condiţii 
contractuale, dacă acestea nu contravin legii.

(3) Drepturile civile pot fi limitate prin lege organică doar în te-
meiurile prevăzute de Constituţia Republicii Moldova.
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Articolul 2. Raporturile reglementate  
 de legislaţia civilă
(1) Legislaţia civilă determină statutul juridic al participanţilor 

la circuitul civil, temeiurile apariţiei dreptului de proprietate 
și modul de exercitare a acestuia, reglementează obligaţiile 
contractuale și de altă natură, alte raporturi patrimoniale și 
personale nepatrimoniale conexe lor.

(2) Raporturile familiale, locative, raporturile de muncă, de ex-
ploatare a resurselor naturale și de protecţie a mediului în-
conjurător, ce corespund prevederilor alin.(1), sînt reglemen-
tate de prezentul cod și de alte legi. 

(3) Raporturile privind realizarea și apărarea drepturilor și liber-
tăţilor fundamentale ale omului, a altor valori nepatrimonia-
le sînt reglementate de prezentul cod și de alte legi.

(4) Subiecte ale raporturilor juridice civile sînt persoanele fizice 
și juridice, cele care practică, precum și cele care nu practică 
activitate de întreprinzător.

Articolul 3. Legislaţia civilă
(1) Legislaţia civilă constă în prezentul cod, în alte legi, în ordo-

nanţe ale Guvernului și în acte normative subordonate legii, 
care reglementează raporturile prevăzute la art.2 și care tre-
buie să fie în concordanţă cu Constituţia Republicii Moldova.

(2) Actele normative subordonate legii se aplică la reglemen-
tarea raporturilor civile doar în cazurile în care sînt emise în 
temeiul legii și nu contravin ei.

Articolul 4. Uzanţa
(1) Uzanţa reprezintă o normă de conduită care, deși neconsfin-

ţită de legislaţie, este general recunoscută și aplicată pe par-
cursul unei perioade îndelungate într-un anumit domeniu al 
raporturilor civile.

(2) Uzanţa se aplică numai dacă nu contravine legii, ordinii pu-
blice și bunelor moravuri.

Art 2
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Articolul 5. Analogia legii și analogia dreptului
(1) În cazul nereglementării prin lege ori prin acord al părţilor 

și lipsei de uzanţe, raporturilor prevăzute la art.2 li se apli-
că, dacă aceasta nu contravine esenţei lor, norma legislaţiei 
civile care reglementează raporturi similare (analogia legii).

(2) Dacă aplicarea analogiei legii este imposibilă, drepturile și 
obligaţiile părţilor se determină în funcţie de principiile ge-
nerale și de sensul legislaţiei civile (analogia dreptului).

(3) Nu se admite aplicarea prin analogie a normelor care limi-
tează drepturile civile sau care stabilesc răspundere civilă. 

(4) instanţa de judecată nu este în drept să refuze înfăptui-
rea justiţiei în cauzele civile pe motivul că norma juridică 
lipsește sau că este neclară.

Articolul 6. Acţiunea în timp a legii civile
(1) Legea civilă nu are caracter retroactiv. Ea nu modifică și nici 

nu suprimă condiţiile de constituire a unei situaţii juridice 
constituite anterior, nici condiţiile de stingere a unei situaţii 
juridice stinse anterior. De asemenea, legea nouă nu modi-
fică și nu desfiinţează efectele deja produse ale unei situaţii 
juridice stinse sau în curs de realizare.

(2) Legea nouă este aplicabilă situaţiilor juridice în curs de reali-
zare la data intrării sale în vigoare. 

(3) De la data intrării în vigoare a legii noi, efectele legii vechi 
încetează, cu excepţia cazurilor în care legea nouă prevede 
altfel.

(4) În cazul situaţiilor juridice contractuale în curs de realizare 
la data intrării în vigoare a legii noi, legea veche va continua 
să guverneze natura și întinderea drepturilor și obligaţiilor 
părţilor, precum și orice alte efecte contractuale, dacă legea 
nouă nu prevede altfel. 

(5) În situaţiile prevăzute la alin.(4), dispoziţiile legii noi se aplică 
modalităţilor de exercitare a drepturilor sau de executare a 
obligaţiilor, precum și de înstrăinare, preluare, transformare 

Art 6
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sau de stingere a acestora. De asemenea, dacă legea nouă 
nu prevede altfel, clauzele unui act juridic încheiat anterior 
intrării în vigoare a legii noi contrare dispoziţiilor ei imperati-
ve sînt, de la această dată, lipsite de orice efect juridic.

Articolul 7. Legislaţia civilă și tratatele internaţionale
Dacă prin tratatul internaţional la care Republica Moldova 

este parte sînt stabilite alte dispoziţii decît cele prevăzute de le-
gislaţia civilă, se vor aplica dispoziţiile tratatului internaţional.

C a p i t o l u l  i i

APARiŢiA DREPTURiLOR  
Și OBLiGAŢiiLOR CiviLE. EXERCiTAREA  

Și APĂRAREA DREPTURiLOR CiviLE

Articolul 8. Temeiurile apariţiei drepturilor  
 și obligaţiilor civile
(1) Drepturile și obligaţiile civile apar în temeiul legii, precum și 

în baza actelor persoanelor fizice și juridice care, deși nu sînt 
prevăzute de lege, dau naștere la drepturi și obligaţii civile, 
pornind de la principiile generale și de la sensul legislaţiei 
civile.

(2) Drepturile și obligaţiile civile apar:
a) din contracte și din alte acte juridice;
b) din acte emise de o autoritate publică, prevăzute de lege 

drept temei al apariţiei drepturilor și obligaţiilor civile;
c) din hotărîre judecătorească în care sînt stabilite drepturi 

și obligaţii;

Art 7
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d) în urma creării și dobîndirii de patrimoniu în temeiuri ne-
interzise de lege;

e) în urma elaborării de lucrări știinţifice, creării de opere 
literare, de artă, în urma invenţiilor și altor rezultate ale 
activităţii intelectuale;

f) în urma cauzării de prejudicii unei alte persoane;
g) în urma îmbogăţirii fără justă cauză;
h) în urma altor fapte ale persoanelor fizice și juridice și a 

unor evenimente de care legislaţia leagă apariţia unor 
efecte juridice în materie civilă.

Articolul 9. Exercitarea drepturilor  
 și executarea obligaţiilor
(1) Persoanele fizice și juridice participante la raporturile juri-

dice civile trebuie să își exercite drepturile și să își execute 
obligaţiile cu bună-credinţă, în acord cu legea, cu contractul, 
cu ordinea publică și cu bunele moravuri. Buna-credinţă se 
prezumă pînă la proba contrară.

(2) Neexercitarea de către persoanele fizice și juridice a dreptu-
rilor civile ce le revin nu duce la stingerea acestora, cu excep-
ţia cazurilor prevăzute de lege.

Articolul 10. Apărarea judiciară a drepturilor civile
(1) Apărarea drepturilor civile încălcate se face pe cale judiciară.
(2) Modul de aplanare a litigiului dintre părţi pînă la adresare în 

instanţă de judecată poate fi prevăzut prin lege sau contract.
(3) Apărarea drepturilor civile pe cale administrativă se face 

doar în cazurile prevăzute de lege. Hotărîrea emisă pe cale 
administrativă poate fi atacată în instanţă de judecată.

Articolul 11. Metodele de apărare a drepturilor civile
Apărarea dreptului civil se face prin:
a) recunoașterea dreptului;

Art 11
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b) restabilirea situaţiei anterioare încălcării dreptului și su-
primarea acţiunilor prin care se încalcă dreptul sau se cre-
ează pericolul încălcării lui;

c) recunoașterea nulităţii actului juridic;
d) declararea nulităţii actului emis de o autoritate publică;
e) impunerea la executarea obligaţiei în natură;
f) autoapărare;
g) repararea prejudiciilor;
h) încasarea clauzei penale;
i) repararea prejudiciului moral;
j) desfiinţarea sau modificarea raportului juridic;
k) neaplicarea de către instanţa de judecată a actului ce 

contravine legii emis de o autoritate publică;
l) alte căi prevăzute de lege.

Articolul 12. Declararea nulităţii actului ce contravine  
 legii emis de o autoritate publică 
(1) Actul, emis de o autoritate publică, ce încalcă drepturile și 

interesele civile ocrotite de lege ale unei persoane fizice sau 
juridice va fi declarat de către instanţa de judecată nul din 
momentul adoptării lui.

(2) În cazurile recunoașterii de către instanţa de judecată a actu-
lui, prevăzut la alin.(1), ca fiind nul, dreptul încălcat este pasi-
bil de restabilire sau apărare prin alte metode prevăzute de 
prezentul cod și de alte legi.

Articolul 13. Autoapărarea 
(1) Nu sînt ilicite acţiunile persoanei care, în scopul autoapărării, 

ia, sustrage, distruge sau deteriorează un bun sau, în același 
scop, reţine persoana obligată care ar putea să se ascundă, 
sau înlătură rezistenţa celui obligat să tolereze acţiunea dacă 
nu se poate obţine asistenţa organelor competente și dacă, 

Art 12
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fără o intervenţie imediată, există pericolul ca realizarea 
dreptului să devină imposibilă sau substanţial îngreuiată.

(2) Autoapărarea nu trebuie să depășească limitele necesare în-
lăturării pericolului.

(3) În cazul deposedării de bunuri, trebuie să se solicite imediat 
sechestrarea acestora dacă nu este obţinută executarea silită.

(4) Dacă este reţinută, persoana obligată trebuie să fie adusă 
imediat în faţa autorităţii competente.

(5) Persoana care a săvîrșit una dintre acţiunile prevăzute la alin.
(1), presupunînd în mod eronat că are dreptul la autoapăra-
re, este obligată să repare prejudiciul cauzat celeilalte părţi, 
chiar dacă eroarea nu se datorează culpei sale.

Articolul 14. Repararea prejudiciilor
(1) Persoana lezată într-un drept al ei poate cere repararea in-

tegrală a prejudiciului cauzat astfel. 
(2) Se consideră prejudiciu cheltuielile pe care persoana lezată 

într-un drept al ei le-a suportat sau urmează să le suporte 
la restabilirea dreptului încălcat, pierderea sau deteriorarea 
bunurilor sale (prejudiciu efectiv), precum și beneficiul ne-
obţinut prin încălcarea dreptului (venitul ratat).

(3) Dacă cel care a lezat o persoană într-un drept al ei obţine ca 
urmare venituri, persoana lezată este în drept să ceară, pe 
lîngă reparaţia prejudiciilor, partea din venit rămasă după 
reparaţie.

Articolul 15. Apărarea drepturilor personale  
 nepatrimoniale 

Drepturile personale nepatrimoniale și alte valori nemate-
riale sînt apărate în cazurile și în modul prevăzut de prezentul 
cod și de alte legi, în limita în care folosirea modalităţilor de apă-
rare a drepturilor civile reiese din esenţa dreptului încălcat și din 
caracterul consecinţelor acestei încălcări.

Art 15
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Articolul 16. Apărarea onoarei, demnităţii  
 și reputaţiei profesionale
(1) Orice persoană are dreptul la respectul onoarei, demnităţii și 

reputaţiei sale profesionale.
(2) Orice persoană este în drept să ceară dezminţirea informaţiei ce 

îi lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională dacă 
cel care a răspîndit-o nu dovedește că ea corespunde realităţii.

(3) La cererea persoanelor interesate, se admite apărarea onoarei 
și demnităţii unei persoane fizice și după moartea acesteia. 

(4) Dacă informaţia care lezează onoarea, demnitatea sau re-
putaţia profesională este răspîndită printr-un mijloc de in-
formare în masă, instanţa de judecată îl obligă să publice o 
dezminţire la aceeași rubrică, pagină, în același program sau 
ciclu de emisiuni în cel mult 15 zile de la data intrării în vigoa-
re a hotărîrii judecătorești.

(5) În cazul în care un document emis de o organizaţie conţi-
ne informaţii care lezează onoarea, demnitatea și reputaţia 
profesională, instanţa de judecată o obligă să înlocuiască 
documentul.

(6) În alte cazuri decît cele prevăzute la alin.(4) și (5), modalitatea 
de dezminţire a informaţiilor care lezează onoarea, demni-
tatea și reputaţia profesională se stabilește de către instanţa 
de judecată.

(7) Persoana lezată în drepturile și interesele sale, ocrotite de 
lege, prin publicaţiile unui mijloc de informare în masă, este 
în drept să publice replica sa în respectivul mijloc de infor-
mare în masă pe contul acestuia.

(8) Orice persoană în a cărei privinţă a fost răspîndită o infor-
maţie ce îi lezează onoarea, demnitatea și reputaţia profesi-
onală este în drept, pe lîngă dezminţire, să ceară repararea 
prejudiciului material și moral cauzat astfel.
Cuantumul despligubirilor pentru prejudiciul moral trebuie 

sa fie rezonabil și să se determine ţinîndu-se cont de:
a) caracterul informaţiilor răspîndite;

Art 16
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b) sfera de răspîndire a informaţiilor;
c) impactul social asupra persoanei;
d) gravitatea și întinderea suferinţelor psihice sau fizice cau-

zate persoanei vătămate;
e) proporţionalitatea între acordarea despăgubirilor și gra-

dul în care reputaţia a fost lezată;
f) gradul de vinovăţie al autorului prejudiciului;
g) măsura în care această compensare poate aduce satisfac-

ţie persoanei vătămate;
h) publicarea rectificării, replicii sau dezminţirii pînă la pro-

nunţarea hotărîrii judecătorești;
i) alte circumstanţe relevante pentru cazul dat. 

(9) Dacă identificarea persoanei care a difuzat informaţia ce le-
zează onoarea, demnitatea și reputaţia profesională a unei 
alte persoane este imposibilă, aceasta din urmă este în drept 
să adreseze în instanţă de judecată o cerere în vederea de-
clarării informaţiei răspîndite ca fiind neveridică.

Art 16
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Titlul II

PERSOANELE

C a p i t o l u l  i

PERSOANA FiZiCĂ

Articolul 17. Noţiunea de persoană fizică
Persoană fizică este omul, privit individual, ca titular de 

drepturi și de obligaţii civile.

Articolul 18. Capacitatea de folosinţă  
 a persoanei fizice
(1) Capacitatea de a avea drepturi și obligaţii civile (capacitatea 

de folosinţă) se recunoaște în egală măsură tuturor persoa-
nelor fizice.

(2) Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice apare în momen-
tul nașterii și încetează o dată cu moartea.

(3) Dreptul la moștenire a persoanei fizice apare la concepţiune 
dacă se naște vie.

Articolul 19. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice
Capacitate de exerciţiu este aptitudinea persoanei de a do-

bîndi prin fapta proprie și de a exercita drepturi civile, de a-și 
asuma personal obligaţii civile și de a le executa.
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Articolul 20. Capacitatea deplină  
 de exerciţiu a persoanei fizice
(1) Capacitatea deplină de exerciţiu începe la data cînd persoa-

na fizică devine majoră, adică la împlinirea vîrstei de 18 ani.
(2) Minorul dobîndește prin căsătorie capacitate deplină de exer-

ciţiu. Desfacerea căsătoriei nu afectează capacitatea deplină 
de exerciţiu a minorului. În cazul declarării nulităţii căsătoriei, 
instanţa de judecată îl poate lipsi pe soţul minor de capacita-
tea deplină de exerciţiu din momentul stabilit de ea.

(3) Minorul care a atins vîrsta de 16 ani poate fi recunoscut ca 
avînd capacitate de exerciţiu deplină dacă lucrează în baza 
unui contract de muncă sau, cu acordul părinţilor, adopta-
torilor sau curatorului, practică activitate de întreprinzător. 
Atribuirea capacităţii depline de exerciţiu unui minor (eman-
cipare) se efectuează prin hotărîre a autorităţii tutelare, cu 
acordul ambilor părinţi, adoptatorilor sau curatorului, iar în 
lipsa unui astfel de acord, prin hotărîre judecătorească.

Articolul 21. Capacitatea de exerciţiu a minorului 
 care a împlinit vîrsta de 14 ani
(1) Minorul care a împlinit vîrsta de 14 ani încheie acte juridice 

cu încuviinţarea părinţilor, adoptatorilor sau a curatorului, 
iar în cazurile prevăzute de lege, și cu încuviinţarea autori-
tăţii tutelare.

(2) Minorul care a împlinit vîrsta de 14 ani are dreptul fără con-
simţămîntul părinţilor, adoptatorilor sau al curatorului:
a) să dispună de salariu, bursă sau de alte venituri rezultate 

din activităţi proprii;
b) să exercite dreptul de autor asupra unei lucrări știinţifice, 

literare sau de artă, asupra unei invenţii sau unui alt rezul-
tat al activităţii intelectuale apărate de lege;

c) să facă depuneri în instituţiile financiare și să dispună de 
aceste depuneri în conformitate cu legea;

d) să încheie actele juridice prevăzute la art.22 alin.(2).

Art 21


