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because through it the spouses or future spouses 
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tual matrimonial regime ins  tu  on.
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Unul dintre cele mai importante momente ce in de re-
gimul matrimonial contractual îl reprezint  con inutul 
acestuia. Anume acordul asupra con inutului st  la baza 
încheierii contractului matrimonial, deoarece prin el so ii 
sau viitorii so i î i exprim  voin a real  cu privire la soar-
ta patrimoniului conjugal. Ar  colul de mai jos prezint  o 
analiz  a legisla iei în domeniu, cu iden   carea solu iilor 
pentru îmbun t irea cadrului norma  v ce reglemen-
teaz  ins  tu ia regimului matrimonial contractual.

Cuvinte-cheie: contract matrimonial, regim matrimoni-
al, regim matrimonial contractual, regim matrimonial 
primar impera  v, rela ii patrimoniale, rela ii personale 
nepatrimoniale.

Via a patrimonial  a so ilor poate   organiza-
t  nu numai de c tre legiuitor, în m sura în care 
acesta pre uie te libertatea individual  i e animat 
de adev rul c   ecare dintre noi ne cunoa tem mai 
bine interesul personal decât el. Conven iile matri-
moniale sunt posibile juridic doar în sistemele  e-
xibile de drept, care organizeaz  regimuri matri-
moniale alternative, al turi de regimurile legale1, 
situa ie caracteristic  i pentru Republica Moldo-
va. Astfel, cei care urmeaz  s  se c s toreasc , pre-
cum i cei a  a i deja în rela ie de c s torie pot s - i 
amenajeze rela iile lor patrimoniale prin stabilirea 
propriului regim matrimonial contractual.

În cadrul sistemelor de drept care cunosc re-
gimuri matrimoniale pluraliste exist  un set de 
reguli aplicabile raporturilor patrimoniale dintre 
so i dincolo de voin a lor i indiferent de regimul 
matrimonial pe care ei i l-ar   ales. Aceste reguli 
generale i imperative formeaz  constitu ia regi-
murilor matrimoniale, adic  regimul primar im-

1 Vasilescu P. Regimuri matrimoniale. Partea generală. Bucu-

rești: Rosetti, 2003, p.182.

perativ. De i nu este denumit astfel, în legisla ia 
Republicii Moldova exist  un set de asemenea re-
guli, de la care nu se poate deroga prin con inutul 
regimului matrimonial contractual, sub consecin a 
nulit ii unor asemenea clauze.

Problemele cu caracter pecuniar prezint  un 
aspect al rela iilor de familie ce nu poate   neglijat, 
întrucât c s toria produce mai multe efecte patri-
moniale asupra persoanei decât orice alt  rela ie 
familial . În timpul c s toriei se pot na te crean e 
între so i, acestea caracterizându-se prin anumite 
speci  cit i generate de faptul c  ele intervin în-
tr-un cadru intim, se pot referi la via a familial , 
iau na tere între persoane care nu sunt una pen-
tru cealalt  nici ter i i nici contractan i ordinari. 
În timpul c s toriei intervin i o multitudine de 
rela ii de ordin patrimonial între so i i ter i. În vi-
ziunea ter ilor, so ii formeaz  o unitate, leg turile 
care îi unesc i via a de familie împiedic  aplicarea 
regulilor ordinare privind capacitatea i reprezen-
tarea. Dup  desfacerea c s toriei, mai ales atunci 
când aceasta a durat un timp îndelungat, activul 
i pasivul existente în patrimoniul conjugal trebu-

ie împ r ite între so i. Iat  de ce, în cazul so ilor, 
dreptul obliga iilor este necesar s  capete aspecte 
deosebite, adaptate speci  cului rela iilor ce carac-
terizeaz  domeniul matrimonial.2

2 Crăciunescu C-M. Regimuri matrimoniale. București: ALL 

Beck, 2000, p.3.
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Practica de a încheia contracte matrimoniale 
exist  cu prioritate în familiile avute. În contractul 
matrimonial se determin  regimul matrimonial 
care va guverna raporturile patrimoniale dintre 
so i, adic  dreptul de proprietate asupra averii to-
tale sau par iale a so ului i so iei. Uneori, regimul 
matrimonial ales poate s  se refere i la sanc iunile 
patrimoniale ce vor   aplicate în caz de divor . Ast-
fel, la solu ionarea con  ictelor patrimoniale dintre 
so i judecata se va conduce nu de „buchia legii”, 
dar de regimul matrimonial contractual ales, adi-
c  de con inutul contractului matrimonial, dac  el 
exist .3 Din aceste considerente, necesitatea regi-
mului matrimonial contractual este incontestabil  
– acord  so ilor posibilitatea de a- i stabili singuri 
regimul matrimonial aplicabil c s toriei lor.

În practica recent format  în Republica Moldo-
va exist  pu ine cupluri care au încheiat contracte 
matrimoniale. Se cunosc state unde contractul ma-
trimonial este încheiat de majoritatea cet enilor 
care se c s toresc datorit  faptului c  popula ia 
cunoa te importan a acestuia pentru lini tea fami-
liei lor. În Republica Moldova, îns , cet enii sunt 
pu in informa i despre priorit ile acestuia,  ind 
considerat de unii f r  sens i inutil, iar cei care 
doresc s -l încheie simt lipsa unor consulta ii juri-
dice profesioniste în domeniu, renun ând, în  nal, 
la încheierea acestuia i conformându-se realit ii.

Motivele nedorin ei de a încheia contracte ma-
trimoniale pot   mai multe, îns  cel mai impor-
tant, cred speciali tii, e c  tinerii însur ei, dar i 
p rin ii acestora, nu prea tiu ce este un contract 
matrimonial, cum se încheie i care sunt efectele 
lui în cazul unui divor . Al ii, de i cunosc prea 
bine ce este un contract matrimonial, nu cred c  le 
este absolut necesar, deoarece sunt ferm convin i 
de faptul c  la baza c s toriei lor st  dragostea i 
nu interesele de c p tuire.4 

Mare e bucuria visului împlinit, a c s toriei 
care e pe cale s  se încheie. Exist  îns  i cupluri 
care, înainte de a rosti „Da”, simt o team  per  -
d  care li se strecoar  în su  et i o îndoial  um-
brindu-le fericirea. Oare vor   în stare s  ia decizii 
împreun , astfel încât s   e deopotriv  mul umi i? 

i dac  da, le poate da cineva garan ii lini titoare? 
R spunsul e unul singur: s  încheie contract matri-
monial.5 Acesta le va permite so ilor s - i constru-

3 Кузнецова И.M. Комментарий к семейному кодексу Рос-

сийской Федераций. Москва: Юрист, 2000, ст.147.
4 http://www.jurnaltv.md/ro/news/contractul-matrimonial-

231949/# (vizitat 29.04.2013).
5 http://www.nunti.ro/contractul_prenuptial.html (vizitat 

17.04.2012).

iasc  propriul regim matrimonial, s  se conving  
de veridicitatea vorbelor rostite de partener, de 
dragostea fa  de persoana sa i nu fa  de banii 
s i, respectiv – le va asigura o lini te su  eteasc  i 
o via  f r  dubii al turi de persoana iubit . 

Importan a acestui institut reiese din nevoia de 
a acorda so ilor sau viitorilor so i posibilitatea de 
a- i construi singuri regimul matrimonial aplicabil 
c s toriei lor, dac  lor nu le convine o prevedere 
legal  – s  o poat  înlocui sau modi  ca, prin inter-
mediul unei conven ii matrimoniale încheiate cu 
respectarea voin ei ambilor, desigur i cu respec-
tarea normelor legale imperative. Dac  normele 
legale imperative, referitoare la regimul matrimo-
nial al so ilor, convin acestora în limita bunurilor 
de consum i de uz comun, atunci aceste norme 
ar putea s  nu convin  so ilor în ceea ce prive te 
dreptul de proprietate asupra imobilelor, utilajelor 
de producere i alte drepturi patrimoniale consi-
derabile pe care so ii le pot ob ine în timpul c s -
toriei. Spre exemplu, ast zi încheierea contractului 
matrimonial prezint  interes, în primul rând, pen-
tru so ul întreprinz tor, care dore te s - i conserve 
toate drepturile asupra  rmei, în caz de divor .6

Doctrinarii ru i A.S. Gasparean i E.S. Astro-
xova identi  c  diverse motive pentru care tinerii 
îndr gosti i apeleaz  la regimul matrimonial con-
tractual, precum sunt: una dintre p r i are îndoieli 
în privin a dragostei celeilalte, crezând c  aceasta 
din urm  încearc  s  se foloseasc  material de sen-
timentele sale; familia de businessmani dore te s -
i asigure averea; so ii pur i simplu nu- i doresc 

probleme suplimentare în caz de divor , care pot 
  o traum  psihologic  grav ; so ii care doresc s  

divor eze i au ajuns la un numitor comun încheie 
contract matrimonial drept garan ie c  cel lalt nu 
se va r zgândi.7

Conform men iunilor date de psihologii spe-
ciali ti în dreptul familiei, regimul matrimonial 
contractual nu provoac  divor ul, dar, în cele mai 
multe cazuri, îl elimin . Existând contractul matri-
monial, nici unul dintre so i nu este cointeresat în 
crearea situa iei de divor , îns  chiar dac  aceast  
situa ie apare divor ul este mai lini tit.8 Datorit  
schimb rilor care au loc în via a economic  a so-
ciet ii, precum i apari ia unor rela ii patrimoni-
ale, titlul de proprietate al so ilor joac  un rol im-
portant, litigiile de proprietate  ind adesea cauza 

6 Кузнецова И.M., op. cit., p.147.
7 Гаспарян A.С., Атрохова E.С. Брачный контракт – гарантие 

семейного счастья. Ростов-на-дану: Фених, 2004, ст.7.
8 Гаспарян A.С., Атрохова E.С., op. cit., p.10.
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principal  a dezintegr rii familiei. Acest lucru este 
con  rmat i de jurispruden .9

Consider m c  o modalitate de reglare civili-
zat  a rela iilor patrimoniale dintre so i în timpul 
c s toriei ori în caz de desfacere a acesteia o con-
stituie convenirea asupra unui regim matrimonial 
aplicabil rela iilor patrimoniale dintre ei. Impor-
tan a contractului matrimonial const  în primul 
rând în faptul c  încheierea acestuia permite so i-
lor s  elimine eventualele certe ce pot s  apar  în 
caz de divor , prin stabilirea regimului matrimoni-
al propriu aplicabil c s toriei dintre ei.10

Dincolo de aspectele ce pot p rea meschine, re-
gimul matrimonial contractual prezint  cel pu in 
avantajul c  administreaz  banii i timpul viitorilor 
so i. În cazul existen ei unui contract matrimonial, 
divor ul devine o formalitate facil , deoarece toate 
aspectele legate de aceast  chestiune se pot stipula 
în contractul matrimonial, iar averea celor doi so i 
urmeaz  a   distribuit  dup  dorin a cuplului. Per-
soanele care au trecut prin experien a nepl cut  a 
unui divor  prelungit i mizerabil tiu câ i nervi i 
bani se cheltuie cu taxele, martorii i exper ii, de-a 
lungul unui r zboi în instan a de judecat . 

Din punct de vedere juridic, contractul ma-
trimonial poate   atât de explicit i de lung cât e 
nevoie i poate acoperi toate aspectele pe care i 
le doresc cele dou  p r i. Unul dintre cele mai frec-
vente tipuri de regimuri matrimoniale contractua-
le se refer  la bunurile familiale. Când unul dintre 
so i este implicat într-o afacere de familie, el do-
re te de cele mai multe ori – ca i ceilal i membri 
ai familiei angaja i în activit ile respectivei afaceri 
– s  o p streze pe acelea i criterii „de sânge”. La 
fel, dac  unul dintre so i acumuleaz  substan iale 
datorii înainte de c s torie, e mai mult decât pro-
babil c  cealalt  parte va ine s - i protejeze averea 
de creditorii so ului datornic.

Regimul matrimonial contractual poate regle-
menta i responsabilit ile so ilor privind îngriji-
rea copiilor din c s torii anterioare, cât i a celor 
care urmeaz  s  se nasc . Acest aspect poate   de o 
însemn tate considerabil  în instan , atunci când 
unul dintre so i inten ioneaz  s  renun e la cariera 
sa i s  se dedice cre terii copiilor. Cel mai adesea, 
îns , disputele se nasc asupra modalit ii de îm-
p r ire a bunurilor conjugale. Contractul matrimo-

9 Абдурешитова Г. Что следует знать о брачном договоре. 

B: Крымское время, Украина, 2010, н.11. http://time4news.

org/content/chto-sleduet-znat-o-brachnom-dogovore 

(vizitat 30.03.2013).
10 Кузнецова И.M., op. cit., p.147.

nial poate   folosit pentru a conferi siguran  c  
averea cuplului va   corect împ r it , c  aceasta va 
  transferat  de la un so  la altul sau c  drepturile 

asupra ei vor   împ r ite în mod egal de c tre so i 
sau pe cote – p r i. Toate aceste dispozi ii i solu-
iile la situa iile care ar putea ap rea pot   stabilite 

într-o manier  organizat  i bine gândit  în ceea ce 
americanii numesc „the prenuptial”.11

Unul dintre cele mai importante momente ce 
in de studierea regimului matrimonial contractu-

al îl reprezint  con inutul acestuia. Anume acordul 
asupra con inutului st  la baza încheierii contrac-
tului matrimonial, deoarece prin el so ii sau viito-
rii so i î i exprim  voin a real  cu privire la soarta 
patrimoniului conjugal. Codul familiei dedic  doar 
un singur articol con inutului contractului matri-
monial (art.29), care, în cei peste zece ani care s-au 
scurs de la intrarea în vigoare a noului Cod al fa-
miliei, s-a dovedit a   insu  cient pentru a asigura 
aplicabilitatea practic  a acestui institut. Din acest 
motiv, precum i în vederea îmbun t irii cadrului 
legal în materie de regim matrimonial contractual, 
consider m necesar s  ne oprim asupra modului în 
care legiuitorul na ional reglementeaz  con inutul 
regimului matrimonial contractual, formulând mai 
multe propuneri de interpretare i aplicare a nor-
melor juridice deja existente, dar i de lege ferenda.

1. Potrivit art.27 din Codul familiei, „în con-
tractul matrimonial se determin  drepturile i 
obliga iile patrimoniale ale so ilor sau ale viitorilor 
so i în timpul c s toriei i/sau în cazul desfacerii 
acesteia”. Îns , desfacerea c s toriei (divor ul) este 
numai un mod de încetare a c s toriei. În confor-
mitate cu art.33 alin.(1) din Codul familiei, c s -
toria poate s  înceteze i în urma decesului sau a 
declar rii pe cale judec toreasc  a decesului unuia 
dintre so i. Deci, dac  în art.27 din Codul familiei 
este prev zut numai cazul desfacerii c s toriei, re-
zult  c  nu este posibil  determinarea în contrac-
tul matrimonial a drepturilor i obliga iilor patri-
moniale în cazul decesului unuia dintre so i.

2. Reie ind din prevederile art.27 din Codul fa-
miliei, sarcina regimului matrimonial contractual 
este de a determina anume ce drepturi i obliga ii 
patrimoniale ale so ilor pot exista în timpul c s -
toriei, precum i ce drepturi i obliga ii patrimo-
niale pot exista în cazul desfacerii acesteia. Astfel, 
în func ie de momentul realiz rii, drepturile i 
obliga iile patrimoniale ale so ilor se clasi  c  în 

11 http://www.nunti.ro/contractul_prenuptial.html (vizitat 

17.04.2012).
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dou  categorii. La prima categorie se atribuie cele 
ce pot exista în timpul c s toriei, iar la cea de-a 
doua – cele ce pot exista în caz de divor . F când 
aceast  remarc , inten ion m s  atragem aten ia 
asupra faptului c  stabilirea în con inutul regimu-
lui matrimonial contractual a drepturilor i obli-
ga iilor ce le revin so iilor în timpul c s toriei are 
ca scop crearea condi iilor ce vor asigura stabili-
tatea i durabilitatea rela iilor familiale, pe când 
stabilirea drepturilor i obliga iilor ce vor reveni 
so ilor în cazul desfacerii c s toriei urm re te alte 
scopuri: sanc ionarea so ului culpabil de desface-
rea c s toriei, prevenirea unui eventual litigiu în 
leg tur  cu partajarea averii comune etc.

3. Regimul matrimonial contractual nu se poa-
te referi la rela iile cu caracter personal, îns  con-
sider m c  so ii pot s  prevad  modul de contri-
bu ie a  ec ruia la cheltuielile legate de recreerea 
i petrecerea timpului liber. În aceast  ordine de 

idei, în dependen  de con inutul lor, drepturile 
i obliga iile patrimoniale ale so ilor se divizeaz  

în: a) drepturi i obliga ii îndreptate spre satisface-
rea necesit ilor cu caracter material i b) drepturi 
i obliga ii îndreptate spre satisfacerea necesit i-

lor cu caracter nematerial.
4. În raport cu condi ionalitatea realiz rii, 

drepturile i obliga iile patrimoniale contractuale 
se divizeaz  în trei categorii: a) drepturi i obliga-
ii condi ionate de un anumit termen, b) drepturi i 

obliga ii condi ionate de survenirea sau nesurveni-
rea anumitor evenimente, i c) drepturi i obliga ii 
legate atât de un anumit termen cât i de survenirea 
sau nesurvenirea anumitor evenimente.

5. Libertatea contractual  oferit  prin art.29 
alin.(4) din Codul familiei, potrivit c ruia so ii 
sunt în drept s  determine în regimul matrimoni-
al contractual creat de ei drepturile i obliga iile 
privind între inerea reciproc , trebuie privit  în 
sens extensiv i nu restrictiv, deoarece so ii sau 
persoanele care doresc s  se c s toreasc  pot con-
veni de comun acord asupra unor clauze sau con-
di ii care dezvolt  i nu înl tur  sau înr ut esc 
situa ia legal  asupra drepturilor i obliga iilor 
privind între inerea reciproc . Concluzia enun at  
se argumenteaz  pe prevederea art.29 alin.(6) din 
Codul familiei, conform c reia p r ile nu sunt în 
drept s  stipuleze în contractul matrimonial clau-
ze care ar limita dreptul so ului inapt de munc  
la între inere, care ar leza drepturile i interesele 
legitime ale so ilor sau ale unuia dintre ei.

6. Obliga ia statului de a lua m suri pentru ca 
orice om s  aib  condi ii de trai decent, cuprinzând 

i locuin a, este asigurat  nu doar prin garan ii so-
ciale, dar i prin garan ii familiale care oblig  so ul 
proprietar al locuin ei s  ofere dreptul de folosin  
asupra acesteia i pentru ceilal i membri ai familiei, 
inclusiv în caz de încetare a rela iilor familiale, dac  
prin contract matrimonial nu au convenit altfel. Ast-
fel, so ul neproprietar nu este obligat s  elibereze 
locuin a în caz de divor , dar so ii pot conveni prin 
contract matrimonial altfel, inclusiv asupra terme-
nului în care urmeaz  a   eliberat  locuin a de c tre 
cel lalt so . În context, ca lege ferenda se propune mo-
di  carea i completarea art.130 din Codul cu privi-
re la locuin e, astfel încât, în cazul încet rii raporturilor 
familiale cu proprietarul casei de locuit, dreptul de folosire 
a locuin ei familiei s   e men inut pentru fo tii membri ai 
familiei, dac  ei nu dispun de spa iu locativ. 

7. Reie ind din prevederile art.424 alin.(2) 
din Codul civil, titularul dreptului de abita ie are 
dreptul s  locuiasc  în locuin a unei alte persoa-
ne împreun  cu so ul i copiii s i, chiar dac  nu 
a fost c s torit sau nu avea copii la data la care 
s-a constituit abita ia. Îns , reie ind din prevede-
rea art.425 alin.(1) din Codul civil, consider m c  
copiii i so ul titularului dreptului de abita ie nu 
au un drept comun de abita ie cu titularul acestui 
drept, ei pur i simplu locuiesc acolo.

8. Al turi de cele dou  categorii de bunuri 
men ionate în literatura de specialitate – comune 
i proprii – scoatem în eviden  i categoria bu-

nurilor de uz personal, care sunt protejate prin 
efectul imperativ al legii, indiferent de con inutul 
regimului matrimonial contractual, întrucât nu 
pot constitui obiect al acestuia. Propunerea dat  
se întemeiaz  pe art.22 alin.(2) din Codul familiei, 
care prezint  lucrurile de uz personal ca  ind o ca-
tegorie distinct  a propriet ii personale a so ilor.

9. Potrivit art.29 alin.(3) din Codul familiei, 
„Contractul matrimonial încheiat în timpul c s to-
riei nu are ac iune retroactiv . Bunurile dobândite 
pân  la încheierea contractului sunt supuse regi-
mului legal prev zut de prezentul cod”. Astfel, re-
zult  c  bunurile dobândite de so i în timpul c s -
toriei pân  la încheierea contractului matrimonial, 
adic  în perioada de la încheierea c s toriei i pân  
la autenti  carea notarial  a contractului matrimo-
nial, nu pot face obiectul regimului matrimonial 
contractual al so ilor, întrucât contractul matrimo-
nial încheiat în timpul c s toriei nu are ac iune 
retroactiv , iar asupra acestei categorii de bunuri 
se aplic , prin efectul legii, regimul imperativ al 
propriet ii în dev lm ie. Or, ac iunea neretroac-
tiv  a contractului matrimonial semni  c  imposi-
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bilitatea schimb rii regimului juridic al bunurilor 
so ilor începînd cu o dat  anterioar  autenti  c rii 
contractului matrimonial. Astfel, prin art.29 alin.
(3) din Codul familiei se limiteaz  spectrul de re-
la ii patrimoniale ce pot   obiect al contractului 
matrimonial, întrucât contractul matrimonial în-
cheiat în timpul c s toriei nu are puterea de a în-
locui efectele regimului matrimonial legal deja 
produse între so i, dar poate s  prevad  regimul 
matrimonial aplicabil rela iilor din viitor.

10. Analizând con inutul art.20 alin.(2), corobo-
rat la con inutul art.19 alin.(1) i art.22 din Codul 
familiei, concluzion m c  veniturile sunt bunuri. 
Astfel, art.19 alin.(1) instituie regula potrivit c reia 
„bunurile dobândite de c tre so i în timpul c s to-
riei sunt supuse regimului propriet ii în dev lm -
ie”, iar art.22 instituie excep ia, enumerând cate-

goriile de bunuri personale ale so ilor, altele decât 
veniturile. Reiese c , prin art.20 alin.(2), legiuitorul 
vine s  concretizeze faptul c  sunt comune bunurile 
procurate din contul veniturilor i altor pl i, nu i 
cele procurate din contul bunurilor de inute anteri-
or încheierii c s toriei sau din contul celor ob inute 
în dar, prin mo tenire sau în baza altor conven ii 
gratuite. Respectiv, nu poate   atribuit la categoria 
bunurilor comune ale so ilor un bun sau valoarea 
acestuia, dac  a intrat în patrimoniul unuia dintre 
so i în locul unui bun propriu12, decât dac  altfel 
nu este prev zut de regimul matrimonial contrac-
tual al so ilor. În context, propunem modi  carea 
i completarea la  nal a art.22 alin.(1) din Codul 

familiei cu fraza „Sunt bunuri proprii i bunuri-
le dobândite din conven ii efectuate cu bunurile 
proprii sau din sumele ob inute din dona ii”. 

11. Al turi de termenul „venituri”, legiuito-
rul utilizeaz  termenii „premii, indemniza ii i alte 
pl i”, care, de fapt, sunt tot venituri ale so ilor. În le-
g tur  cu aceast  categorie, apare întrebarea: De ce le-
giuitorul le-a desprins de venituri? Dac  vom analiza în 
esen  con inutul art.20 alin.(2) lit.b) din Codul fami-
liei, care prevede c  sunt comune bunurile procurate 
din contul „premiilor, indemniza iilor i altor pl i, 
cu excep ia celor care au un caracter de compensare 
(ajutor material, desp gubire pentru v t marea s -
n t ii etc.)”, observ m c  ele pot rezulta, ca i veni-
turile, din activitatea de munc . Consider m c  im-
portan a acestei delimit ri este în excep ia instituit , 
care vine s  eviden ieze c  premiile, indemniza iile 
i alte pl i cu caracter de compensare sunt propri-

12 Pînzari V. Dreptul familiei. Note de curs. Chișinău: Universi-

tas, 2000, p.40.

etate personal  a so ului bene  ciar. Mai mult ca 
atât, aceast  excep ie se extinde i asupra premiilor, 
indemniza iilor i altor pl i cu caracter social, care 
nu sunt rezultate din activitatea de munc  a so ului, 
îns  la fel au un caracter de compensare.

12. Totu i, premiile primite, periodic sau oca-
zional, ca rezultat al muncii sau eforturilor unuia 
dintre so i nu sunt bunuri proprii ale so ului be-
ne  ciar, dup  cum nu pot   considerate ca  ind 
conven ii gratuite în sensul art.22 alin.(1) corobo-
rat la art.20 alin.(2) lit.b) din Codul familiei.

13. Consider m c  fructele bunurilor proprii 
sunt comune, deoarece acestea sunt distincte de 
bunul ce le produce, nu sunt cuprinse în enume-
rarea limitativ  a bunurilor proprii (art.22 din Co-
dul familiei), precum i din considerentul c  legea 
(art.19 din Codul familiei) nu leag  calitatea de bun 
comun de modul de dobândire a acestuia. Aceast  
opinie se întemeiaz  i reie ind din scopul regi-
mului matrimonial legal de a include în proprie-
tatea dev lma  a so ilor toate bunurile ob inute 
în timpul c s toriei, cu excep ia celor ob inute cu 
titlu gratuit, precum i pe tendin a legiuitorului de 
a excepta în mod expres careva bunuri de la cate-
goria celor comune (art.22 din Codul familiei). În 
context, propunem completarea art.20 din Codul 
familiei cu un alineat nou, cu urm torul cuprins: 
„(6) Fructele bunurilor proprii sunt comune, dac  
contractul matrimonial nu prevede altfel”. 

14. Obiectele care in de exercitarea profesiei, 
bunurile confec ionate de unul dintre so i, per-
sonal, i bunurile din colec ie ar putea   recunos-
cute ca  ind proprietate personal  a so ilor prin 
intermediul contractului matrimonial, deoarece 
valoarea acestor bunuri poate s   e neînsemnat  
sau, dup  caz, considerabil , din care motiv este 
de remarcat libertatea so ilor de a schimba, de co-
mun acord, regimul juridic al acestor bunuri.

15. So ul de bun -credin  are un drept de 
crean  fa  de so ul debitor, în situa iile când 
crean ele so ului debitor sunt acoperite din contul 
bunurilor proprii ale celuilalt so .

16. Odat  ce concubinajul nu este recunoscut 
de legisla ia familial  ca o form  de existen  a fa-
miliei, rezult  c  prevederile legisla iei familiale 
nu se aplic  rela iilor de concubinaj, deci nici con-
tractul matrimonial încheiat între concubini nu 
va produce efecte juridice, atâta timp cât nu va   
autenti  cat notarial i nu va intra în vigoare, ca 
rezultat al încheierii c s toriei. Mai mult ca atât, 
este cunoscut faptul c  contractul matrimonial se 
încheie pentru a asigura bunurile so ilor în caz de 
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divor , îns , atâta timp cât concubinii nu vor deve-
ni so i în sens juridic, nu poate   vorba de divor .

17. Momentul din care veniturile ob inute 
de so i devin comune difer  în func ie de forma 
acestora. Astfel, veniturile ob inute sub form  de 
mijloace  nanciare vor deveni comune din mo-
mentul în care din contul lor au fost procurate bu-
nuri, au fost depu i bani pe conturi bancare sau 
transfera i în cote de participare etc. Iar în ceea ce 
prive te veniturile ob inute sub form  de bunuri, 
drepturi reale sau de crean , consider m c  vor 
deveni proprietate comun  a so ilor din momentul 
în care au fost primite de so ul îndrept it.

18. În Codul familiei al RM se con in norme 
ale regimului matrimonial primar imperativ, 
de i nu sunt denumite astfel. Asemenea norme se 
con in, în mod special, în art.29 alin.(6) din Codul 
familiei, despre care consider m c  necesit  a   
expus într-o nou  redac ie, i anume: „Contractul 
matrimonial nu poate con ine clauze derogatorii de la 
regulile regimului primar imperativ sub sanc iunea nu-
lit ii, care ar afecta capacitatea juridic  i procesual  a 
so ilor, drepturile i interesele legitime ale so ilor sau 
ale unuia dintre ei, drepturile i obliga iile dintre ei i 
copiii lor, care ar anula obliga ia de  delitate, ajutor i 
între inere reciproc , precum i clauze care contravin 
principiilor i naturii rela iilor familiale”.

19. Chiar dac  nu rezult  din con inutul art.29 
alin.(6) din Codul familiei, rela iile personale ne-
patrimoniale dintre so i nu pot   obiect al regimu-
lui matrimonial contractual. Aceast  interdic ie 
se întemeiaz  pe art.27 din Codul familiei, potri-
vit c ruia prin contract matrimonial se determin  
drepturile i obliga iile patrimoniale ale so ilor. 
Astfel, legea prevede într-un mod exhaustiv con i-
nutul regimului matrimonial contractual, iar prin 
metodele deducerii i interpret rii în ansamblu 
a normelor legisla iei familiale stabilim restric ia 
reglement rii aspectelor nepatrimoniale ale vie ii 
familiale prin contract matrimonial. Spre exem-
plu, regimul matrimonial contractual al so ilor nu 
se poate referi la obliga ia so ilor de a se iubi reci-
proc, de a p stra  delitatea conjugal , de a nu face 
abuz de b uturi spirtoase etc.

O asemnea libertate o ofer  legiuitorul ameri-
can. Obiect al contractului matrimonial în Statele 
Unite ale Americii pot   nu numai drepturile pa-
trimoniale, dar i orice alte rela ii nepatrimoniale 
dintre so i.13 Aceea i libertate contractual  o întâl-

13 Бондов С.Н. Брачный договор. Москва: Юнити – Дана, 

2000, ст.63.

nim i în legisla ia Republicii Belarus. Aici, potrivit 
art.13 din Codul c s toriei i familiei, prin contract 
matrimonial pot   reglementate rela iile personale 
i patrimoniale dintre so i, dintre p rin i i copii, 

dac  acestea nu încalc  drepturile i interesele le-
gitime ale altor persoane i nu vin în contradic ie 
cu legile din Republica Belarus. 14

Consider m c  ar   binevenit ca legiuitorul 
na ional s  acorde cet enilor Republicii Moldo-
va aceast  libertate, oferit  de legiuitorul ame-
rican i cel belarus, de a prevedea în contractul 
matrimonial i drepturile personale nepatrimo-
niale. Sus inem introducerea acestei op iuni con-
tractuale, deoarece regimul matrimonial legal 
stabilit de legisla ia Republicii Moldova convine, 
de regul , majorit ii cet enilor, îns  ceea ce ine 
de aspectele nepatrimoniale este o problem  cu 
mult mai interesant , aici mul i cet eni ar dori 
s  recurg  la încheierea contractului matrimoni-
al, s  prevad , de exemplu: cum se vor ocupa de 
treburile casnice, ce nume vor acorda copiilor, ce 
metod  de educare vor utiliza, cum vor petrece 
timpul liber personal etc.

În acest context, ini iem modi  carea art.27 din 
Codul familiei, care de  ne te contractul matri-
monial, prin extinderea obiectului contractului 
matrimonial i la aspectele personale nepatrimo-
niale. Astfel, propunem de  nirea contractului ma-
trimonial ca  ind conven ia încheiat  benevol între 
persoanele care doresc s  se c s toreasc  sau între so i, 
în care se determin  drepturile i obliga iile patrimonia-
le i personale nepatrimoniale ale acestora în timpul c -
s toriei i/sau în cazul desfacerii acesteia. Consider m 
c  asemenea libertate contractual  nu va limita 
necondi ionat i iremediabil so ii în drepturile lor 
personale, întrucât în Capitolul 4 din Codul fami-
liei „Drepturile i obliga iile personale ale so ilor” 
se con in norme primare imperative aplicabile re-
la iilor personale dintre so i.

Concluzion m c  institutul regimului matri-
monial contractual necesit  îmbun t iri în plan 
legislativ, ceea ce va r spunde necesit ii so ilor 
sau a viitorilor so i de a facilita procesul de proiec-
tare a propriului regim matrimonial. Modi  carea 
Codului familiei ar contribui la realizarea scopului 
propus i ar duce la dezvoltarea acestui institut, 
care este necesar anumitor categorii de cupluri din 
Republica Moldova.

14 Кодекс о браке и семье Республики Беларусь. №.278-З от 

9 июля 1999. http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&

p0=hk9900278&p2={NRPA} (vizitat 17.04.2012).


