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CODUL CIVIL al Republicii Moldova (extrase) 
Nr. 1107-XV din 06.06.2002 

Monitorul Oficial nr. 82-86 din 22.06.2002 
 

(…) 
    Articolul 14. Repararea prejudiciilor 
    (1) Persoana  lezată  într-un  drept  al  ei  poate  cere  repararea integrală 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  şi  beneficiul  neobţinut   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 şi alte valori nemateriale sînt apărate  în  cazurile şi în modul 
prevăzut de prezentul cod şi  de  alte legi, în limita în care folosirea modalităţilor de apărare a drepturilor 
civile   reiese   din  esenţa  dreptului  încălcat  şi  din   caracterul consecinţelor acestei încălcări. 
 

    Articolul 16. Apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale 
(1) Orice persoană  are dreptul la respectul onoarei, demnităţii  şi 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 dovedeşte că ea corespunde realităţii.  
(3) La cererea persoanelor interesate, se admite apărarea onoarei şi demnităţii unei persoane fizice şi 
după moartea acesteia.  
(4) Dacă informaţia  care lezează onoarea, demnitatea sau  reputaţia profesională  este  răspîndită  
printr-un mijloc de informare  în  masă, instanţa  de  judecată  îl  obligă să publice o  dezminţire  la  
aceeaşi rubrică, pagină, în acelaşi program sau ciclu de emisiuni în cel mult 15 zile de la data intrării în 
vigoare a hotărîrii judecătoreşti.  
(5) În cazul  în  care  un document emis de  o  organizaţie  conţine informaţii  care lezează onoarea, 
demnitatea şi reputaţia  profesională, instanţa de judecată o obligă să înlocuiască documentul.  
(6) În alte cazuri   decît  cele  prevăzute  la  alin.(4)  şi   (5), modalitatea   de  dezminţire  a  
informaţiilor  care  lezează   onoarea, demnitatea  şi reputaţia profesională se stabileşte de către instanţa 
de judecată.  
(7) Persoana  lezată  în drepturile şi interesele sale, ocrotite  de lege,  prin publicaţiile unui mijloc de 
informare în masă, este în drept să  publice  replica  sa în respectivul mijloc de informare în  masă  pe 
contul acestuia.  
(8) Orice persoană în a cărei privinţă a fost răspîndită o informaţie ce îi lezează onoarea, demnitatea şi 
reputaţia profesională este în drept, pe lîngă dezminţire, să ceară repararea prejudiciului material şi 
moral cauzat astfel. Cuantumul despăgubirilor pentru prejudiciul moral trebuie sa fie rezonabil şi să se 
determine ţinîndu-se cont de:  
a) caracterul informaţiilor răspîndite;  
b) sfera de răspîndire a informaţiilor;  
c) impactul social asupra persoanei;  
d) gravitatea şi întinderea suferinţelor psihice sau fizice cauzate persoanei vătămate;  
e) proporţionalitatea între acordarea despăgubirilor şi gradul în care reputaţia a fost lezată;  
f) gradul de vinovăţie al autorului prejudiciului;  
g) măsura în care această compensare poate aduce satisfacţie persoanei vătămate;  
h) publicarea rectificării, replicii sau dezminţirii pînă la pronunţarea hotărîrii judecătoreşti;  
i) alte circumstanţe relevante pentru cazul dat. 
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(9) Dacă identificarea persoanei care a difuzat informaţia ce lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia 
profesională a unei alte persoane este imposibilă, aceasta din urmă este în drept să adreseze în instanţă 
de judecată o cerere în vederea declarării informaţiei răspîndite ca fiind neveridică.  
[Art.16 completat prin Legea nr.262-XVI din 28.07.2006, în vigoare 11.08.2006] 

 
(…) 

 
PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ 

 
    Articolul 267. Termenul general de prescripţie extinctivă 
    (1) Termenul  general  în  interiorul căruia  persoana  poate  să-şi apere, pe calea intentării unei 

acţiuni în instanţă de judecată, dreptul încălcat este de 3 ani. 
    (2) Acţiunile  privind apărarea drepturilor personale nepatrimoniale se prescriu numai în cazurile 

expres prevăzute de lege. 
 

(…) 
 

        Articolul 280. Pretenţiile imprescriptibile extinctiv 
    Sînt imprescriptibile extinctiv pretenţiile: 
    a) privind apărarea  drepturilor personale nepatrimoniale dacă legea nu prevede altfel; 
    b) deponenţilor  faţă de instituţiile financiare privind restituirea depunerilor; 
    c) cu privire la repararea prejudiciului cauzat vieţii sau sănătăţii persoanei.  În  acest  caz,  se repară  
prejudiciul  pentru  o  perioadă anterioară intentării acţiunii, dar nu mai mare de 3 ani. 
 

(…) 
 

OBLIGAŢIILE CARE NASC DIN CAUZAREA DE DAUNE 
 
Articolul 1422. Reparaţia prejudiciului moral  
(1) În cazul în care persoanei i s-a cauzat un prejudiciu moral (suferinţe psihice sau fizice) prin fapte ce 
atentează la drepturile ei personale nepatrimoniale, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie, instanţa 
de judecată are dreptul să oblige persoana responsabilă la reparaţia prejudiciului prin echivalent bănesc.  
(2) Prejudiciul moral se repară indiferent de existenţa şi întinderea prejudiciului patrimonial.  
(3) Reparaţia prejudiciului moral se face şi în lipsa vinovăţiei autorului, faptei ilicite în cazul în care 
prejudiciul este cauzat prin condamnare ilegală, atragere ilegală la răspundere penală, aplicare ilegală a 
arestului preventiv sau a declaraţiei scrise de a nu părăsi localitatea, aplicarea ilegală în calitate de 
sancţiune administrativă a arestului, muncii neremunerate în folosul comunităţii şi în alte cazuri prevăzute 
de lege.  
[Art.1422 modificat prin Legea nr.206-XV din 29.05.03, în vigoare 18.07.03] 
 
    Articolul 1423. Mărimea compensaţiei pentru prejudiciu moral 
    (1) Mărimea compensaţiei  pentru  prejudiciu moral se  determină  de către  instanţa  de  judecată  în 
funcţie de  caracterul  şi  gravitatea suferinţelor psihice sau fizice cauzate persoanei vătămate, de gradul de 
vinovăţie  al autorului prejudiciului, dacă vinovăţia este o condiţie  a răspunderii,  şi  de  măsura  în care  
această  compensare  poate  aduce satisfacţie persoanei vătămate. 
    (2) Caracterul  şi  gravitatea  suferinţelor psihice sau  fizice  le apreciază  instanţa de judecată, luînd în 
considerare circumstanţele  în care  a fost cauzat prejudiciul, precum şi statutul social al  persoanei 
vătămate. 
 



 3

    Articolul 1424. Termenul de prescripţie 
    (1) Acţiunea  în reparare a prejudiciului se prescrie în termen de 3 ani  începînd  cu  momentul  în care 
persoana vătămată  a  cunoscut  sau trebuia  să  cunoască existenţa prejudiciului şi persoana obligată  să-l 
repare. 
    (2) În cazul  în  care  persoana obligată să repare  prejudiciul  şi persoana prejudiciată negociază asupra 
prejudiciului care urmează să fie reparat,  cursul prescripţiei se suspendă pînă cînd una din părţi nu  va 
renunţa la negociere. 
    (3) În cazul  în  care  persoana obligată să  repare  prejudiciul  a dobîndit   ceva,   în   urma  faptei  ilicite,  
din   contul   persoanei prejudiciate, prima este obligată, chiar şi după expirarea termenului de prescripţie,   
să   restituie,  în  conformitate  cu   normele   privind îmbogăţirea fără justă cauză, ceea ce a dobîndit. 
 
 
 


