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P
menţionăm că preocuparea princi-
pală în cadrul acestui demers o con-
stituie analiza generală a instituţiei 
înstrăinării bunului cu condiţia în-
treţinerii pe viaţă, aşa cum este ea 
reglementată la momentul actual. 
Totuşi, orice demers ştiinţific, oricît 
de generale ar fi tezele cuprinse în 
el, nu-şi poate, credem noi, atinge 
scopul fără o abordare, chiar su-
mară, a unor concepte concrete şi 
speciale. Astfel, vom analiza con-
ceptele de întreţinere, fie că vizează 
direct sau indirect instituţia ce face 
obiectul prezentului articol, cel de 
înstrăinare, întrucît acesta este unul 
dintre efectele principale pe care le 
produce actul juridic supus analizei. 
Vom face o paralelă între obligaţia 
legală de întreţinere, impusă, în spe-
cial, prin reglementările dreptului 
familiei, şi obligaţia contractuală de 
întreţinere, în vederea identificării 
elementelor ce leagă aceste noţiuni, 
dar şi pe cele care le disociază etc.

Reglementarea actuală a înstrăi-
nării bunului cu condiţia întreţinerii 
pe viaţă este cuprinsă în art. 839-
846 Cod civil al R.M.

Este de remarcat că deşi capito-
lul dedicat acestei instituţii este in-
titulat Înstrăinarea bunului cu con-
diţia întreţinerii pe viaţă, articolul 

de la care porneşte reglementarea 
propriu-zisă a materiei poartă de-
numirea Contractul de înstrăinare 
a bunului cu condiţia întreţinerii pe 
viaţă. Prin urmare, logica elementa-
ră a acestei stări de lucruri poate fi 
explicată prin aceea că legiuitorul a 
înţeles că înstrăinarea nu poate să 
existe în afara contractului.

Importanţa şi rolul major al 
contractelor în societate persistă 
din cele mai vechi timpuri şi pînă 
în prezent. Contractele reprezintă 
convenţia dintre două sau mai mul-
te persoane, în scopul de a produce 
efecte juridice. Contractul este un 
acord între două sau mai multe per-
soane cu scopul naşterii unui raport 
juridic. Încheierea contractelor este 
guvernată de principiul libertăţii 
contractuale, deoarece orice con-
tract este creaţia unei voinţe umane. 
Principiul libertăţii contractuale se 
exprimă şi prin aceea că o persoană 
poate încheia orice fel de contract, 
poate să determine prin voinţa sa 
clauzele contractuale şi efectele pe 
care contractul urmează să le produ-
că. De asemenea, părţile pot să mo-
difice sau să stingă obligaţiile expri-
mate în contract. Contractul are un 
puternic rol educativ în viaţa socie-
tăţii noastre – el introduce în relaţi-
ile dintre oameni simţul răspunderii 
pentru îndatoririle ce le revine şi 

promovează relaţiile de colaborare, 
educă oamenii în sensul disciplinei 
contractuale.

În baza contractului de înstrăina-
re a unui bun cu condiţia întreţinerii 
pe viaţă, o parte (beneficiarul între-
ţinerii) se obligă să dea celeilalte 
părţi (dobînditor) în proprietate un 
bun mobil sau imobil, iar dobîndi-
torul se obligă să asigure beneficia-
rului întreţinere în natură – locuinţă, 
hrană, îngrijire şi ajutorul necesar 
pe timpul cît va trăi, precum şi în-
mormîntarea.

Tema abordată la nivel naţional 
cunoaşte o cercetare destul de re-
strînsă. În procesul studierii artico-
lului dat au fost utilizate surse bibli-
ografice autohtone şi de peste hota-
rele ţării, acte normative cu caracter 
naţional şi internaţional, deoarece 
fenomenul corupţiei a căpătat o ex-
tindere de amploare, încît este stu-
diat nu doar prin prisma aspectelor 
legislative naţionale.

Abordarea sistemică a proceselor 
şi fenomenelor studiate a contribuit 
la efectuarea unei analize logico-
comparative a problemelor legate de 
înstrăinarea bunurilor cu condiţia în-
treţinerii pe viaţă. În scopul atingerii 
acestui obiectiv, au fost planificate şi 
realizate următoarele sarcini:

Analiza minuţioasă a legisla- 
ţiei civile care reglementează con-
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SUMMARY
The notion of maintenance supposes a complex obligation which concerns on one hand the living resources which in-

cludes food, clothes, housing and healthcare and on the other hand the resources for satisfying spiritual needs which include 
cultural, artistic, scientific and informal needs. A dialectic and natural correlation between the specific contract of alienation 
and the requirements of notion’s gender of maintenance, the courts will be able to appreciate, in corecto, case-by-case basis, 
if the obligation of maintenance were legally executed and in accordance with the original intention of those involved.

REZUMAT
Noţiunea de întreţinere presupune o obligaţie complexă, care priveşte, pe de o parte, mijloacele necesare traiului, în care 

se includ: alimente, îmbrăcăminte, locuinţă, cele necesare îngrijirii sănătăţii etc., iar pe de altă parte, mijloacele necesare sa-
tisfacerii nevoilor spirituale ale creditorului, în care se includ nevoile culturale, artistice, ştiinţifice, de informare etc. Plecînd 
numai de la o corelaţie dialectică şi firească între contractul de înstrăinare specific şi cerinţele noţiunii de gen a întreţinerii, 
instanţele judecătoreşti vor putea aprecia, in corecto, de la caz la caz, dacă obligaţiile de întreţinere au fost executate în 
condiţiile legii şi în conformitate cu intenţia reală a părţilor.

ornind de la denumirea pre-
zentului articol, trebuie să 
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diţiile de încheiere a unui bun cu 
condiţia întreţinerii pe viaţă;

Studierea literaturii de speciali- 
tate, în mare parte a celei occidentale, 
evidenţiind procedurile de bază ale în-
străinării şi dificultăţile care pot apărea 
în domeniul înstrăinării bunurilor cu 
condiţia întreţinerii pe viaţă;

Analiza categoriilor de con- 
tracte cunoscute în practica interna-
ţională, caracteristicile şi particula-
rităţile lor funcţionale;

Studierea bazelor teoretice  
cu privire la înstrăinarea bunurilor 
cu condiţia întreţinerii pe viaţă şi 
practica internaţională în acest do-
meniu;

Analiza contractului sub toate  
formele, făcînd comparaţie cu con-
tractele de înstrăinare a unui bun cu 
condiţia întreţinerii pe viaţă existen-
te în alte state;

Descrierea şi cercetarea adec- 
vată a condiţiilor de fond privind 
conţinutul contractului de înstrăina-
re a unui bun cu condiţia întreţinerii 
pe viaţă.

Aşadar, din punct de vedere juri-
dic, termenul de înstrăinare presu-
pune existenţa unui acord de voinţe. 
Totuşi, această viziune nu este strict 
juridică, întrucît DEX-ul, în una din-
tre definiţiile pe care le oferă cuvîn-
tului, înţelege prin termenul de a în-
străina faptul ,,de a trece cuiva (prin 
vînzare) stăpînirea unui lucru”.

Deci, înstrăinarea cuprinde două 
elemente: unul nematerial, care este 
acordul de voinţă, şi altul material, 
care presupune transmiterea pute-
rii juridice asupra unui lucru. Mai 
mult, din cele menţionate se înţele-
ge că o înstrăinare valabilă nu poate 
fi decît oneroasă.

În afară de noţiunea înstrăinării, 
mai trebuie lămurit şi termenul de 
întreţinere, pentru că, pe lîngă faptul 
că acesta are un conţinut foarte larg, 
el mai este şi încărcat de legiuitor cu 
sensuri diferite. Astfel, termenul da-
teste utilizat de legiuitor în legislaţia 
civilă, în cea familială, precum şi în 
acea care reglementează raporturile 
legate de anumite categorii specia-
le de cetăţeni (minori, pensionari, 
invalizi). În acest sens, s-a menţio-

nat [3, p. 92] că obligaţia legală de 
întreţinere, reglementată de Codul 
familiei, nu trebuie confundată cu 
obligaţia de întreţinere ce ia naşte-
re în urma încheierii contractului de 
înstrăinare a bunului cu condiţia în-
treţinerii pe viaţă.

Principala deosebire dintre obli-
gaţia legală de întreţinere şi obliga-
ţia contractuală de întreţinere stă în 
sursa poverii de întreţinere. Or, în 
cadrul contractului de întreţinere, 
obligaţia de întreţinere provine din 
reglementările contractuale, în timp 
ce sursa obligaţiei legale de întreţi-
nere este actul normativ care impu-
ne această obligaţie.

Chiar dacă este mai greu de sesi-
zat, obligaţia legală şi cea contractu-
ală de întreţinere au un conţinut di-
ferit. În acest sens, este de observat 
că conţinutul obligaţiei contractuale 
de întreţinere este format din obli-
gaţia de a asigura locuinţă, hrană, 
îngrijire şi ajutorul necesar pe peri-
oada vieţii beneficiarului întreţinerii, 
precum şi înmormîntare, în timp ce 
obligaţia legală de întreţinere constă 
din îndatorirea impusă de lege unei 
persoane de a acorda altei persoane 
mijloacele necesare traiului, inclu-
siv satisfacerea nevoilor spirituale, 
precum şi – în cazul obligaţiei de 
întreţinere a părinţilor faţă de copiii 
lor minori – mijloace pentru educa-
rea, învăţătura şi pregătirea lor pro-
fesională [4, p. 226].

O altă deosebire între obligaţia 
legală şi cea contractuală de între-
ţinere constă în aceea că obligaţia 
legală de întreţinere apare ca efect 
al rudeniei, căsătoriei, precum şi ca 
efect al unor relaţii asimilate cu re-
laţiile de rudenie. În acelaşi timp, 
obligaţia contractuală de întreţi-
nere se poate naşte între persoane 
care nu pot fi legate juridic decît în 
urma unor raporturi contractuale 
sau delictuale.

Rezumînd cele expuse, obser-
văm că noţiunea de întreţinere pre-
supune o obligaţie complexă care 
priveşte, pe de o parte, mijloacele 
necesare traiului, iar pe de altă par-
te, mijlocele necesare satisfacerii 
nevoilor spirituale ale creditorului.

Cît priveşte partea practică a în-
cheierii contractului de înstrăinare 
cu condiţia întreţinerii, este de re-
marcat că, de regulă, părţile prevăd 
elementele obligaţiei de întreţinere 
referitoare la alimente, îmbrăcă-
minte, locuinţă, asistenţă medicală, 
cheltuieli de înmormîntare etc., iar 
uneori recurg şi la formula gene-
rală ”toate cele necesare traiului”. 
Totuşi, indiferent care este formula 
utilizată de părţi pentru dezvăluirea 
obligaţiei de întreţinere, instanţa de 
judecată va trebui să interpreteze 
clauza de întreţinere nu doar în sen-
sul celor prevăzute în mod expres în 
contract, dar şi în sensul specificului 
obligaţiei de întreţinere. De aseme-
nea, este important de notat că odată 
cu interpretarea contractului de în-
treţinere, instanţele de judecată vor 
trebui să analizeze şi modul de viaţă 
al creditorului întreţinerii înainte de 
încheierea contractului, deoarece ni-
meni nu încheie un contract oneros 
pentru aşi face situaţia mai grea.

Prin urmare, obligaţia legală de 
întreţinere şi cea contractuală, deşi nu 
se confundă, sînt interdependente.

Avînd în vedere logica celor 
menţionate trebuie să observăm că 
persoanele care au obligaţia legală 
de întreţinere nu pot încheia con-
tracte de întreţinere cu beneficiarii 
dreptului legal la întreţinere, întrucît 
am fi în prezenţa unei donaţii de-
ghizate. Altfel spus, în acest fel s-ar 
anula caracterul oneros al contractu-
lui de întreţinere, caracter ce este de 
esenţa acestui contract. Prin urma-
re, urmează să identificăm subiecţii 
obligaţiei legale de întreţinere pen-
tru a şti care este cercul de persoane 
pentru care este oprită încheierea 
contractelor de înstrăinare a bunului 
cu condiţia întreţinerii pe viaţă.

Obligaţia legala de întreţinere 
este impusă de Legiuitor în scopul 
asigurării mijloacelor necesare tra-
iului persoanei care beneficiază de 
aceasta, obligaţie care îşi are fun-
damentul în principal în raporturile 
existente între membrii familiei, 
care trebuie să manifeste afecţiune 
reciprocă şi solidaritate în ceea ce 
priveşte nevoile fiecăruia – atît de 
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ordin material, cît şi de ordin spi-
ritual [6, p. 342]. Aşadar, obligaţia 
legală de întreţinere, spre deosebi-
re de obligaţia asumată contractual, 
priveşte două aspecte: unul materi-
al şi altul spiritual. 

Deoarece aceste aspecte pot fi 
întîlnite şi în cadrul altor raporturi 
care, însă, nu pot fi instituite la ni-
velul reglementărilor legale, precum 
şi pentru că, de multe ori, obligaţia, 
înainte de toate morală, de a oferi 
sprijin apropiaţilor este neglijată de 
purtătorii acesteia, organul legiuitor 
a determinat în mod exhaustiv per-
soanele care îşi datorează întreţinere 
reciprocă. Astfel, obligaţia de între-
ţinere poartă un caracter personal, 
deoarece este inseparabil legată de 
persoana obligată să o presteze şi de 
cea îndreptăţită să o primească [1, p. 
73]. Totuşi, trebuie de menţionat că 
obligaţia de întreţinere nu este strict 
personală, deoarece pentru apariţia 
acesteia se mai cer a fi întrunite şi o 
serie de alte condiţii. Principala con-
diţie care stă la baza apariţiei obli-
gaţiei de întreţinere este existenţa 
raporturilor de familie şi a celor de 
rudenie, precum şi a raporturilor asi-
milate celor de familie sau rudenie.

O altă condiţie este starea de 
nevoie. Astfel, are dreptul la între-
ţinere numai acela care se află în 
nevoie, din cauza incapacităţii de a 
munci, cu excepţia descendentului, 
pe tot timpul cît este minor, care 
are drept la întreţinere, indiferent 
de cauza nevoii în care se află. Cu 
excepţia obligaţiei părinţilor de a-şi 
întreţine copiii, se cere a fi îndepli-
nită şi o a treia condiţie: cel obligat 
la plata întreţinerii trebuie să dispu-
nă de mijloace suficiente pentru a 
presta întreţinerea [5, p. 198].

Obligaţia legală de întreţinere 
trebuie îndeplinită în măsura în 
care condiţiile arătate sînt îndepli-
nite, fără a fi necesară o hotărîre 
judecătorească în acest sens. Deci, 
pentru cazul în care obligaţia de 
întreţinere a fost învederată prin-
tr-o hotărîre a instanţei de judeca-
tă, această hotărîre nu dă naştere 
dreptului la întreţinere, ci constată 
existenţa unei obligaţii de între-

ţinere deja existente. Altfel spus, 
hotărîrea judecătorească nu este 
un act declarativ de drepturi, ci un 
act constatator de drepturi.

La modul concret, obligaţia de 
întreţinere există între:

- soţ şi soţie (respectiv obligaţia 
de întreţinere dintre soţi şi obligaţia 
de întreţinere între foştii soţi);

- părinţi şi copii;
- cel care adoptă şi cel adoptat;
- bunici şi nepoţi; 
- fraţi şi surori, precum şi între 

celelalte persoane anume prevăzu-
te în lege.

În condiţiile în care obligaţia 
legală de întreţinere este stabilită 
pentru categoriile arătate, se pune, 
în mod evident, problema ordinii în 
care întreţinerea trebuie acordată. 
Soluţionarea acestei probleme este 
importantă şi pentru analiza con-
tractului de înstrăinare a bunului cu 
condiţia întreţinerii pe viaţă, întru-
cît, aşa cum am menţionat, acest act 
juridic nu poate fi încheiat valabil 
între purtătorii obligaţiei legale de 
întreţinere. Reţinem, în acest sens, 
că un contract de înstrăinare cu con-
diţia întreţinerii pe viaţă nu va putea 
fi încheiat doar între acele persoa-
nele care îşi datorează întreţinere în 
mod real. Prin urmare, simpla rela-
ţie de rudenie între fraţi nu îngră-
deşte dreptul acestora de a încheia 
un asemenea act juridic, doar pentru 
faptul că obligaţia de întreţinere ar 
putea să apară în viitor la unul dintre 
ei. Totodată, dacă unul dintre fraţi se 
află într-o stare de nevoie şi nu exis-
tă alte persoane care au obligaţia 
preferenţială de întreţinere, contrac-
tul de înstrăinare a bunului cu con-
diţia întreţinerii pe viaţă nu va putea 
fi încheiat valabil între aceştia.

Aşadar, contractul de înstrăina-
re a bunului cu condiţia întreţinerii 
pe viaţă nu va putea fi încheiat doar 
între acele persoane ale căror obli-
gaţii legale de întreţinere sînt certe 
şi exigibile.

Vocaţia la întreţinere survine în 
momentul în care persoana care se 
află în nevoie, neavînd posibilitatea 
de a-şi asigura existenţa din muncă, 
din cauza incapacităţii de a munci, 

se prevalează de ea. Descendentul, 
pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani, 
beneficiază de întreţinere, indiferent 
de pricina nevoii în care el se află, 
iar după ce devine major, el poate 
beneficia de întreţinere doar dacă 
starea de nevoie este rezultatul inca-
pacităţii sale de a munci.

Codul familiei, prin reglementă-
rile sale, dispune că întreţinerea se 
datorează în ordinea următoare:

a) soţii îşi datorează întreţinere în-
aintea celorlalţi obligaţi la aceasta;

b) descendentul este obligat la 
întreţinere înaintea ascendentului, 
iar dacă sînt mai mulţi descendenţi 
sau mai mulţi ascendenţi, cel în grad 
mai apropiat înaintea celui mai în-
depărtat;

c) adoptatorul este obligat la în-
treţinere înaintea părinţilor fireşti ai 
celui adoptat;

d) fraţii şi surorile îşi datorează 
întreţinere după părinţi, însă înain-
tea bunicilor.

În situaţia în care, în aceeaşi ordi-
ne, mai multe dintre persoanele pre-
văzute mai sus sînt obligate să pre-
steze întreţinere aceleiaşi persoane, 
ele vor contribui la plata întreţinerii 
proporţional cu mijloacele materiale 
de care dispun. Este consacrat astfel 
principiul divizibilităţii întreţinerii, 
aceasta fiind datorată nu doar după 
numărul persoanelor obligate, ci şi 
în raport de mijloacele materiale de 
care dispun cei obligaţi la prestarea 
întreţinerii.

Dacă un părinte are drept la între-
ţinere de la mai mulţi copii, el poate, 
în caz de urgenţă, să pornească ac-
ţiunea pentru plata întreţinerii doar 
împotriva unuia dintre ei, urmînd ca 
cel care a plătit întreţinerea să se în-
toarcă împotriva celorlalţi obligaţi, 
pentru ca aceştia să plătească între-
ţinerea conform principiului divizi-
bilităţii enunţat mai sus.

În situaţia în care cel obligat la 
prestarea întreţinerii nu are mijloa-
ce îndestulătoare pentru a acoperi 
nevoile celui căruia o datorează şi 
care se prevalează de aceasta, in-
stanţa de judecată le va putea obliga 
pe celelalte persoane îndatorate la 
întreţinere să o completeze, în or-
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dinea stabilită. Dacă cel obligat nu 
poate presta, în acelaşi timp, între-
ţinere tuturor celor care sînt în drept 
să i-o ceară, instanţa judecătoreas-
că, ţinînd seama de nevoile fiecăreia 
dintre aceste persoane, poate hotărî 
fie ca întreţinerea să se plătească 
numai uneia dintre ele, fie ca întreţi-
nerea să se împartă între mai multe 
sau toate persoanele cu vocaţie la 
întreţinere. În acest caz, instanţa va 
hotărî, totodată, modul în care se va 
împărţi întreţinerea între persoanele 
care urmează să o primească.

Revenind la implicaţiile pe care 
le au reglementările referitoare la 
obligaţia legală de întreţinere asu-
pra contractului de înstrăinare a 
bunului cu condiţia întreţinerii pe 
viaţă şi pornind de la ideea că re-
spectivul act juridic nu poate fi în-
cheiat între persoanele obligate prin 
lege la întreţinere, putem fi puşi în 
situaţia de a răspunde la următoarea 
întrebare: Ce se întîmplă în cazul în 
care obligaţia legală de întreţinere 
se naşte după încheierea valabilă a 
unui contract de înstrăinare cu con-
diţia întreţinerii? Pentru a fi mai 
expliciţi, exemplificăm: X, neavînd 
obligaţia preferenţială la întreţinere 
faţă de Y, încheie cu acesta din urmă 
un contract de înstrăinare a bunu-
lui cu condiţia întreţinerii. După 
încheierea contractului, persoanele 
obligate preferenţial să-l întreţină 
pe Y decedează, aşa încît X devine 
persoana obligată de lege să-i ofere 
întreţinere lui Y. Revenim la aceeaşi 
întrebare: Ce se întîmplă cu contrac-
tul de întreţinere încheiat între X şi 
Y? Răspunsul la această întrebare 
este unul extrem de dificil, întrucît, 
pe de o parte, legea nu ne oferă ni-
cio soluţie măcar indirectă, iar pe de 
altă parte, există un act juridic vala-
bil încheiat, care însă devine lipsit 
de forţă juridică nu prin efectul le-
gii, dar din cauza modificării naturii 
raportului juridic dintre părţi.

Din punctul nostru de vedere, 
pentru situaţia arătată cea mai bună 

soluţie ar reprezenta-o introduce-
rea unor reglementări legale prin 
care beneficiarului întreţinerii să 
i se acorde posibilitatea revocării 
contractului ca în cazul donaţiei, ră-
mînînd ca acesta din urmă să aleagă 
între posibilitatea revocării contrac-
tului şi cea a menţinerii tacite ori ex-
prese a raporturilor contractuale.

În continuare vom încerca să 
definim propriu-zis contractul ce 
constituie preocuparea prezentu-
lui articol.

Noţiunea legală a contractului 
de înstrăinare a bunului cu condiţia 
întreţinerii pe viaţă o regăsim în art. 
839 alin. (1) CC, care statuează că 
contractul de înstrăinare a bunului 
cu condiţia întreţinerii pe viaţă con-
stituie un contract prin care o parte 
(beneficiarul întreţinerii) se obligă 
să dea celeilalte părţi (dobîndito-
rul) în proprietate un bun imobil sau 
mobil, iar dobînditorul se obligă să 
asigure beneficiarului întreţinere în 
natură – locuinţă, hrană, îngrijire 
şi ajutorul necesar pe timpul cît va 
trăi, precum şi înmormîntare.

Deşi nu se identifică cu contrac-
tul de rentă viageră, contractul de 
întreţinere îşi găseşte locul tratării 
chiar înaintea acestui contract din 
două motive, şi anume: 1) sînt foar-
te aproape din punct de vedere al 
fizionomiei lor juridice şi 2) finali-
tatea lor este aproape aceeaşi.

 În ipoteza înstrăinării unui bun în 
schimbul întreţinerii, această ipoteză 
regăsindu-se frecvent în practică, 
contractul se mai numeşte ,,vînzare 
cu clauză de întreţinere” [7, p. 265].

 Doctrina, în termeni aproa-
pe identici, defineşte contractul de 
întreţinere pornind de la premisa 
că acesta este un acord de voinţă al 
părţilor prin care una înstrăinează un 
bun sau plăteşte o sumă de bani, iar 
cealaltă parte se obligă să-i asigure 
întreţinerea (locuinţă, hrană, îmbră-
căminte, îngrijiri medicale etc.) pe 
timpul cît va trăi, iar după moarte – 
să o înmormînteze [8, p. 203].

Analiza efectuată pe marginea 
instituţiei întreţinerii, în general, şi 
contractului de înstrăinare cu con-
diţia întreţinerii pe viaţă, în special, 
permite evidenţierea unor aspecte 
primordiale ce vizează procesul 
derulării contractului de înstrăinare 
cu condiţia întreţinerii pe viaţă la 
toate etapele acestuia şi care susci-
tă o ajustare neîntîrziată din partea 
legiuitorului. Studiul de faţă aduce 
în prim-plan rolul deosebit al instru-
mentului juridic numit înstrăinarea 
bunurilor în apărarea subiecţilor de 
drept împotriva vicisitudinilor vieţii, 
motiv ce sporeşte şi probează încă o 
dată necesitatea acută a intervenţiei 
organului legislativ întru înlătura-
rea, prin mecanismele prevăzute 
de lege, a neclarităţilor întîlnite în 
reglementările privind înstrăinarea 
bunurilor cu condiţia întreţinerii pe 
viaţă, în toate formele în care se pre-
zintă acestea din urmă.
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