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INSTITUţII jURIDICE IgNORATE 
DE NOUL COD CIVIL

Conf. univ. dr. Adriana CORhAN

(Abstract)
The new Civil Code, adopted by law number 287/2009, imple-

mented by law number 71/2011 establishes new legal institutions, 
known in other legal systems, eager to respond to the needs of regu-
lation arisen from the deep transformations of the Romanian society 
and by the commitments undertaken in Romania under the European 
integration process.

Between these new legal institutions we cannot find concubinage, 
free union and separatia de corp.

Keywords: concubinage, civil pact of solidarity, separație de 
fapt; separație de corp.

Noul Cod civil adoptat prin Legea nr. 287/20091, pus în aplicare 
prin Legea nr. 71/20112 răspunde nevoilor concrete ale vieţii sociale, 
constituind un modelator al raporturilor interumane şi oferind 
individului principii după care îşi poate conduce viaţa, sub toate 
aspectele ei - spiritual, material, biologic şi, mai ales, social3.

Dorind să răspundă nevoilor de reglementare izvorâte din transformările 
profunde ale societăţii româneşti, din realităţile europene contemporane, 
ce reclamă ocrotirea unor noi valori socio-morale, culturale, economice şi 
tehnico-ştiinţifice, dar şi din angajamentele asumate de România în cadrul 
procesului de integrare europeană, Noul Cod civil consacră instituţii juridice 
noi, cunoscute în alte sisteme de drept. Ne referim, spre exemplu, la protecţia 
drepturilor şi libertăţilor civile fundamentale inerente personalităţii umane, 
1 Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 511/24.07.2009, republicată în temeiul art. 
218 din Legea nr. 71/2011, modificată în temeiul acestei din urmă legi şi apoi rectificată în 
Monitorul Oficial al României nr. 427/17.06.2011 şi în Monitorul Oficial al României nr. 
489/8.07.2011.
2 Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 409/10.06.2011.
3 Extras din Expunerea de motive, publicată pe site-ul Camerei Deputaţilor
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mijloacele legale de protecţie a drepturilor personale nepatrimoniale, 
alegerea regimului matrimonial, regimul matrimonial convenţionale, regimul 
separaţiei de bunuri, logodnă, locuinţa familiei, reproducerea umană asistată 
medical, divorţul pe cale administrativă şi altele.

Intre aceste noi instituţii nu se regăsesc totuşi două destul de 
întâlnite în viaţa socială din ţara noastră, anume concubinajul şi 
separaţia de fapt. Pe lângă acestea, legislaţiile modeme consacră 
pactul civil de solidaritate şi separaţia de corp a soţilor.

Chiar dacă proiectul Codului civil a fost adoptat printr-o procedură 
care a exclus dezbaterea în parlament, atât sursele de inspiraţie, cât mai 
ales pretenţia de a răspunde nevoilor societăţii modeme ar fi impus ca 
aceste două fenomene sociale să se transforme în instituţii juridice.

Absenţa acestor instituţii este evidenţiată şi de faptul că este 
reglementată logodna, că este reglementată prezumţia de filiaţie faţă 
de pretinsul tată şi este, de asemenea, reglementat divorţul întemeiat 
pe separarea în fapt de cel puţin 2 ani.

1. Uniunea liberă sau concubinajul

Concubinajul este convieţuirea de fapt sau menajul în comun 
dintre bărbat şi femeie o perioadă mai îndelungată de timp.

Condamnat de dreptul canonic, concubinajul nu este reglementat 
în dreptul nostru3, astfel încât se deosebeşte esenţial de căsătorie, care 
este o instituţie juridică.

Starea de concubinaj presupune atât convieţuirea, cât şi menajul 
comun, ceea ce creează aparenţa de căsătorie. De aceea, concubinajul 
nu este o simplă relaţie de prietenie, ci presupune o comunitate de 
viaţă, interese comune şi aducerea în comun a veniturilor.

Fiind un fapt juridic, concubinajul poate fi dovedit cu orice mijloc 
de probă.

Unii autori consideră concubinajul ca fiind un fenomen negativ, 
contrar tradiţiei creştine, „determinat, în principal, de precaritatea 
educaţiei persoanei, de insecuritatea economică şi socială a familiei, 
precum şi de o oarecare rigiditate juridică în ceea ce priveşte procedura 
desfacerii căsătoriei prin divorţ”4.
4 În dreptul olandez este reglementat concubinajul oficial, înregistrat la starea civilă, care 
produce unele efecte juridice.
5 A se vedea T. Bodoaşcă, Dreptul familiei, Ed. AII Beck, Bucureşti, 2005, p. 57.
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Nu ne putem declara de acord cu o asemenea concepţie, chiar dacă 
argumentele autorului nu sunt de neglijat, deoarece, juridic, trebuie să 
avem în vedere în primul rând drepturile persoanei, care este liberă să 
aleagă în ce tip de relaţie doreşte să trăiască şi să se dezvolte. Aceasta 
cu atât mai mult cu cât o asemenea relaţie nu este interzisă, ba mai 
mult, viaţa de familie pe care ea o dezvoltă este protejată juridic.

Nefiind consacrat ca instituţie juridică, concubinajul a preocupat 
doar recent doctrina6’ şi, cu rare excepţii, jurisprudenţa5.

Cu toate acestea, concubinajul nu are în sine nimic ilicit6, deoarece 
exprimă voinţa liberă a persoanei, care are nu numai dreptul, ci şi 
libertatea de a se căsători sau nu.

Pe de altă parte, art. 12 din Convenţia pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale consacră şi dreptul de a întemeia 
o familie, fiind recunoscută ca generând o viaţă de familie, protejată 
de art. 8 din Convenţie, nu numai familia „legitimă“, ci şi familia .. 
de fapt”.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în ce priveşte 
noţiunea de „familie” încă de la prima sa cauză că art. 8 din Convenţie 
presupune, prin ipoteză, existenţa unei familii, fără a face deosebire 
între familia „legitimă”, care are la bază o căsătorie valabil încheiată şi 
familia „naturală”, care nu se întemeiază pe încheierea unei căsătorii, 
ci este o relaţie de fapt7.

În cazul în care este vorba de o familie de fapt, pentru a stabili 
dacă această relaţie poate fi privită ca o „viaţă de familie” de natură a 
fi protejată de art. 8 din Convenţie, Curtea a arătat că trebuie să se ţină 
6 A se vedea A. Corhan, Dreptul familiei. Teorie și practică, ediția  a II revăzută și 
completată, Ed. Lumina Lex, 2009 p. 61-64; E. Florian, Dreptul familiei, Ed. a III-a, Ed. 
C.H. Beck, București, p. 17-19.
7 Tradiţional, jurisprudenţa a considerat ca fiind ilicită cauza unor contracte conexe raporturi-
lor dintre concubini, cum ar fi contractul de donaţie dintre concubini, asupra căruia planează 
suspiciunea cauzei imorale, constând în menţinerea relaţiilor de concubinaj, ceea ce atrage 
sancţiunea nulităţii absolute.
8 În sens contrar, a se vedea I. F. Popa, Discuţii privind cauza morală şi licită în raporturile 
juridice contractuale dintre concubini, în „Dreptul”, nr. 10/2001, p. 47-58.
9 CEDH. 13 iunie 1979, Marckx et Belgique, citată după C. Bârsan, Convenţia europeană 
a drepturilor omului , Comentariu pe articole, ediţia 2, Ed. C.H. Beck. 2010, p. 645. 
în această cauză Curtea a reţinut că deşi este meritoriu să fie susţinută şi încurajată familia 
„tradiţională’*, se impune să nu fie lezată familia „naturală’’, deoarece şi membrii acesteia se 
bucură de garanţiile prevăzute de art. 8 din Convenţie, în egală măsură cu cei ai unei familii 
..tradiţionale”.
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seama de mai multe elemente, cum ar fi: împrejurarea dacă membrii 
acelui cuplu trăiesc împreună şi de cât timp; dacă au copii împreună 
prin naştere sau din adopţie, ca dovadă a angajamentului lor unul faţă 
de celălalt8. La acestea a mai adăugat altele, precum perioada de timp 
în care cei în cauză au convieţuit astfel, calitatea raporturilor astfel 
stabilite ori rolul asumat de un adult faţă de un copil11.

Pentru instanţa europeană nu instituţia familiei este cea care trebuie 
protejată, ci viaţa de familie, noţiune care se detaşează de cea de familie.

Considerăm că recunoaşterea concubinajului ca instituţie juridică 
pune în valoare pe deplin drepturile personalităţii şi garantează, 
totodată, drepturile şi interesele economice şi sociale ale persoanelor 
care se angajează într-o asemenea relaţie.

Noul Cod civil nu reglementează concubinajul, dar reglementează 
amănunţit logodna12, o instituţie oarecum depăşită în realitatea socială.
10 CEDH, 22 aprilie 1997, X,Z etZ c/Royaume-Uni, Recueil 1997-11. §36.
11 CEDH. 27 aprilie 2010, Moretti et Benedetii d`Italie, §48, http://hudoc. echr.coe.int/hudoc
12 Art. 266 reglementează „încheierea logodnei” astfel:
„(1)Logodna este promisiunea reciprocă de a încheia căsătoria.
(2)Dispoziţiile privind condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei sunt aplicabile în 
mod corespunzător, cu excepţia avizului medical şi a autorizării organului administrativ 
competent.
(3)încheierea logodnei nu este supusă nici unei formalităţi şi poate fi dovedită cu orice mijloc 
de probă.
(4)încheierea căsătoriei nu este condiţionată de încheierea logodnei.
(5)Logodna se poate încheia doar între bărbat şi femeie.,, 
În continuare, art. 267 se referă la”ruperea logodnei”, astfel:
„(l)Logodnicul care rupe logodna nu poate fi constrâns să încheie căsătoria.
(2)Clauza penală stipulată pentru ruperea logodnei este considerată nescrisă.
(3)Ruperea logodnei nu este supusă nici unei formalităţi şi poate fi dovedită cu orice mijloc de probă.”
Art. 268 se referă la „restituirea darurilor”, astfel:
(1)în cazul ruperii logodnei, sunt supuse restituirii darurile pe care logodnicii le-au primit în 
considerarea logodnei sau, pe durata acesteia, în vederea căsătoriei, cu excepţia darurilor obişnuite.
(2)Darurile se restituie în natură sau, dacă aceasta nu mai este cu putinţă, în măsura îmbogăţirii.
(3)Obligaţia de restituire nu există dacă logodna a încetat prin moartea unuia dintre logodnici.”
Art. 269 se referă la „răspunderea pentru ruperea logodnei”, astfel:
(1)Partea care rupe logodna în mod abuziv poate fi obligată la despăgubiri pentru 
cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, în măsura în care au fost potrivite cu 
împrejurările, precum şi pentru orice alte prejudicii cauzate.
(2)Partea care, în mod culpabil, l-a determinat pe celălalt să rupă logodna poate fi obligată la 
despăgubiri în condiţiile alin. (1).”
În fine, art. 270 se referă la „termenul de prescripţie”în care se poate cere restituirea darurilor 
ori antrenarea răspunderii pentru ruperea logodnei, astfel: „Dreptul la acţiune întemeiat pe 
dispoziţiile art. 268 şi 260 se prescrie într-un an de la ruperea logodnei.”
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Considerăm că legiuitorul nu a evaluat în mod realist viaţa socială, 
deoarece statistic a crescut numărul de cupluri ce trăiesc într-o uniune 
liberă şi a scăzut considerabil numărul celor care se logodesc.

Legislaţia noastră nu defineşte, aşadar, dar nici nu interzice 
concubinajul.

Concubinajul implică doar voinţa celor două persoane de a 
convieţui în afara căsătoriei.

Concubinajul înseamnă mai mult decât simpla relaţie de prietenie, 
deoarece implică un menaj comun asemănător căsătoriei.

Însă acestuia nu i se pot aplica dispoziţiile referitoare la căsătorie13, 
indiferent de durata sa. Înseamnă că această stare nu dă naştere vreunei 
obligaţii între concubini, precum cele dintre soţi.

Deşi concubinajul nu este instituţie juridică, în cele ce urmează 
vom încerca să caracterizăm câteva din raporturile juridice ce se nasc 
din concubinaj, fie cele dintre concubini, fie cele dintre aceştia, în 
calitate de părinţi şi copiii lor.

Intre concubini nu există obligaţia de coabitare, de fidelitate, de 
a locui împreună, de sprijin moral reciproc sau de întreţinere, după 
cum, acestora nu le este recunoscut nici dreptul de moştenire.

Pe când bunurile soţilor sunt supuse regimului matrimonial ales 
sau legal, regimuri cârmuite de reguli speciale, fiind reglementate 
totodată şi categoriile de bunuri proprii, potrivit art. 340 C. civ., 
bunurile dobândite de concubini sunt supuse regimului de drept 
comun, iar concubinii pot încheia convenţii cu privire la bunurile 
dobândite în perioada de convieţuire, în condiţiile dreptului comun.

Bunurile dobândite de concubini constituie fie proprietatea 
exclusivă a fiecăruia dintre aceştia, fie proprietatea pe cote părţi, 
potrivit înţelegerii lor, nefiind aplicabilă prezumţia comunităţii de 
bunuri.

Ca urmare, regimul juridic al bunurilor dobândite de concubini 
este cârmuit de dispoziţiile dreptului civil comun9.
13 A se vedea Trib. Suprem, secţ. civ.. dec. nr. 1047/1981, în “Revista română de drept”, nr. 
2/1982, p. 60; Trib. Mun. Bucureşti, secţ. a IV -a civ., dec. nr. 22/1990, în „Dreptul”, nr. 
3/1992, p. 64; C.S.J., secţ. civ., dec. nr. 2426/1992, în „Dreptul”, nr. 10-11/1993, p. 22.
14 A se vedea F. Popescu, I. Vidu, Proprietatea comună a concubinilor asupra bunurilor imo-
bile dobândite împreună prin acte cu titlu oneros. Proba acesteia, în „Dreptul”, nr. 11/2001, 
p. 62-67; V. Prothais, Le droit commun palliant l`mprévoyance des concubins dans leurs 
relations pécuniaires entre eux. JCP 1990. I, 3440.

14.
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S-a decis că15 în cazul concubinilor nimic nu împiedică instanţa 
să constate existenţa unui drept de proprietate comună pe cote-părţi 
al acestora asupra bunurilor dobândite de ei, în raport de contribuţia 
fiecăruia la dobândirea lor, stabilită prin probe. Contribuţia concubinilor 
la dobândirea bunurilor în timpul convieţuirii lor este o chestiune 
de fapt şi poate fi dovedită pe baza probelor ce se administrează10. 
Dovada proprietăţii trebuie făcută în raport de fiecare bun11 .

Dacă unul dintre concubini a contribuit cu o sumă de bani la 
cumpărarea de către celălalt concubin a unui apartament nu-i dă decât 
un drept de creanţă împotriva concubinului pe numele căruia s-a 
dobândit imobilul12. Acest drept de creanţă se stabileşte în raport de 
valoarea de la data judecăţii a imobilului respectiv13.

S-a decis20, de asemenea, că viitorii soţi pot conveni ca un imobil 
construit pe numele unuia dintre ei, dar cu contribuţia ambilor, să intre 
sub regimul comunităţii de bunuri, la data căsătoriei.

S-a decis14, într-o altă speţă că, în raport cu împrejurările cauzei, 
faptul că două persoane au trăit un timp îndelungat în concubinaj şi 
au construit o casă, contribuind fiecare după posibilităţi, poate fi de 
natură să justifice concluzia că părţile au înţeles să devină coproprietari 
asupra construcţiei şi nu ca unul dintre concubini să dobândească un 
simplu drept de creanţă.

Jurisprudenţa s-a pronunţat şi asupra regimului juridic al 
construcţiilor ridicate de concubini. Astfel, s-a decis23„ că în cazul 

15 A se vedea Trib. Suprem, secţ. civ. dec. nr. 1241/7.06.1980, în „Revista română de drept” 
nr. 1/1981, p. 64.
16 A se vedea Trib. Suprem, secţ. civ., dec. nr. 2160/30.11.1971, dec. civ. nr. 1360/”0.06.1970 
şi dec. nr. 1801/27.09.1972, în l.G. Mihuţă. Repertoriu de practică judiciară civilă pe anii 
1969-1975. p. 26-97.
17 A se vedea Trib. Suprem, secţ. civ., dec. nr. 2581/20.11.1974, în l.G. Mihuţă, op. cit. p. 31.
18 A se vedea Trib. Suprem, secţ. civ., dec. nr. 226/9.02.1982, în „Revista română de drept”, nr. 1 
1983, p. 63; V. Lăzărescu, Soluţiile practicii judiciare în legătură cu unele raporturi pa-
trimoniale dintre persoanele fizice, în  „Revista română de drept”, nr. 10/1972, p. 122-131.
19 A se vedea Trib. Suprem, secţ. civ., dec. nr. 457/13.03.1986, în „Revista română de drept”, 
nr. 11/1986, p. 59.
20 A se vede Trib. Suprem, în compunerea prevăzută de art. 39 alin. 2 și 3 din Legea de orga-
nizare judecătorească, dec. nr. 77/5.12.1983, în „Revista română de drept”, nr. 8/1984. p. 59.
21 A se vede Trib. Suprem, secţ. civ., dec. nr. 1559/3.07.1974, în „Revista română de drept”, 
nr. 5/1975. p. 65.
22 A se vede Trib. Suprem, secţ. civ., dec. nr. 1787/6.10.1979, în „Revista română de drept”, 
nr. 3/1980. p. 64.
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construirii unei case cu materiale proprii pe terenul altuia, în baza 
unei înţelegeri cu proprietarul terenului, în scopul de a locui 
împreună, fiind concubini, convenţie care - potrivit legii - nu era de 
natură să ducă la dobândirea unui drept real. trebuie avute în vedere 
nu numai dispoziţiile art. 492-494 C. civ., ci şi art. 970 C. civ privind 
executarea cu bună-credinţă a convenţiilor, astfel că despăgubirile 
cuvenite celui ce a construit, pentru aportul său, trebuie stabilite la 
valoarea de circulaţie a construcţiei şi nu în funcţie de valoarea ei 
tehnică, ţinându-se seama, totodată, de creşterea corespunzătoare 
din patrimoniul proprietarului terenului, care s-a mărit cu valoarea 
de circulaţie a imobilului; dacă aportul a fost egal, este echitabil ca 
valoarea realizată de părţi să le revină în aceeaşi măsură.

In cazul în care concubinii ridică o construcţie pe terenul 
proprietate a unui terţ, s-a dat aceeaşi soluţie ca și în cazul soţilor 
constructori pe terenul altora, astfel că terţul proprietar al terenului 
este îndreptăţit să invoce dreptul de proprietate prin accesiune asupra 
construcţiei, având obligaţia de a-i despăgubi pe cei ce au ridicat-o15.

Concubinii pot încheia între ei orice acte juridice în condiţiile 
dreptului comun.

Pe de altă parte, ruperea relaţiilor de concubinaj poate interveni 
prin decizia unilaterală a unuia dintre concubini. Aşadar, ruperea 
relaţiilor de concubinaj nu implică decizia vreunei autorităţi judiciare 
sau administrative.

Deşi, aşa cum am arătat, concubinajul nu produce efecte juridice, 
respectiv drepturi şi obligaţii în ce-i priveşte pe concubini, în doctrină 
şi jurisprudenţă, punându-se în valoare interesul, s-a recunoscut 
dreptul concubinei la despăgubiri în cazul morţii concubinului, 
avându-se în vedere lipsirea ei de mijloacele de trai, cu caracter de 
stabilitate şi continuitate, care i-au fost asigurate24.

Situaţia legală a copiilor din afara căsătoriei, cu filiaţia stabilită, 
este aceeaşi cu cea a copiilor rezultaţi din căsătorie, aşa cum dispune 

23  A se vedea Trib. Suprem, secţ. civ., dec. nr. 199/1984, în „Revista română de drept’’, nr. 
12/1984, p. 70-71.
24  A se vedea M. Eliescu, Răspunderea civilă delictuală, Ed. Academiei, București, 1972, 
p. 101-102; L. Pop, Teoria generală a obligțiilor, Ed. Lumina Lex, București, 1998, p. 
202-203; Trib. Suprem, col. pen. dec. nr. 1143/1968, în „Culegere de decizii”, 1968, p. 367; 
Trib. Suprem, secț. mil. dec. nr. 33/1981, în „Culegere de decizii”, 1981, p.327.

23
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cu caracter de principiu art. 448 C. civ. Drept urmare, copiii rezultaţi 
din concubinaj, cu filiaţia stabilită faţă de ambii părinţi, au faţă de 
fiecare părinte şi rudele acestuia aceeaşi situaţie ca şi aceea a unui 
copil din căsătorie.

De asemenea, potrivit art. 505 C. civ., copiii rezultaţi din 
concubinaj se bucură de ocrotirea ambilor părinţi, care exercită 
împreună drepturile şi îndatoririle autorităţii părinteşti, dacă aceştia 
convieţuiesc. Dacă părinţii nu convieţuiesc, modul de exercitare 
a autorităţii părinteşti se stabileşte de către instanţa de tutelă, fiind 
aplicabile prin asemănare dispoziţiile privitoare la divorţ.

Regula, potrivit art. 397 C. civ., este că autoritatea părintească 
revine în comun ambilor părinţi. Această precizare a legiuitorului era 
necesară, deoarece, indiferent dacă mai convieţuiesc sau nu, părinţii 
în această calitate, ce nu încetează, exercită în continuare autoritatea 
părinţească, cu ansamblul ei de îndatoriri şi drepturi faţă de copilul 
lor. De asemenea, precizarea era necesară, deoarece nu mai este 
consacrată măsura încredinţării copilului, al cărei conţinut nu a fost 
stabilit de vechiul Cod al familiei, fapt ce a îngreunat exercitarea 
dreptului părintelui căruia nu i s-a încredinţat copilul de a veghea 
asupra modului de creştere şi educare a copilului, acesta rămânând 
doar obligat la întreţinerea copilului. Tocmai de aceea, unele instanţe16, 
pentru a face posibilă exercitarea dreptului părintelui căruia nu i s-a 
încredinţat copilul de a avea relaţii personale cu copilul, au recurs 
între alte argumente ale soluţiilor lor şi la sublinierea faptului că prin 
divorţ sau separare nu încetează calitatea de părinte.

Conform art. 398 alin. (1) C. civ., dacă există motive temeinice, cu 
luarea în considerare a interesului superior al copilului, instanţa poate 
să dispună ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de către 
un părinte. În acest caz, celălalt părinte păstrează dreptul de a veghea 
la creşterea şi educarea copilului, dreptul de a consimţi la adopţia 
copilului, precum şi dreptul de a avea legături personale cu copilul.
25 C. A. Timişoara, secţ. civ. completul specializat pentru cauze de familie şi cu minori, dec. nr. 
1305/11.12.2007, în Buletinul jurisprudenţei 2007, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 76-82. 
Curtea a reiterat „că divorţul părţilor nu afectează sub nici o modalitate responsabilitatea acestora 
faţă de copil, care, în acord cu dispoziţiile art. 107 din Codul familiei şi art. 5 alin. 2, art. 6 lit. c şi 
d, art. 8 alin. 1 şi 4. art. 30, 31, 32 şi 33 din Legea nr. 272/2004, trebuie să se bucure de prezenţa şi 
afecţiunea ambilor părinţi, precum şi de preocuparea acestora în ce priveşte creşterea şi educarea 
sa, sens în care este necesară cooperarea părţilor în interesul copilului.”

25
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Copiilor rezultaţi din concubinaj nu le este aplicabilă prezumţia 
de paternitate, precum în cazul copilului rezultat din căsătorie. Ca 
urmare, asemenea copii trebuie recunoscuţi de tată, iar în caz contrar 
paternitatea se stabileşte pe cale judecătorească. Instanţa sesizată cu 
acţiunea privind stabilirea filiaţiei este obligată să dispună asupra 
modului de exercitare a autorităţii părinteşti, fiind aplicabile prin 
asemănare dispoziţiile privitoare la divorţ, aşa cum dispune art. 505 
alin. (3) C. civ.

Cu caracter de noutate, Codul civil consacră prezumţia filiaţiei 
faţă de pretinsul tată. Potrivit art. 426 alin. (1) C. civ.. paternitatea 
se prezumă dacă se dovedeşte că pretinsul tată a convieţuit cu 
mama copilului în perioada timpului legal al concepţiunii. Această 
prezumţie are caracter relativ, deoarece alin. (2) al acestui articol 
permite înlăturarea ei dacă pretinsul tată dovedeşte că este exclus ca 
el să fi conceput copilul.

Tot cu caracter de noutate, art. 438 din Codul civil prevede că 
prin hotărârea de admitere a acţiunii de stabilire a filiaţiei instanţa 
se pronunţă şi cu privire la stabilirea numelui copilului, exercitarea 
autorităţii părinteşti şi obligaţia părinţilor de a-1 întreţine pe copil.

In ce priveşte numele copilului rezultat din concubinaj, potrivit 
art. 450 alin. (1) C. civ., copilul va purta numele de familie al aceluia 
dintre părinţi faţă de care filiaţia a fost mai întâi stabilită. Potrivit 
alin. (2) al aceluiaşi articol, când filiaţia se stabileşte ulterior şi faţă 
de celălalt părinte, copilul, cu acordul părinţilor va purta fie numele 
părintelui faţă de care filiaţia s-a stabilit ulterior, fie numele reunite 
ale părinţilor. Numele astfel stabilit se declară de părinţi împreună la 
serviciul de stare civilă la care s-a înregistrat naşterea copilului. Dacă 
părinţii nu se înţeleg, potrivit art. 449 alin. (3) C. civ., la care trimite 
teza ultimă a alin. (2) al art. 450 C. civ., va hotărî instanţa de tutelă, 
care va comunica hotărârea sa irevocabilă17 la serviciul de stare civilă 
unde a fost înregistrată naşterea copilului.

Locuinţa copilului rezultat din concubinaj se stabileşte în 
conformitate cu dispoziţiile art. 496 din Codul civil.
26 Potrivit art. 222 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 
privind Codul civil, „Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de proce-
dură civilă, referirea din cuprinsul Codului civil la hotărârea definitivă se va înţelege ca fiind 
făcute la hotărârea irevocabilă.”

26
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Dacă părinţii locuiesc împreună, locuinţa copilului va fi locuinţa 
părinţilor săi.

Dacă părinţii copilului nu locuiesc împreună, aceştia vor stabili, 
de comun acord, locuinţa copilului.

Dacă părinţii nu se înţeleg, instanţa de tutelă va hotărî, luând în 
considerare concluziile raportului de anchetă psihosocială şi interesul 
superior al copilului, cu ascultarea părinţilor şi a copilului dacă a 
împlinit vârsta de 10 ani, în condiţiile art. 264 C. civ., poate fi ascultat 
şi copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani dacă instanţa consideră 
că acest lucru este necesar pentru soluţionarea cauzei.

Părintele la care copilul nu locuieşte în mod statornic are dreptul 
de a avea legături personale cu copilul.

Părinţii sunt obligaţi, conform art. 499 C. civ., în solidar, să dea 
întreţinere copilului lor minor, asigurându-i cele necesare traiului, 
precum şi educaţia, învăţătura şi pregătirea sa profesională.

De lege ferenda considerăm că trebuie reglementat27 concubinajul 
pentru ca persoanele aflate într-o asemenea relaţie să beneficieze de 
27 Redăm din Sinteza lucrărilor Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor din 
15.05.2002, cu nr. 28/368/15.05.2002 ce a avut pe ordinea de zi, între altele, aprobarea Proiectului 
de lege privind legiferarea concubinajului; „Cu toate acestea, atât istoria omenirii şi a ştiinţei 
dreptului, cât şi contemporaneitatea au consacrat, ca realitate socială incontestabilă şi o formă 
alternativă de parteneriat neadulterin între două fiinţe umane de sex opus precum concubinajul 
sau uniunea consensuală. Sub aspectul său de drept civil, instituţia căsătoriei este de dată relativ 
recentă, concubinajul existând atât înainte, cât şi după apariţia căsătoriei. Recunoaşterea legală 
a uniunii consensuale între partenerii de sex opus ar contribui la reglementarea acestui fenomen 
în creştere în lume şi în România şi ar determina pe de o parte acordarea unei minime protecţii 
sociale pentru aceste categorii de cupluri, în conformitate cu reglementările internaţionale în 
materia drepturilor omului, iar pe de altă parte ar degreva statul în privinţa numărului de copii 
abandonaţi, cu toate efectele benefice ce ar rezulta din aceasta, atât din punct de vedere umanitar 
cât şi din punct de vedere financiar. Tot în acest context, în afara relaxării presiunii convenienţelor 
specifice instituţiei căsătoriei asupra cuplurilor heterosexuale din societatea românească, s-ar 
ajunge, odată cu introducerea acestei forme legale de convieţuire, la reducerea semnificativă a 
numărului de procese de bună parte din timpul instanţelor judecătoreşti, precum şi a reducerii 
numărului de fapte privind violenţa în familie. În Europa, Danemarca beneficiază de o astfel de 
lege intitulată Legea înregistrării parteneriatului, Belgia are Legea privind legalizarea coabitării, 
Suedia are o lege similară intitulată Legea parteneriatului familial, precum şi alte ţări ca Olanda, 
Norvegia sau Islanda. De asemenea, sunt în curs de adoptare legi cu acelaşi obiect în Portugalia, 
Finlanda, Germania, Canada şi Australia. Astfel de legi, sub titulatura de, common-law marriage. 
sau informal marriage, funcţionează actualmente în 10 dintre statele din componenţa SUA. În 
anul 1999, în Franţa, s-a adoptat Legea solidarităţii civile., care are ca obiect concubinajul. În 
urma dezbaterilor care au avut loc comisia a hotărât, cu 10 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi o 
abţinere, avizarea favorabilă a propunerii legislative în forma prezentată de către iniţiatori.
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unele drepturi ce derivă din convieţuirea îndelungată, iar nu numai de 
unele drepturi sociale prevăzute în legi speciale28.

Sunt frecvente situaţiile în care viitorii soţi se raliază în concubinaj, 
considerându-1 o ‘‘căsătorie de probă”. 

În Codul civil francez concubinajul este definit de art. 515-829 ca 
fiind „o uniune de fapt, caracterizată prin viaţa comună cu caracter de 
stabilitate şi continuitate a două persoane de sex diferit sau de acelaşi 
sex, care trăiesc în cuplu”.

Literatura juridică franceză30 subliniază că ceea ce caracterizează 
concubinajul este o anume stabilitate şi continuitate, lipsa condiţiilor 
impuse pentru existenţa lui şi a cauzelor de încetare, ceea ce denotă 
posibilitatea ca această relaţie să fie întreruptă oricând. Este deosebit 
concubinajul de simpla relaţie pasageră şi de legătura ce nu presupune 
coabitarea.

Totodată, subliniază31că, deşi există o definiţie legală a 
concubinajului, conţinutul acestuia nu este stabilit.

Legiuitorul francez nu recunoaşte efecte juridice concubinajului, 
nici de ordin familial şi nici în ceea ce priveşte statutul persoanelor 
aflate în această relaţie. Chiar dacă municipalitatea eliberează 
cuplurilor de concubini „certificat de concubinaj” sau „atestat de 
uniune liberă“, acestea nu au nici o valoare oficială, ci constituie 
numai un mijloc de probă.

Concubinajul nu creează obligaţiile ce se nasc din căsătorie, 
precum: obligaţia de fidelitate; obligaţia de a contribui la cheltuielile 
familiei; obligaţia de sprijin moral reciproc.

Bunurile concubinilor nu sunt supuse nici unui regim matrimonial, 
existând o autonomie juridică a celor două patrimonii.
28 Cum ar fi dreptul persoanei care a locuit împreună cu titularul contractului de închiriere cel 
puţin un an şi a fost înscrisă în contractul de închiriere de a păstra locuinţa comună în cazul 
părăsirii locuinţei de către titularul contractului de închiriere sau în cazul decesului acestuia, 
în condiţiile art. 27 lit. c) din Legea nr. 114/1996: art. 2 alin. (4) din Legea nr. 115/2006 
privind ajutorul social asimilează termenului familie „bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu 
copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună”.
29Introdus prin Legea din 15 noiembrie 1999. Textul legal prevede: „Le concubinage est une 
union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de 
continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple”.
30A se vedea A. Bénabent. Droit civil. Droit de la famille, Editions Montchrestien, 2010, 
p. 323.
31 Idem, p. 324.
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Singura recunoaştere a stării de concubinaj se referă la posibilitatea 
ca unul dintre concubini să fie desemnat tutore sau curator, ca şi 
unul dintre soţi sau dintre parteneri, în cazul incapacităţii celuilalt 
concubin32.

De asemenea, în dreptul francez, în materie de protecţie socială 
sau în materie fiscală concubinajul este adesea asimilat căsătoriei33.

Jurisprudenţa franceză a renunţat şi la calificarea ca imorală a 
cauzei contractelor ce au în considerare relaţia de concubinaj printr-o 
hotărâre de principiu din 3 februarie 199934.

Literatura franceză35 precizează că în cazul ruperii relaţiei de 
concubinaj, concubinul care a contribuit benevol la prosperitatea 
celuilalt poate fi despăgubit în baza îmbogăţirii fără justă cauză.

De asemenea, precizează că în cazul decesului unuia dintre 
concubini, cel rămas în viaţă, chiar dacă nu are vocaţie succesorală 
legală, are unele drepturi proprii ce decurg din concubinaj, referitoare 
la locuinţă, la organizarea funeraliilor defunctului, la repararea 
prejudiciului moral şi material ce i-a fost cauzat de cel răspunzător de 
decesul concubinului ori la unele drepturi de protecţie socială36.

Se mai arată că în cazul ruperii relaţiei de concubinaj, dacă din 
aceasta au rezultat copii, concubinului în grija căruia au rămas copiii 
i-au fost recunoscute unele drepturi proprii astfel: legea din 6 iulie 
1989 permite transferul locaţiunii de pe numele concubinului care a 
părăsit locuinţa; în planul răspunderii civile, concubinul poate invoca 
un comportament culpabil al celuilalt pentru a obţine o indemnizare, 
cum ar fi promisiunea de căsătorie sau abuzul de autoritate care a 
determinat acceptarea concubinajului fără căsătorie; invocarea unei 
obligaţii naturale contra autorului ruperii concubinajului ( spre 
exemplu, pentru a evita evacuarea unui vechi concubin din locuinţa 
pusă la dispoziţia sa )37.

32 Idem, p. 328.
33 Ibidem
34 Idem, p. 329.
35 Idem, p. 331.
36 Idem, p. 332.
37 Idem, p. 333.
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2. Pactul civil de solidaritate

Literatura juridică franceză afirmă că această nouă instituţie 
juridică a suscitat dezbateri în societatea franceză, sub aspect moral, 
religios şi juridic, a fost mediatizată şi politizată aşa cum numai 
divorţul a fost dezbătut odată cu introducerea lui în legislaţia franceză 
la sfârşitul secolului al XIX-lea38.

Legiuitorul francez a considerat că trebuie să găsească o soluţie 
legislativă pentru persoanele care doresc să convieţuiască în afara 
căsătoriei, mai ales pentru cele de acelaşi sex, cărora jurisprudenţa 
franceză le-a refuzat recunoaşterea vreunor drepturi, în condiţiile 
în care sistemele juridice din statele învecinate sunt permisive 
(Danemarca-1989; Norvegia-1993; Suedia-1994; Islanda-1996; 
Ţările de Jos şi Belgia-1998 ).

Evoluţia instituţiei pactului civil de solidaritate a parcurs două etape.
Legea din 15 noiembrie 1999 a introdus în Codul civil francez noi 

reglementări care au permis încheierea pactului civil de solidaritate 
între persoanele fizice de sex diferit şi de acelaşi sex.

Legea din 23 iunie 2006, intrată în vigoare de la 1 ianuarie 2007, 
a adus modificări în ce priveşte încheierea şi efectele pactului civil de 
solidaritate.

Reformarea acestei instituţii vizează trei aspecte: înscrierea acestui 
statut civil; consacrarea obligaţiei de viaţă comună; organizarea unui 
regim al bunurilor asemănător cu regimul matrimonial.

Pactul civil de solidaritate presupune acordul de voinţă al celor 
doi parteneri ce are ca scop organizarea vieţii lor comune, ceea ce 
înseamnă o viaţă comună, ajutor material reciproc şi eventual un 
patrimoniu comun.

Contractul trebuie să îmbrace forma scrisă, fie autentică, fie înscris 
sub semnătură privată.

Partenerii trebuie să prezinte alte înscrisuri prin care să-şi 
dovedească identitatea şi vârsta, precum şi lipsa tutelei, căsătoriei ori 
a altui pact civil în fiinţă.

Viitorii parteneri trebuie să se prezinte la grefa tribunalului de 
instanţă în a cărui circumscripţie şi-au fixat reşedinţa comună, care 
38 sc vedea A. Bénabent, op. cit., p. 277.
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înregistrează convenţia încheiată între ei într-un registru special şi 
menţionează data înregistrării pe convenţia părţilor. Înregistrarea 
are ca efect dobândirea calităţii de parteneri. Menţionarea datei 
pe convenţia părţilor serveşte acestora pentru dovada pactului şi a 
înregistrării lui.

Instanţa verifică îndeplinirea condiţiilor legale şi se pronunţă 
printr-o decizie motivată.

Decizia tribunalului este un act jurisdicţional graţios, iar nu 
administrativ. Împotriva refuzului înregistrării pactului, al refuzului 
înregistrării modificării pactului ori al refuzului înregistrării încetării 
pactului se poate face recurs la preşedintele tribunalului de mare 
instanţă, care poate dispune înregistrarea dacă refuzul înregistrării nu 
este justificat.

O altă formalitate, ce are caracter de publicitate, constă în înscrierea 
pactului pe marginea actului de naştere al partenerilor, fără însă a se 
menţiona numele celuilalt partener. In acest mod pactul este opozabil 
terţilor.

Pactul civil de solidaritate poate fi încheiat de persoanele fizice 
majore pentru organizarea vieţii lor comune39. Prin încheierea pactului 
civil de solidaritate, partenerii convin asupra repartizării sarcinilor ce 
caracterizează viaţa lor comună şi care pot privi exercitarea autorităţii 
parentale40, ajutorul material şi asistenţa reciprocă, indiviziunea 
bunurilor dobândite.

Literatura juridică franceză precizează că această instituţie juridică 
a evoluat de la un „super concubinaj” la un „mini mariaj”41.

Partenerii au obligaţii reciproce privind viaţa comună şi asistenţa 
reciprocă. Legea nu le atribuie obligaţii de fidelitate în mod expres, 
dar literatura juridică42  consideră că obligaţia de fidelitate derivă din 
obligaţia de asistenţă, ce impune respect şi loialitate.

39 A se vedea pe larg, C. Renault-Brahinsky, Droit de la famille. 2e édition Gualino éditeur, 
2006, p. 247-330.
40 În baza Legii din 4 martie 2002 privind autoritatea parentală, părinţii, indiferent dacă sunt sau nu 
căsătoriţi, pot cere judecătorului de cauze de familie ( juge aux affaires familiales ) să omologheze 
convenţia lor privind organizarea modului de exercitare a autorităţii parentale, ce poate prevedea 
o reşedinţă alternativă a copilului.
41 A se vedea A. Benabent, op. cit., p. 305.
42 A se vedea A. Benabent, op. cit., p. 307.
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In ce priveşte obligaţia de viaţă comună, de convieţuire, aceasta 
este asemănătoare cu obligaţia soţilor, cu deosebirea că încălcarea 
ei, pentru soţi reprezintă motiv de divorţ, iar pentru parteneri numai 
motiv de reziliere unilaterală ori de rezoluţiune judiciară, cu daune-
interese.

Obligaţia de asistenţă, constând în sprijinul material şi moral 
reciproc, este asemănătoare celei a soţilor şi este expresia solidarităţii 
dintre cei doi parteneri.

In lipsa obligaţiei de fidelitate, nu există nici prezumţia de 
paternitate în ce-1 priveşte pe copilul născut în perioada parteneriatului 
civil. Ca urmare, filiaţia faţă de tată a acestui copil se stabileşte prin 
modurile ordinare, respectiv prin recunoaştere şi acţiune în justiţie.

Sub aspect patrimonial, partenerii îşi datorează ajutor material 
reciproc, iar în concret această obligaţie se execută în condiţiile 
stabilite în pact.

Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea contractuală, 
fie prin executarea ei silită, fie prin rezilierea pentru neexecutare.

Partenerii răspund solidar faţă de terţi pentru obligaţiile contractate 
pentru nevoile vieţii de zi cu zi.

In privinţa bunurilor partenerilor, dacă pactul încheiat de aceştia 
nu dispune, aceştia păstrează deplina autonomie patrimonială, ceea 
ce înseamnă că fiecare este proprietarul bunurilor sale prezente şi 
viitoare, cu excepţia obligaţiilor contractate pentru nevoile vieţii 
curente, pentru care ei răspund solidar.

Art. 515-5-1 din Codul civil francez permite partenerilor să 
adopte un regim indiviz al bunurilor care funcţionează după modelul 
comunităţii.

Literatura juridică franceză43  atribuie pactului civil de solidaritate 
natura juridică a unui contract, căruia îi sunt aplicabile dispoziţiile 
legale din dreptul comun contractual.

Jurisprudenţa franceză califică partenerii ca fiind „membrii 
familiei”.

Orice modificare a pactului este supusă aceloraşi formalităţi.
Pactul civil de solidaritate încetează prin decesul unuia dintre 

parteneri, prin consimţământ mutual, la cererea unuia dintre parteneri, 
43 A se vedea A. Benabent, op. cit., p. 280
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acceptată de către celălalt sau ca urmare a încheierii căsătoriei. De 
asemenea, căsătoria unuia dintre parteneri lipseşte de efecte pactul, 
Fără a fi necesară vreo formalitate prealabilă.

În cazul rupturii unilaterale a pactului, partenerul căruia ruptura 
îi este impusă în acest mod poate cere repararea prejudiciului suferit.

Întrucât pactul este un contract, i se aplică dispoziţiile dreptului 
comun civil privitoare la contracte. Ca urmare, în caz de neexecutare a 
obligaţiilor asumate, unul dintre parteneri poate cere rezilierea pactului 
în justiţie. De altfel, partenerii pot insera în pact clauze rezolutorii 
ca în orice contract. În cazul în care se dispune rezilierea judiciară a 
pactului, partenerul vinovat poate fi obligat la daune-interese.

Această instituţie a avut în Franţa un succes extraordinar. Astfel. 
în anul 2007 s-au înregistrat 100.000 de pacte, iar în 2008 150.000, 
din care 10%, respectiv 6% l-au reprezentat cele dintre homosexuali44.

3. Separarea în fapt şi separaţia de corp a soţilor

Separarea în fapt a soţilor poate fi determinată de dorinţa ambilor 
soţi de a se separa. Ei pot decide să se separe pentru a avea posibilitatea 
de a reflecta asupra relaţiilor lor. Separarea poate fi determinată 
şi de refuzul unuia din ei de a coabita cu celălalt sau de părăsirea 
domiciliului conjugal. Separarea sau despărţirea în fapt a soţilor poate 
avea loc în acelaşi domiciliu sau în domicilii separate.

Cu toate că raportul de căsătorie în această situaţie este afectat, 
deoarece între soţi nu mai există relaţii specifice căsătoriei, lipsind 
coabitarea, afecţiunea, sprijinul moral şi material reciproc etc., starea 
juridică de căsătorie fiinţează încă. Ca urmare, soţii păstrează această 
calitate, comunitatea lor de bunuri fiinţează, cum, de asemenea, există 
şi obligaţia legală de întreţinere dintre ei.

Separarea în fapt a soţilor nu afectează obligaţiile reciproce ale 
acestora, astfel că soţul vinovat de separare devine responsabil şi în 
ce priveşte nerespectarea acestor obligaţii.

Separarea în fapt afectează relaţiile personale şi patrimoniale dintre 
soţi. Astfel, soţul aflat în nevoie datorită incapacităţii de a munci poate 
cere obligarea celuilalt la plata unei contribuţii de întreţinere până 
44 A se vedea A. Bénabent, op.cit., p. 279.
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la încetarea stării de nevoie. Această obligaţie legală se deosebeşte 
de obligaţia de întreţinere ce ia naştere la desfacerea căsătoriei între 
foştii soţi, deoarece include şi cheltuielile pentru satisfacerea nevoilor 
de agrement.

Soţul care nu contribuie la creşterea şi întreţinerea copiilor minori 
poate fi obligat la plata unei contribuţii de întreţinere pe seama 
acestora.

Tot aşa, soţul care nu contribuie la cheltuielile căsătoriei poate fi 
obligat în acest sens, la cererea celuilalt soţ.

Soţii pot reglementa prin bună înţelegere locuinţa copiilor lor. 
iar în lipsa înţelegerii lor, instanţa judecătorească, cu ascultarea 
autorităţii tutelare şi a copiilor, dacă au împlinit vârsta de 10 ani. va 
stabili locuinţa copiilor la unul dintre părinţi. Celălalt părinte poate 
cere stabilirea unui program de vizitare a copiilor.

Cu toate că în perioada separării în fapt nu încetează comunitatea 
de bunuri a soţilor, totuşi, cu ocazia împărţirii bunurilor, soţii pot cere 
să se constate fie o contribuţie mai mare, fie contribuţia exclusivă la 
dobândirea unor bunuri în perioada despărţirii în fapt, deoarece cota 
parte de proprietate se determină în funcţie de contribuţia efectivă a 
fiecăruia dintre soţi.

Pe de altă parte, în perioada despărţirii în fapt a soţilor prezumţia 
de paternitate operează încă, astfel încât copiii născuţi din concubinajul 
soţiei sunt consideraţi de legiuitor copii din căsătorie şi au ca tată pe soţul 
mamei. Ca urmare, este necesar să se tăgăduiască paternitatea pentru ca, 
mai apoi, acei copii să poată fi recunoscuţi de tatăl lor biologic.

S-a reţinut45 că „despărţirea în fapt a soţilor, timp îndelungat, poate 
constitui temei de divorţ, dar numai dacă, în raport de împrejurările 
cauzei, stabilite pe bază de probe, instanţa este în măsură să-şi formeze 
convingerea că despărţirea constituie o situaţie ireversibilă şi că o 
continuare a căsătoriei nu mai este posibilă. Sub acest aspect, trebuie 
să se analizeze şi să se cerceteze cauzele reale ale despărţirii în fapt a 
soţilor, pentru a se putea stabili care dintre ei este vinovat de destrămarea 
raporturilor de familie, deoarece, în măsura în care s-ar stabili culpa 
exclusivă a reclamantului, acţiunea de divorţ nu ar putea fi admisă”.

45 A se vedea Trib. Suprem, secţ. civ., dec. nr. 643/1978, în “Revista română de drept”, nr. 
10/1978, p. 53-54.
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Noul Cod civil consacră un nou caz de divorţ, întemeiat pe 
separarea în fapt a soţilor. Art. 373 lit. c) prevede că divorţul poate 
avea loc „la cererea unuia dintre soţi, după o separare în fapt care a 
durat cel puţin 2 ani”.

Literatura juridică franceză precizează că separaţia de fapt se 
deosebeşte de separaţia de drept46. Separaţia de fapt nu este o instituţie 
juridică. Ea conţine un element material (absenţa coabitării ) şi un 
element psihologic, ce constă în voinţa de a nu mai avea o comunitate 
de viaţă, implicând afecţiune şi colaborare.

Separaţia de fapt poate fi convenită de cei doi soţi sau poate fi 
impusă prin decizia unilaterală a unuia dintre ei.

Convenind separarea, soţii pot stabili de comun acord situaţia 
copiilor lor. In acest caz, judecătorul, sesizat ulterior, va avea în vedere 
înţelegerea soţilor şi va ţine seama de nevoia de stabilitate a copiilor.

Separaţia unilaterală rezultă de cele mai multe ori din părăsirea 
domiciliului comun de către unul dintre soţi.

Separaţia de fapt nu suspendă şi nici nu pune capăt căsătoriei.
Ea are efecte în ce priveşte autoritatea parentală precum divorţul 

sau separaţia legală.
Separaţia de corp reprezintă starea soţilor care au obţinut prin 

decizie judiciară autorizarea de a fi exoneraţi de obligaţia de a duce o 
viaţă în comună47.

Separaţia de corp a fost consacrată juridic în dreptul francez în 
perioada în care nu era admisibil divorţul, ea fiind compatibilă cu 
doctrina catolică.

Această instituţie face tranziţia de la căsătorie la divorţ şi atenuează 
efectele rupturii vieţii conjugale.

Ea răspunde imperativelor respectării drepturilor soţilor şi ale 
copiilor acestora într-o societate modernă şi implică justiţia în această 
organizare a raporturilor de familie.

Separaţia de corp se deosebeşte de separaţia de fapt. Principalele 
efecte ale separaţiei de corp sunt:

• existenţa în continuare a căsătoriei;
46 A. Benabent, op. cit., p. 135.
47 A se vedea C. Renault-Brahinsky, op. cit., p. 227. Cazurile în care poate fi pronunţată separaţia 
de corp sunt aceleaşi ca şi cazurile de divorţ, conform art. 296 din Codul civil francez, astfel 
cum a fost modificat prin Legea din 26 mai 2004, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2005.



25

• menţinerea obligaţiei de fidelitate;
• suspendarea obligaţiei de coabitare şi a obligaţiei de sprijin:
• fiinţează obligaţia legală de întreţinere între soţi, aşa încât, 

dacă unul din ei se află în stare de nevoie, judecătorul care pronunţă 
separaţia de corp va stabili şi pensia alimentară prin aceeaşi hotărâre;

• în privinţa copiilor, separaţia de corp produce aceleaşi efecte 
ca şi divorţul:

• separaţia de corp antrenează o separaţie de bunuri şi conduce 
la lichidarea regimului matrimonial. 

Separaţia de corp este reglementată de Codul civil francez de la 
art. 296 la art 308.

Ea se pronunţă la cererea unuia dintre soţi pentru aceleaşi motive 
şi după aceeaşi procedură ca şi divorţul.

Reluarea vieţii comune pune capăt separaţiei de corp. Pentru a fi 
însă opozabilă terţilor reluarea convieţuirii trebuie să fie constatată 
fie printr-un act notarial, fie printr-o declaraţie la starea civilă, ambele 
fiind necesar să fie înscrise pe marginea actelor de naştere ale soţilor.

Separaţia de corp poate fi convertită în divorţ fie prin consimţământul 
soţilor, fie prin voinţa unilaterală a unuia din soţi48. Hotărârea prin care 
s-a pronunţat separaţia de corp poate fi convertită de plin drept în hotărâre 
de divorţ la cerea unuia dintre soţi, dacă separaţia a durat cel puţin 2 ani.

Legea din 26 mai 2004 permite ca într-o procedură urgentă, în caz 
de violenţe exercitate de către un soţ asupra celuilalt, judecătorul să 
dispună, înaintea unei proceduri de divorţ, cu titlu provizoriu asupra 
reşedinţei separate a soţilor, asupra contribuţiei acestora la suportarea 
cheltuielilor căsătoriei şi asupra exercitării autorităţii parentale. 
Aceste măsuri sunt provizorii şi devin caduce dacă timp de 4 luni nu 
este introdusă o cerere de divorţ sau de separaţie de corp.

In cadrul procedurii divorţului judecătorul poate dispune prin 
ordonanţă măsuri provizorii aplicabile pe timpul divorţului. Această 
organizare judiciară a separaţiei produce aceleaşi efecte ca şi separaţia 
de corp până când instanţa de divorţ se pronunţă definitiv.

Considerăm că se impune ca într-o viitoare reglementare şi 
în dreptul nostru să fie consacrată o astfel de instituţie, ea fiind în 
avantajul soţilor şi al copiilor rezultaţi din căsătorie.

48 Idem, p. 228-235.
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Instituţia separaţiei de corp are şi scopul ocrotirii soţului şi copiilor, 
victime ale violenţelor celuilalt soţ.

Mai trebuie menţionat faptul că la nivelul Uniunii europene a fost 
adoptat Regulamentul (UE) nr. 1259 al Consiliului din 20 decembrie 
2010 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în 
domeniul legii aplicabile divorţului şi separării de corp cu scopul, 
declarat în expunerea sa de motive, de a institui un cadru juridic 
clar şi complet în domeniul legii aplicabile divorţului şi separării de 
corp în statele membre participante, să garanteze cetăţenilor soluţii 
corespunzătoare în materie de securitate juridică, previzibilitate 
şi flexibilitate şi să prevină situaţia în care unul dintre soţi solicită 
divorţul înaintea celuilalt pentru a se asigura că procedura este supusă 
unei anumite legi, pe care acesta o consideră a fi mai favorabilă 
intereselor sale. 




