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1. ConsideraŃii generale
În contextul intrării în vigoare a Codului civil1, aplicarea legii în timp a dat naştere
unor întrebări cu privire, în special, la modul de soluŃionare a cauzelor specifice dreptului
familiei, aflate pe rolul instanŃelor la data de 1 octombrie 2011. Este raŃiunea pentru care
vom încerca să analizăm modul de aplicare a noilor reglementări cu privire la desfacerea
căsătoriei şi a efectelor acesteia între soŃi şi cu privire la relaŃiile dintre aceştia şi copiii
lor minori, rezultaŃi din căsătorie sau asimilaŃi acestora (copiii adoptaŃi de ambii soŃi sau
copiii soŃilor născuŃi înainte de încheierea căsătoriei).
Potrivit art. 6 alin. (1) din Codul civil: „Legea civilă este aplicabilă cât timp este în
vigoare. Aceasta nu are putere retroactivă”.
În alineatele următoare, acelaşi art. 6 din Codul civil aduce o serie de precizări şi
derogări de la acest principiu, care sunt de strictă interpretare, neputând fi extinse şi la
alte situaŃii. Dintre acestea, prezintă o importanŃă deosebită dispoziŃiile alin. (6) al
articolului menŃionat, potrivit căruia: „DispoziŃiile legii noi sunt de asemenea aplicabile
şi efectelor viitoare ale situaŃiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acesteia,
derivate din starea şi capacitatea persoanelor, din căsătorie, filiaŃie, adopŃie şi obligaŃia
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legală de întreŃinere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al
bunurilor, şi din raporturile de vecinătate, dacă aceste situaŃii juridice subzistă după
intrarea în vigoare a legii noi”.
În vederea precizării modului de aplicare în timp a dispoziŃiilor Codului civil, art. 223
din Legea nr. 71/2011 prevede că: „Dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel,
procesele şi cererile în materie civilă sau comercială în curs de soluŃionare la data
intrării în vigoare a Codului civil se soluŃionează de către instanŃele legal investite, în
conformitate cu dispoziŃiile legale, materiale şi procedurale în vigoare la data când
acestea au fost pornite”. Prin „procesele şi cererile în materie civilă” înŃelegem şi
domeniul dreptului familiei, care este o ramură a dreptului civil.
Prin urmare, în raport cu tema pe care am ales să o abordăm, vom face o analiză a
dispoziŃiilor privind aplicarea în timp a normelor legale în materia divorŃului, din această
perspectivă.

2. Aplicarea în timp a dispoziŃiilor privind divorŃul
În ceea ce priveşte divorŃul, aplicarea legii noi în cadrul cauzelor în curs de
soluŃionare la data intrării în vigoare a Codului civil este reglementată în art. 40 din
Legea nr. 71/2011, potrivit căruia: „În cazul cererilor de divorŃ formulate anterior
intrării în vigoare a Codului civil, instanŃa poate să dispună divorŃul prin acordul soŃilor,
dacă sunt îndeplinite condiŃiile prevăzute de art. 373 lit. a) şi art. 374 Cod civil”, precum
şi de art. 42 din aceeaşi lege, care dispune că: „În cazul cererilor de divorŃ formulate
anterior intrării în vigoare a Codului civil, instanŃa de judecată poate să dispună divorŃul
în temeiul prevederilor art. 373 lit. b) şi art. 379 alin. 1) din Codul civil, chiar dacă
reŃine culpa exclusivă a reclamantului, în măsura în care motivele de divorŃ subzistă şi
după intrarea în vigoare a Codului civil”.
Aşadar, în soluŃionarea cauzelor de divorŃ, atât în privinŃa divorŃului prin acordul
soŃilor, cât şi a celui din culpă, sunt aplicabile dispoziŃiile Codului civil.2
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Este real faptul că Legea nr. 71/2011 nu prevede în mod expres aplicarea dispoziŃiilor
Codului civil în privinŃa divorŃului pentru separarea în fapt de doi ani, prevăzut de art 373
lit c), şi pentru divorŃul datorat stării de sănătate a reclamantului, prevăzut de art. 373 lit.
d). În ceea ce priveşte divorŃul datorat separării în fapt de cel puŃin doi ani, acesta nu a
putut fi solicitat anterior intrării în vigoare a Codului civil, întrucât această posibilitate nu
a existat în reglementarea Codului familiei3, astfel încât toate cererile pe acest temei vor
fi ulterioare datei de 1 octombrie 2011, ele urmând să fie soluŃionate potrivit dispoziŃiilor
Codului civil, chiar dacă perioada separării a început anterior intrării în vigoare a legii
noi, deoarece este o situaŃie reglementată de alin (6) al art 6 din acest act normativ (se
înscrie printre efectele ulterioare ale unor situaŃii juridice născute anterior, derivate din
căsătorie).
Prin urmare, în privinŃa divorŃului, în cauzele în curs de soluŃionare se aplică
dispoziŃiile Codului civil.
În ceea ce priveşte pronunŃarea divorŃului din culpa exclusivă a reclamantului,
menŃionăm faptul că Legea nr. 71/2011 conŃine dispoziŃii contradictorii, care se exclud
reciproc, în art. 42 şi în art. 219. Astfel, în timp ce în art. 42 se prevede expres
posibilitatea pronunŃării divorŃului din culpa exclusivă a reclamantului în baza art. 373 lit.
b) coroborat cu art. 379 alin. (1) din Codul civil, chiar şi în cazul cererilor de divorŃ
formulate anterior intrării în vigoare a acestui act normativ, în măsura în care motivele de
divorŃ subzistă şi ulterior acestei date, în art. 219, pct.14, alin. (3) din aceeaşi Lege nr.
71/2011 modifică art. 617 din Codul de procedură civilă în sensul că: „Dacă pârâtul nu a
formulat cerere reconvenŃională, iar din dovezile administrate rezultă că numai
reclamantul este culpabil de destrămarea căsătoriei, cererea acestuia va fi respinsă ca
neîntemeiată”. Este o contradicŃie care poate crea mari probleme în aplicare, fapt pentru
care considerăm că o intervenŃie urgentă a legiuitorului ar fi foarte necesară!

3. Aplicarea în timp a dispoziŃiilor privind efectele divorŃului cu privire la
raporturile între soŃi
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Cu privire la raporturile între soŃi, efectele divorŃului pot fi de ordin personal şi
patrimonial.
Efectele divorŃului cu privire la raporturile personale dintre soŃi se concretizează, în
principal, în numele pe care îl vor purta cei care şi-au schimbat numele prin căsătorie,
după desfacerea acesteia.
Este evident că, dacă divorŃul se pronunŃă în baza dispoziŃiilor Codului civil, şi
efectele acestuia vor fi supuse aceleiaşi legi, întrucât legea nouă nu se poate aplica unui
singur aspect al soluŃionării cauzei, cu atât mai mult cu cât efectele divorŃului se vor
produce doar ulterior soluŃionării acestuia şi numai pentru viitor. Considerăm că nu era
necesar ca legiuitorul să prevadă expres în Legea nr. 71/2011 faptul că efectele divorŃului
sunt supuse aceleiaşi legi ca şi capătul principal de cerere, acestea luând fiinŃă şi
producând efecte doar ca urmare a admiterii divorŃului şi în legătură directă cu acesta;
este vorba despre situaŃii juridice născute prin pronunŃarea divorŃului, adică ulterior
intrării în vigoare a Codului civil, chiar dacă cererea de divorŃ a fost formulată anterior
acestei date.
Efectele divorŃului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soŃi se referă, în primul
rând, la încetarea regimului matrimonial. Potrivit dispoziŃiilor art. 385 Cod civil, regimul
matrimonial încetează între soŃi la data introducerii cererii de divorŃ, cu excepŃia situaŃiei
în care soŃii solicită instanŃei să constate că regimul matrimonial a încetat de la data
separaŃiei lor în fapt.
În cazul aplicării în timp a acestor dispoziŃii, situaŃia este şi mai clară, întrucât, fiind
vorba despre o derogare de la aplicarea imediată a legii noi cu privire la efectele
divorŃului, legiuitorul a prevăzut în mod expres, în art. 43 din Legea nr. 71/2011, că:
„DispoziŃiile art. 385 din Codul civil privind încetarea regimului matrimonial se aplică
numai în cazul divorŃului care intervine după data intrării în vigoare a Codului civil”.
Această prevedere are o logică bine întemeiată, deoarece în reglementarea Codului
familiei regimul matrimonial înceta la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti
de divorŃ, prin urmare, pentru cererile de desfacere a căsătoriei formulate anterior intrării
în vigoare a Codului civil, regimul matrimonial a supravieŃuit datei introducerii cererii de
divorŃ, chiar în raporturile dintre soŃi. Faptul că legiuitorul a simŃit nevoia să
reglementeze în mod expres această excepŃie de la aplicarea imediată a legii noi
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constituie o dovadă în plus că efectelor divorŃului li se aplică, în principiu, dispoziŃiile
Codului civil.
Tot efecte ale divorŃului de ordin patrimonial sunt şi cele care privesc dreptul la
despăgubiri şi prestaŃia compensatorie.
Aceste efecte se pot produce doar în anumite condiŃii, care depind de culpa în
desfacerea căsătoriei şi pot fi solicitate numai în cadrul procesului de divorŃ. Astfel,
potrivit art. 388 din Codul civil: „...InstanŃa de tutelă soluŃionează cererea prin hotărârea
de divorŃ” (cererea priveşte, în acest caz, obligarea soŃului culpabil pentru desfacerea
căsătoriei la despăgubiri faŃă de soŃul nevinovat), iar potrivit art. 391 alin. (1) din acelaşi
act normativ: „PrestaŃia compensatorie nu se poate solicita decât odată cu desfacerea
căsătoriei”. Or, având în vedere că art. 42 din Legea nr. 71/2011 prevede posibilitatea
instanŃei de tutelă de a dispune divorŃul în temeiul prevederilor art. 373 lit. b) şi art. 379
alin. 1) din Codul civil, chiar dacă reŃine culpa exclusivă a reclamantului, în măsura în
care motivele de divorŃ subzistă şi după intrarea în vigoare a Codului civil, iar art. 379
alin. (1) ultima teză prevede că: „Dacă culpa aparŃine în totalitate reclamantului, sunt
aplicabile prevederile art. 388”, apreciem că divorŃul nu s-ar putea pronunŃa în astfel de
situaŃii decât împreună cu toate consecinŃele pe care legea aplicabilă i le conferă,
concretizate în efectele sale.
În mod evident, şi efectelor divorŃului cu privire la obligaŃia de întreŃinere între foştii
soŃi i se va aplica aceeaşi lege, neexistând nocio raŃiune contrară.

4. Aplicarea în timp a dispoziŃiilor privind efectele divorŃului în raporturile dintre
părinŃi şi copiii lor minori
Aceeaşi situaŃie o întâlnim şi în privinŃa efectelor divorŃului în raporturile
părinŃilor cu copiii lor minori.
Şi în această privinŃă, efectele divorŃului se vor produce de la data pronunŃării
hotărârii de divorŃ, deci ulterior intrării în vigoare a Codului civil. Din acest motiv,
considerăm că nu mai era nevoie de o dispoziŃie expresă cu privire la aplicarea legii noi
pentru cererile de divorŃ formulate înainte de 1 octombrie 2011. O dovadă în acest sens o
constituie şi prevederea cuprinsă în art. 46 din Legea nr. 71/2011, potrivit căruia:
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„DispoziŃiile hotărârilor judecătoreşti privitoare la relaŃiile personale şi patrimoniale
dintre copii şi părinŃii lor divorŃaŃi înainte de intrarea în vigoare a Codului civil pot fi
modificate potrivit dispoziŃiilor art. 403 din Codul civil”. Per a contrario, pentru
divorŃurile pronunŃate după intrarea în vigoare a Codului civil, cu privire la relaŃiile
personale dintre copii şi părinŃii lor divorŃaŃi legea nouă este aplicabilă, astfel încât nu
mai este nevoie de modificarea hotărârii instanŃei de tutelă.
Prin urmare, în cadrul cauzelor aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti la data
intrării în vigoare a Codului civil, efectele divorŃului cu privire la raporturile dintre părinŃi
şi copiii lor minori vor fi supuse dispoziŃiilor Codului civil, cu atât mai mult cu cât
instanŃa de tutelă are obligaŃia de a se pronunŃa cu privire la exerciŃiul autorităŃii
părinteşti, stabilirea locuinŃei copiilor şi contribuŃia părinŃilor la cheltuielile de creştere,
educare, învăŃătură şi pregătire profesională a copiilor chiar din oficiu, dacă nu au fost
formulate cereri în acest sens.
Nu în ultimul rând, interesul superior al copilului va fi cel care va călăuzi instanŃa
în pronunŃarea unei soluŃii în toate cauzele care privesc situaŃia acestuia. Or, este evident
faptul că interesul copilului este acela de a fi crescut de ambii părinŃi şi după divorŃul
acestora, noua reglementare prevăzând regula exercitării în comun a autorităŃii părinteşti,
doar prin excepŃie, pentru motive temeinice care Ńin de interesul superior al copilului,
instanŃa de tutelă putând să dispună exercitarea autorităŃii părinteşti de către unul singur
dintre părinŃi. Aceasta este, de altfel, raŃiunea modificării legii în sensul înlocuirii
încredinŃării copilului minor spre creştere şi educare unuia dintre părinŃi, cu exercitarea în
comun a autorităŃii părinteşti.4
A dispune cu privire la relaŃiile personale şi patrimoniale dintre părinŃi şi copiii
lor minori făcându-se aplicarea legii în vigoare la data introducerii cererii de divorŃ,
anterioară intrării în vigoare a Codului civil, ar conduce la crearea unor situaŃii absurde,
în care pentru soluŃia pronunŃată prin hotărârea de divorŃ ar trebui solicitată imediat
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modificarea impusă de noile norme legale, pentru a se respecta interesul superior al
copilului.

5. Concluzii
Lipsa unor dispoziŃii exprese care să clarifice aplicarea în timp a legii civile cu privire
la toate capetele de cerere care urmează să fie soluŃionate în cadrul proceselor de divorŃ
poate fi suplinită printr-o interpretare sistematică şi logică a prevederilor legale existente
atât în Codul civil cât şi în Legea nr. 71/2011, astfel încât să se prevină apariŃia unor
situaŃii de practică neunitară.
Potrivit principiului contradictorialităŃii, toate aceste aspecte vor fi puse în discuŃia
părŃilor, pentru a li se oferi posibilitatea de a pune concluzii în cunoştinŃă de cauză, mai
ales având în vedere contextul noutăŃii unei legi insuficient cunoscute de către
beneficiarii săi.
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