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CAPITOLUL I
Cererea de divorţ
1. Privire de ansamblu asupra cererii de divorţ în regle
mentarea Codului de procedură civilă din 1865 și a noului
Cod de procedură civilă
Noul Cod de procedură civilă completează, sub aspect proce‐
dural, reglementarea adoptată în materia divorțului de Codul civil.
Reglementarea este flexibilă și actualizată.
Chiar dacă modificările din planul dreptului substanțial au
impus modificări legislative în planul dreptului procesual civil1,
soluțiile legislative din Codul de procedură civilă din 1865 sunt
valorificate și, în mare parte, păstrate.
Codul de procedură civilă din 1865 reglementa procedura
divorțului de drept comun și procedura divorțului prin consimță‐
mântul părților, pe când actuala reglementare prevede modalități
multiple de desfacere a căsătoriei, respectiv: divorțul remediu
(divorțul prin acordul soților, la cererea ambilor soți, sau a unuia
dintre soți, acceptată de celălalt soț, divorțul la cererea aceluia
dintre soți a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea
căsătoriei2, care nu e condiționat de culpă, ci de imposibilitatea
continuării căsătoriei), divorțul din culpa soților (divorțul din
culpa unuia sau ambilor soți, divorțul la cererea unuia dintre soți,
care își va asuma culpa pentru desfacerea căsătoriei, în cazul în
care soții au fost despărțiți în fapt cel puțin 2 ani).
Au caracter de noutate reglementările NCPC privind posibili‐
tatea ca cererea de divorț să nu fie depusă personal de către
reclamant, permisiunea ca părțile să fie reprezentate în procesul
1 Pe larg, a se vedea V.M. Ciobanu, Tr.C. Briciu, C.C. Dinu, Impactul noului Cod
civil asupra unor instituţii de drept procesual civil, în RRDP nr. 1/2012, pp. 76‐122.
2 Soluția reiese din dispozițiile art. 373 lit. d) C. civ.
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de divorț în mai multe situații în care sunt împiedicate să se
prezinte personal, posibilitatea ca, după introducerea în cauză a
moștenitorilor soțului reclamant, soluționarea cererii de divorț
din culpa pârâtului să continue după decesul soțului reclamant etc.
2. Articolele esenţiale din Codul de procedură civilă din
1865, din Codul civil și din noul Cod de procedură civilă
privitoare la cererea de divorţ
Codul de procedură civilă din 1865
Art. 607
Cererea de divorţ este de competenţa judecătoriei în
circumscripţia căreia se află cel din urmă domiciliu comun al
soţilor. Dacă soţii nu au avut domiciliu comun sau dacă niciunul
din soţi nu mai locuieşte în circumscripţia judecătoriei în care se
află cel din urmă domiciliu comun, judecătoria competentă este
aceea în circumscripţia căreia îşi are domiciliul pârâtul, iar când
pârâtul nu are domiciliu în ţară, este competentă judecătoria în
circumscripţia căruia îşi are domiciliul reclamantul.
Art. 608
(1) Soţul pârât poate să facă şi el cerere de divorţ, cel mai
târziu până la prima zi de înfăţişare, în şedinţă publică, pentru
faptele petrecute înainte de această dată. Pentru faptele
petrecute după această dată, pârâtul va putea face cerere până la
începerea dezbaterilor asupra fondului, în cererea reclamantului.
(2) Cererea pârâtului se va face la aceeaşi instanţă şi se va
judeca împreună cu cererea reclamantului.
Art. 609
În cazul când motivele divorţului sau ivit după începerea
dezbaterilor la prima instanţă şi în timp ce judecata primei cereri
se află în apel, cererea pârâtului va fi făcută direct la instanţa
învestită cu judecarea apelului.
Art. 612
(1) Cererea de divorţ va cuprinde, pe lângă cele prevăzute de
lege pentru cererea de chemare în judecată, numele copiilor
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minori născuţi din căsătorie sau care se bucură de situaţia legală
a copiilor născuţi din căsătorie.
(2) Dacă nu sunt copii minori, se va face arătare despre
aceasta.
(3) La cerere, se va alătura un extract de căsătorie şi câte un
extract de naştere al copiilor minori.
(4) Cererea de divorţ, împreună cu înscrisurile doveditoare,
se va prezenta personal de către reclamant preşedintelui
judecătoriei.
(5) Pârâtul nu este ţinut să facă întâmpinare.
Codul civil
SECŢIUNEA 1
Cazurile de divorţ
§1. Dispoziţii generale
Art. 373. Motive de divorţ
Divorţul poate avea loc:
a) prin acordul soţilor, la cererea ambilor soţi sau a unuia
dintre soţi acceptată de celălalt soţ;
b) atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile
dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai
este posibilă;
c) la cererea unuia dintre soţi, după o separare în fapt care a
durat cel puţin 2 ani;
d) la cererea aceluia dintre soţi a cărui stare de sănătate
face imposibilă continuarea căsătoriei.
§2. Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară
Art. 374. Condiţii
(1) Divorţul prin acordul soţilor poate fi pronunţat indife
rent de durata căsătoriei şi indiferent dacă există sau nu copii
minori rezultaţi din căsătorie.
(2) Divorţul prin acordul soţilor nu poate fi admis dacă unul
dintre soţi este pus sub interdicţie.
(3) Instanţa este obligată să verifice existenţa consimţă
mântului liber şi neviciat al fiecărui soţ.
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§4. Divorţul din culpă
Art. 379. Condiţii
(1) În cazul prevăzut la art. 373 lit. b), divorţul se poate
pronunţa dacă instanţa stabileşte culpa unuia dintre soţi în
destrămarea căsătoriei. Cu toate acestea, dacă din probele
administrate rezultă culpa ambilor soţi, instanţa poate pronunţa
divorţul din culpa lor comună, chiar dacă numai unul dintre ei a
făcut cerere de divorţ. Dacă culpa aparţine în totalitate
reclamantului, sunt aplicabile prevederile art. 388.
(2) În ipoteza prevăzută de art. 373 lit. c), divorţul se
pronunţă din culpa exclusivă a soţului reclamant, cu excepţia
situaţiei în care pârâtul se declară de acord cu divorţul, când
acesta se pronunţă fără a se face menţiune despre culpa soţilor.
Art. 380. Continuarea acţiunii de divorţ
(1) În situaţia prevăzută la art. 379 alin. (1), dacă soţul
reclamant decedează în timpul procesului, moştenitorii săi pot
continua acţiunea de divorţ.
(2) Acţiunea continuată de moştenitori este admisă numai
dacă instanţa constată culpa exclusivă a soţului pârât.
§5. Divorţul din cauza stării sănătăţii unui soţ
Art. 381. Condiţiile divorţului
În cazul prevăzut la art. 373 lit. d), desfacerea căsătoriei se
pronunţă fără a se face menţiune despre culpa soţilor.
SECŢIUNEA a 2a
Efectele divorţului
§1. Data desfacerii căsătoriei
Art. 382. Data desfacerii căsătoriei
(1) Căsătoria este desfăcută din ziua când hotărârea prin
care sa pronunţat divorţul a rămas definitivă.
(2) Prin excepţie, dacă acţiunea de divorţ este continuată de
moştenitorii soţului reclamant, potrivit art. 380, căsătoria se
socoteşte desfăcută la data decesului.
(3) În cazul prevăzut de art. 375, căsătoria este desfăcută pe
data eliberării certificatului de divorţ.

