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Notã asupra ediþiei

Codul familiei adnotat – doctrinã, jurisprudenþã, decizii ale Curþii Constituþionale,
hotãrâri C.E.D.O., aflat la cea de-a doua ediþie, oferã cititorului textul la zi al Codului
familiei, îmbogãþit cu trimiteri la acte normative conexe ºi cu referinþe bibliografice
ºi adnotat cu jurisprudenþã naþionalã ºi a Curþii Europene a Drepturilor Omului ºi
cu decizii ale Curþii Constituþionale.

Inspiratã dupã modelul Codurilor Dalloz, lucrarea are o alcãtuire logicã,
legislaþia conexã, referinþele bibliografice ºi jurisprudenþa fiind aºezate sub fiecare
articol al Codului familiei, pentru a asigura un caracter accesibil lucrãrii.

Text actualizat
Este oferitã forma la zi a textului de lege, actele normative de modificare fiind

indicate sub forma notelor de subsol.

Text completat
Pentru a oferi cititorului o informaþie completã, actele conexe sunt indicate

imediat dupã articolele din Cod ºi scoase în evidenþã printr-un chenar. Dupã caz,
trimiterile se fac la întregul act normativ sau, punctual, la articole din cuprinsul
acestuia. Acolo unde se impune, sunt redate ºi extrase din Convenþia pentru
apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale.

Art. 55. 1) [Prescripþia acþiunii în tãgãduirea paternitãþii]

(1) Acþiunea în tãgãduirea paternitãþii se prescrie în termen de 3 ani de la data
naºterii copilului. Pentru soþul mamei, termenul curge de la data la care a luat
cunoºtinþã de naºterea copilului.

(2) Dacã acþiunea nu a fost introdusã în timpul minoritãþii copilului, acesta o
poate porni într-un termen de 3 ani de la data majoratului sãu.

(3) Reclamantul poate fi repus în termen, în condiþiile legii.

1) Articolul 55 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 3 din Legea nr. 288/2007.
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Acte normative
 Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripþia extinctivã (republicat în B. Of.

nr. 11 din 15 iulie 1960)
 Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept

internaþional privat, art. 25, art. 26 (M. Of. nr. 245 din 1 octombrie 1992)

Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului
ºi a libertãþilor fundamentale

– extras –

Art. 8. Dreptul la respectarea vieþii private ºi de familie. 1. Orice persoanã
are dreptul la respectarea vieþii sale private ºi de familie, a domiciliului sãu ºi
a corespondenþei sale.

2. Nu este admis amestecul unei autoritãþi publice în exercitarea acestui
drept decât în mãsura în care acest amestec este prevãzut de lege ºi dacã
constituie o mãsura care, într-o societate democraticã, este necesarã pentru
securitatea naþionalã, siguranþa publicã, bunãstarea economicã a þãrii, apãrarea
ordinii ºi prevenirea faptelor penale, protejarea sãnãtãþii sau a moralei, ori
protejarea drepturilor ºi libertãþilor altora.

Art. 14. Interzicerea discriminãrii. Exercitarea drepturilor ºi libertãþilor
recunoscute de prezenta convenþie trebuie sã fie asiguratã fãrã nici o deosebire
bazatã, în special, pe sex, rasã, culoare, limbã, religie, opinii politice sau
orice alte opinii, origine naþionalã sau socialã, apartenenþã la o minoritate
naþionalã, avere, naºtere sau orice altã situaþie.

Text adnotat
Cele mai multe articole din Cod sunt adnotate cu jurisprudenþã, fiind prezentate

acele soluþii prin care s-a încercat rezolvarea, cu valoare de principiu, a problemelor
de drept ridicate în activitatea instanþelor de judecatã.

Jurisprudenþa, prezentatã pe douã coloane sub forma unor rezumate ale
hotãrârilor instanþelor judecãtoreºti, este ataºatã articolelor din Cod, fiecare hotãrâre
având un numãr marginal care se regãseºte în indexul alfabetic aflat la sfârºitul
volumului. Soluþiile relevante pentru aceeaºi problemã de drept sunt grupate sub
un numãr ºi o denumire marginalã comunã, fiind unite printr-un semn grafic
distinctiv ( ).

De asemenea, articolele din Cod ºi unele dintre soluþiile din practica judiciarã
sunt însoþite de note de doctrinã, prin care sunt aduse completãri privind
interpretarea ºi aplicarea problemei de drept avute în vedere.

Hotãrârile judecãtoreºti sunt însoþite, acolo unde este cazul, ºi de note ale
autorilor, redate cu caractere italice ºi însoþite de un semn distinctiv ( ).
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Jurisprudenþã

nr. 469 din 19 martie 1956, în L.P.
nr. 10/1957, p. 125-127).

3. Statut civil al persoanei. Dovadã.
Dovada statutului civil al unei persoane
nu se poate face decât cu certificatele
de stare civilã ºi o atare probã ar fi
necesarã – în principiu – ºi într-un litigiu
patrimonial privind o avere succesoralã,
în cazurile în care se invocã rudenia cu
defunctul. Cu toate acestea, instanþa
poate încuviinþa ºi alte probe pentru
stabilirea raportului de rudenie, dacã
partea trebuie sã dovedeascã naºteri ºi
cãsãtorii vechi sau întâmplate în localitãþi
necunoscute sau îndepãrtate, sau când,
pentru obþinerea lor, ar întâmpina
piedici gãsite întemeiate, cu condiþia ca
aceste probe, astfel admise, sã nu fie
contrare certificatelor de stare civilã
prezentate (Trib. Suprem, dec. civ.
nr. 2013 din 13 noiembrie 1956, în C.D.
1956, p. 32).

Note de doctrinã

3.  a) Copilul conceput înainte de încheierea cãsãtoriei are situaþia de copil din
cãsãtorie de la data conceperii lui, indiferent dacã soþul mamei a cunoscut sau nu
starea de graviditate a viitoarei soþii pânã la data încheierii cãsãtoriei. Beneficiazã
de aceastã prezumþie, chiar dacã tatãl nu a fost trecut în actul de naºtere, ºi copilul
conceput în timpul cãsãtoriei, dar nãscut dupã încetarea sau desfacerea cãsãtoriei,
iar mama nu s-a recãsãtorit înainte de data naºterii (I.P. Filipescu, Tratat de dreptul
familiei, p. 327).  b) Prezumþia de paternitate se aplicã ºi copilului conceput în
timpul cãsãtoriei, dar nãscut dupã încetarea sau desfacerea cãsãtoriei, dacã mama
lui nu s-a recãsãtorit înainte de data naºterii, chiar dacã tatãl nu a fost trecut în actul
de naºtere (I.P. Filipescu, Tratat de dreptul familiei, p. 330).

1. Dovada rudeniei  a) Rudenie cu
efecte de stare civilã. Dovada rudeniei
cu efecte de stare civilã se face numai cu
acte de stare civilã (Trib. Suprem, dec.
civ. nr. 1919 din 23 octombrie 1979, în
R.R.D. nr. 3/1980, p. 69).  b) Rudenie
fãrã efecte de stare civilã. Dovada
rudeniei prin care nu se urmãresc efecte
de stare civilã (de exemplu, pentru
interzicerea cãsãtoriei între persoane
rude în gradul prohibit de lege) se poate
face prin orice mijloace de probã (Trib.
Suprem, dec. civ. nr. 1911 din 23 octom-
brie 1979, în R.R.D. nr. 3/1980, p. 69).

2. Dovedirea rudeniei. Interese patri-
moniale. Atunci când prin dovedirea
rudeniei se urmãresc interese patrimo-
niale, de exemplu, în materie succeso-
ralã, dovada rudeniei se poate face ºi
prin alte mijloace de probã decât actele
de stare civilã (Trib. Bacãu, dec. civ.
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2. Rudenie. Mijloace de probã în
procesul penal. Forma calificatã a
infracþiunii de omor sãvârºitã asupra unei
rude apropiate, prevãzutã de art. 175
lit. c) C. pen., existã independent de
menþiunile din actele de stare civilã, dacã
din probele administrate rezultã cu
certitudine existenþa unei legãturi de
rudenie între autor ºi victimã, deoarece,
potrivit art. 63 C. proc. pen., constituie
probã orice element de fapt care serveºte
la constatarea existenþei sau inexistenþei
unei infracþiuni, la identificarea persoanei
care a sãvârºit-o ºi la cunoaºterea
împrejurãrilor necesare pentru justa
soluþionare a cauzei (Trib. Suprem,
s. pen., dec. nr. 1959 din 29 septembrie
1979, în C.D. 1979, p. 390). Note de
doctrinã. În procesele penale, dovada
rudeniei se poate face ºi prin mijloacele
de probã reglementate de Codul de
procedurã penalã, deci în alte condiþii
decât cele ale Codului familiei, fãrã însã
a le exclude pe acestea. În acest sens,

recunoaºterea copilului din afara
cãsãtoriei fãcutã în cadrul procesului
penal nu este suficientã, adicã nu
valoreazã recunoaºtere prin înscris
autentic (prin hotãrâre judecãtoreascã),
deoarece declaraþiile inculpatului în
cursul procesului penal pot servi la
aflarea adevãrului numai în mãsura în
care sunt coroborate cu fapte sau
împrejurãri care rezultã din ansamblul
probelor existente în cauzã, potrivit
art. 69 C. proc. pen., iar declaraþia
victimei nu poate agrava situaþia
inculpatului, când aceasta depinde de
existenþa raportului de filiaþie dintre
inculpat ºi victimã (a se vedea ºi
Al. Bacaci, V. Dumitrache, C. Hageanu,
Dreptul familiei, p. 153; I.P. Filipescu,
Tratat de dreptul familiei, p. 298;
Gh. Elian, Adevãrul în procesul penal ºi
modalitã-þile de stabilire a sa în raport
de unele prevederi ale Codului familiei,
în J.N. nr. 9/1964, p. 67 ºi urm.).

17. Acþiunea în rectificarea actului de
naºtere a copilului este admisibilã dacã
soþul mamei ºi tatãl copilului este declarat
judecãtoreºte mort, de la o datã
anterioarã naºterii copilului ºi, ulterior,
acesta a fost recunoscut de concubinul
mamei cu care, ulterior naºterii, s-a ºi
cãsãtorit (Trib. jud. Timiº, dec. civ. nr. 117
din 1 ianuarie 1987, în R.R.D. nr. 11/1987,
p. 74).  Soluþia este discutabilã,
întrucât acþiunea în rectificarea actului
de stare civilã trebuie sã fie accesorie
acþiunii principale vizând tãgãduirea
paternitãþii, însã apare ca fiind justificatã
într-o astfel de situaþie, când este cert cã
prezumþia legalã relativã de paternitate
instituitã de art. 53 C. fam. nu-ºi gãseºte
aplicabilitate, fiind rãsturnatã prin
evidenþa faptelor, iar potrivit art. 54

C. fam., doar soþul mamei avea calitate
procesualã activã în acþiunea de tãgã-
duire a paternitãþii. În prezent, având în
vedere cã, prin Decizia nr. 349 din 19
decembrie 2001, Curtea Constituþionalã
a stabilit cã acþiunea în tãgãduirea pater-
nitãþii este deschisã ºi mamei copilului,
considerãm cã, în situaþia mai sus expu-
sã, mama copilului trebuie sã introducã
o cerere de chemare în judecatã în
contradictoriu cu moºtenitorii soþului
sãu, pe de o parte, ºi primãria unde s-a
înregistrat naºterea copilului – Serviciul
de stare civilã, având un capãt de cerere
principal – tãgãduirea paternitãþii –ºi un
capãt de cerere accesoriu – rectificarea
actului de naºtere al copilului.
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Alãturi de jurisprudenþa instanþelor române, lucrarea cuprinde o selecþie a
celor mai relevante soluþii din jurisprudenþa Curþii Europene a Drepturilor Omului,
precum ºi decizii prin care Curtea Constituþionalã s-a pronunþat cu privire la
constituþionalitatea textelor Codului familiei.

Hotãrâri ale Curþii Europene a Drepturilor Omului

1. Cauza Phinikaridou c. Ciprului. Curtea
a avut dificultãþi de a accepta perioade
limitã inflexibile aplicabile indiferent de
cunoaºterea de cãtre copil a factorilor
relevanþi ºi a considerat cã o distincþie
trebuia fãcutã între cazurile în care copi-
lul nu a avut oportunitatea sã cunoascã
faptele ºi acelea în care nu a iniþiat pro-
cedurile în timpul termenului limitã pre-
vãzut de lege din alte motive. În cauza
de faþã, a rezultat clar din hotãrârea Curþii
Supreme cã s-a acordat o importanþã mai
mare interesului general ºi drepturilor ºi
intereselor prezumtivului tatã ºi ale fami-
liei sale, decât dreptului reclamantului
de a-i fi dezvãluite originile. Chiar având
în vedere marja de apreciere a statului,
aplicarea unui termen limitã rigid în
exercitarea procedurilor de paternitate,
fãrã a avea în vedere circumstanþele indi-
viduale ale cauzei ºi în special cunoaº-
terea de cãtre copil a faptelor interesând
paternitatea, a adus atingere chiar esenþei
dreptului reclamantului la respectarea
vieþii sale private (C.E.D.O., hot. din 20
decembrie 2007, în Buletinul CEDO
nr. 2/2008, p. 104).

2. Cauza Jäggi c. Elveþiei. Curtea reamin-
teºte cã alegerea mijloacelor pentru
protecþia vieþii private ºi de familie, în
conformitate cu art. 8 din Convenþie,
cade sub incidenþa marjei de apreciere a
autoritãþilor naþionale. În acest sens,
existã diferite metode de a asigura res-
pectul vieþii private, iar natura obligaþiei
statelor depinde de aspectele particulare
ale cauzei deduse judecãþii. Extinderea
marjei de apreciere depinde nu numai
de dreptul sau drepturile avute în vedere,
dar ºi de natura interesului în cauzã.
Curtea considerã cã dreptul la propria
identitate, care include ºi dreptul de a-þi
cunoaºte paternitatea, face parte
integrantã din noþiunea de viaþã privatã.
Astfel cã, în cazul în care autoritãþile
naþionale nu autorizeazã prelevarea de
mostre ADN de la o persoanã decedatã,
pe care reclamantul o indicã drept tatã
prezumtiv al sãu, ºi efectuarea testului
de paternitate, este încãlcat dreptul la
viaþã privatã prevãzut de art. 8 din
Convenþie (C.E.D.O., hot. din 13 iulie
2006, www.echr.coe.int).

Decizii ale Curþii Constituþionale

1. Curtea Constituþionalã a declarat ca
fiind neconstituþional art. II din Legea
nr. 288/2007 pentru modificarea ºi
completarea Codului familiei, motivând
cã acesta contravine dispoziþiilor consti-
tuþionale cuprinse în art. 15 alin. (2),
neretroactivitatea fiind un principiu

constituþional prevãzut în mod expres,
legiuitorul neputând adopta norme juri-
dice cu aplicare retroactivã, în materie
civilã, indiferent dacã este vorba de legi
materiale sau legi procesuale.
Curtea a constatat cã legiuitorul în mod
justificat a înlãturat o situaþie de inega-
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Lucrarea cuprinde ºi o serie de convenþii internaþionale în domeniul dreptului
familiei, al cãror text este redat integral, precum ºi un bogat index alfabetic, care
faciliteazã cititorului cãutarea în cuprinsul lucrãrii, fiecare termen fiind însoþit de
numãrul articolului din Cod ºi de numãrul marginal al speþei unde respectivul
termen se regãseºte.

litate, în privinþa termenului de prescrip-
þie, între titularii dreptului la acþiune în
tãgãduirea paternitãþii, ºi anume soþul
mamei, pe de o parte, ºi mamã ºi copil,
pe de altã parte, indiferent cã termenul
curge de la date diferite. Neconstituþio-
nalitatea reglementãrii rezultã însã din
faptul cã legea nouã se aplicã ºi copiilor
nãscuþi înainte de intrarea ei în vigoare,
chiar dacã cererea este în curs de solu-
þionare.
Curtea a reþinut cã, potrivit art. 55 C. fam.,
începutul prescripþiei de 3 ani a drep-

tului la acþiune în tãgãduirea paternitãþii,
pentru mamã ºi copil, este momentul
obiectiv al naºterii copilului. Or, aplica-
rea termenului special de prescripþie de
3 ani ºi copiilor nãscuþi înainte de intra-
rea în vigoare a Legii nr. 288/2007 este
retroactivã, în condiþiile în care legea
nouã se aplicã unui drept nãscut sub
imperiul legii vechi (C.C., dec. nr. 755

din 24 iunie 2008, în M. Of. nr. 537 din

16 iulie 2008).
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Abrevieri

alin. alineatul
art. articolul
B.C.A. Buletinul Curþilor de Apel
B.J. Buletinul jurisprudenþei
B.J. Baza de date Buletinul jurisprudenþei, Baza de date,

Ed. C.H. Beck
B. Of. Buletinul Oficial
C. fam. Codul familiei
C. pen. Codul penal
C. proc. civ. Codul de procedurã civilã
C. proc. pen. Codul de procedurã penalã
C.A. Curtea de apel
C.C. Curtea Constituþionalã
C.D. Culegere de decizii
C.E.D.O. Curtea Europeanã a Drepturilor Omului
C.J. Curierul Judiciar
C.P.J.C. Culegere de practicã judiciarã în materie

civilã
C.S.J. Curtea Supremã de Justiþie
col. civ. colegiul civil
dec. decizia
Dreptul revista Dreptul
Ed. Editura
ed. ediþia
EuROLex Baza de date G&G Consulting,

Piatra Neamþ
hot. hotãrârea
I.C.C.J. Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
J.N. Justiþia Nouã
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Jud. Judecãtoria
L.P. Legalitatea popularã
legalis.ro Baza de date, Ed. C.H. Beck, 2008
Lege 4 Baza de date, Indaco Lege 4
lit. litera
M. Of. Monitorul Oficial al României, Partea I
nr. numãrul
O.G. Ordonanþa Guvernului
O.U.G. Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
p. pagina
P.J.C. Practicã judiciarã în materie civilã
parag. paragraful
P.R. Pandectele Române
R.R.D. Revista românã de drept
S.C.J. Studii ºi cercetãri juridice
s. civ. secþia civilã
s. civ. ºi de propr. int. secþia civilã ºi de proprietate intelectualã
s. de cont. adm. secþia de contencios administrativ
s. pt. min. ºi fam. secþia pentru cauze cu minori ºi de

familie
s. pen. secþia penalã
sent. sentinþa
S.U. Secþiile Unite
Trib. Tribunalul
Trib. jud. Tribunalul judeþean
Trib. mun. Tribunalul Municipiului
Trib. pop. Tribunalul popular
Trib. reg. Tribunalul regional
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