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Stabilirea domiciliului copilului după divorţul părinţilor
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Establishing the child’s domicile a  er the par-
ents divorce

According sta  s  cal data approximately 50% of 
marriages registered annually ceases through di-
vorce. The majority of these families have minor 
children. Although the law provides that parents 
divorce do not in  uence the minor’s rights, in re-
ality they are the most a  ected for the separa  on 
of his parents. In its preamble, the UN Conven  on 
for children’s rights of 1989 highlights that fam-
ily is the fundamental unit of the society and the 
natural environment for increasing and welfare 
of all its members, especially for kids. Studies in 
this  eld established that for a full and harmoni-
ous development of child personality, he need 
love and understanding in his family. Anywhere 
is possible, he should rise under the care and li-
ability of his parents, in a atmosphere of a  ec  on 
and material and moral security, that will ensure 
a normal, spiritual, intellectual and social physical 
development to become an personality.

Key-words: child, divorce, domicile, communica-
 on, educa  on, care, parents, custody.

Conform datelor sta  s  ce, circa 50 la sut  din num -
rul c s toriilor înregistrate anual înceteaz  prin divor . 
Cea mai mare parte a acestor familii sunt familiile cu 
copii minori. De i legea dispune c  divor ul p rin ilor 
nu in  uen eaz  drepturile copiilor minori, în realitate 
ei sunt cei mai afecta i în urma desp r irii p rin ilor lor. 
Conven ia ONU privind drepturile copilului din 1989, 
în preambul subliniaz  c  familia este unitatea funda-
mental  a societ ii i mediul natural pentru cre terea 
i bun starea tuturor membrilor s i, în mod deosebit 

a copiilor. Studiile din acest domeniu au constatat c , 
pentru dezvoltarea deplin  i armonioas  a personali-
t ii copilului, el are nevoie de dragoste i în elegere în 
familie. Oriunde este posibil, el trebuie s  creasc  sub 
grija i r spunderea p rin ilor s i într-o atmosfer  de 
afec iune i securitate moral  i material , care îi va asi-
gura o dezvoltare  zic  normal , spiritual ,intelectual  
i social  ca el s  devin  o personalitate.

Cuvinte-cheie: copil, divor , domiciliu, comunicare, 
educa ie, îngrijire, p rin i, custodie.

Fiecare copil are dreptul s  tr iasc  i s  creas-
c  într-o familie, cât este posibil, i are dreptul de 
a- i cunoa te p rin ii, de a se bucura de grija lor, 
dreptul de a locui cu ei, cu excep ia cazului în care 
acest lucru este contrar intereselor sale. Fiecare co-
pil are nevoie de mam  i de tat , care îl vor iubi i 
vor avea grij  de el. Copilul are dreptul s  creasc  
al turi de p rin ii s i într-o atmosfer  de afec iune, 
de securitate material  i moral . El are dreptul de 
a primi o educa ie care s  îi permit  dezvoltarea ap-
titudinilor i a personalit ii sale, s  îi  e respectat  
demnitatea, dreptul la integritate  zic  i psihic .

Articolul 2 alin. (3) din Codul Familiei stabile te 
principiul de manifestare a grijii pentru între ine-
rea, educa ia i ap rarea drepturilor i intereselor 
copiilor minori. Acest principiu determin , într-un 
fel sau altul tema abordat  deoarece, în urma sur-

venirii divor ului, copiii sunt cei care r mân vulne-
rabili i necesit  ap rarea drepturilor lor. Fiindc  
divor ul p rin ilor este o realitate pe care nu o pu-
tem nega, este necesar de a stabili modalit ile de 
participare a  ec ruia dintre so i la continuitatea 
educ rii copilului de c tre ambii p rin i.

Dreptul de a locui i de a   educat în familie 
este unul dintre cele mai importante drepturi ale 
copilului. Anume abita ia i educa ia în familie îi 
ofer  garan ia dezvolt rii  zice normale, spiritual , 
intelectuale i sociale, pentru ca minorul s  devin  
o personalitate.

Pentru dezvoltare deplin  i armonioas  a perso-
nalit ii copilului, el are nevoie de dragoste i în ele-
gere în familie. Oriunde este posibil, el va cre te sub 
grija i r spunderea p rin ilor s i i într-o atmosfer  
de afec iune, de securitate moral  i material . 

Conven ia privind drepturile copilului accen-
tueaz  c  familia este unitatea fundamental  a 
societ ii i mediul natural pentru cre terea i bu-
n starea tuturor membrilor s i, în mod deosebit - a 
copiilor. Conform prevederilor acesteia, copilul are 
dreptul de a primi o educa ie care s   e gratuit  i 
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obligatorie, cel pu in în stadiile elementare. Educa-
ia primar  va promova cultura sa general  i îi va 

da putin a s - i dezvolte, în condi ii egale, aptitudi-
nile, judecata individual , sim ul r spunderii mo-
rale i sociale i s  devin  un membru util al socie-
t ii. Dreptul copilului la educa ie este asigurat prin 
faptul c  legisla ia impune p rin ilor acest drept ca 
o obliga ie, iar în cazul lipsei p rin ilor dreptul la 
educa ie este asigurat de autoritatea tutelar . 

Cu dreptul la abita ie i educa ie în familie este 
indisolubil legat dreptul copilului de a comunica cu 
ambii p rin i, bunei, fra i, surori i alte rude care 
ofer  educa ia deplin  copilului. 

Copilul are dreptul de comunicare cu rudele 
ambilor p rin i, inclusiv buneii de pe linia tat lui 
i cei de pe linia mamei. Codul Familiei nu preve-

de expres categoriile de rude care au dreptul de a 
comunica cu copilul, ceea ce ofer  posibilitatea de 
a include în aceast  categorie nu doar rudele apro-
piate din partea ambilor p rin i, dar i pe cele mai 
îndep rtate.

Formele comunic rii sunt diferite în dependen-
 de vârsta copilului, locul de trai al copilului i 

al rudei, prietenia între familia copilului i familia 
rudei, de alte împrejur ri. O in  uen  deosebit  în 
realizarea de c tre copil a dreptului de comunicare 
o are morala familiei, a societ ii i tradi iile locale. 
De exemplu, în ara noastr  s-a p strat tradi ia ca în 
vacan a de var  copiii s  mearg  la bunei i s  r mâ-
n  acolo un timp îndelungat. Dac  p rin ii copilului 
locuiesc separat, acesta are dreptul s  comunice cu 
 ecare dintre ei concomitent sau separat.

Copilul a  at în situa ii extreme (arest, re inere, 
boal  grav  cu spitalizare obligatorie etc.) are drep-
tul s  ia leg tura cu p rin ii sau cu alte rude apro-
piate în modul stabilit. Dac  nu este posibil de a 
contacta p rin ii sau rudele copilului, va   anun at  
autoritatea tutelar . Atragerea copilului la r spun-
dere administrativ  sau penal  determin  situa ia 
extrem de necesar  de comunicare a copilului cu 
p rin ii sau cu rudele apropiate. Ordinea i forma 
comunic rii este determinat  de lege în  ecare caz 
concret. În particular, Codul Contraven ional al 
Republicii Moldova prevede dreptul p rintelui s  
apere drepturile i interesele copilului s u minor, 
în baza faptelor c ruia are loc cazul cu privire la 
contraven ia administrativ . De aceea, ei neap rat 
trebuie s   e informa i despre re inerea administra-
tiv  a minorilor.

Formele realiz rii dreptului copilului de a co-
munica cu p rin ii i rudele în situa iile extreme pot 
  diferite, spre exemplu, vizita la copilul bolnav în 

institu iile medicale, întrevederile cu copiii inu i în 

locurile de arest preventiv, în institu iile penitenci-
are sau în institu iile de educa ie pentru minori etc. 
Comunicarea poate   prin vizit  sau prin convor-
biri telefonice, prin scrisori etc., principalul este ca 
s   e respectat  legisla ia în vigoare, atât în privin a 
copiilor, cât i a ordinii publice. Drepturile copilu-
lui coreleaz  cu drepturile i obliga iile p rin ilor.

Problemele educa iei copilului apar in ambilor 
p rin i în egal  m sur , chiar i atunci când p rin ii 
locuiesc separat. P rintele care locuie te separat nu 
numai c  are dreptul, dar i este obligat s  partici-
pe la educa ia copilului. P rintele care locuie te cu 
copilul nu este în drept s -l împiedice pe cel lalt s  
comunice cu copilul i s  participe la educa ia aces-
tuia. În caz de apari ie a unor litigii privind educa-
ia i instruirea copilului, acestea se solu ioneaz  de 

autoritatea tutelar , decizia c reia poate   atacat  
în instan a judec toreasc  (art. 60 alin. (4) din Co-
dul Familiei).

Exercitându- i drepturile, p rin ii trebuie s  ex-
clud :
– comportamentul abuziv. Acesta se poate expri-

ma în diferite forme: De exemplu, copilul este 
impus la o munc  for at  care nu coincide vâr-
stei i st rii s n t ii sale sau la alegerea institu-
iei de înv mânt i a formei de instruire nu s-a 

luat în considerare opinia copilului, aptitudini-
le sale i, ca rezultat, el este nevoit s  se ocupe 
de o activitate care-i provoac  nervozitate sau 
d uneaz  psihicului;

– insultele i maltrat rile de orice fel, discrimi-
narea. Aceste ac iuni, folosite de p rin i, duc la 
formarea unei persoane cu de  cien e care, ulte-
rior, se pot manifesta prin agresivitate, cruzime, 
la itate etc.;

– violen a  zic  i psihic  care poate duce la îm-
boln virea copilului. Bolile pot    zice sau psi-
hice i se pot manifesta atât în copil rie, cât i la 
maturitate;

– antrenarea în ac iuni criminale. În afar  de fap-
tul c  aceasta se pedepse te de legea penal , so-
cietatea nu permite ca minorii, care sunt viitorul 
na iunii, s   e educa i într-un astfel de mediu;

– consumul de b uturi alcoolice, folosirea sub-
stan elor stupe  ante i psihotrope. Sunt ac iuni 
negative asupra s n t ii copilului i asupra 
psihologiei lui, care duc la degradarea persona-
lit ii, îmboln virea copilului i-i pot provoca 
chiar moartea;

– practicarea jocului de noroc, cer itului i a altor 
acte ilicite. Prin aceste ac iuni copilul este lipsit de 
posibilitatea de a- i dezvolta aptitudini pozitive, 
care l-ar ajuta s  duc  un mod decent de via .
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P rin ii poart  r spundere pentru exercitarea 
drepturilor p rinte ti în detrimentul intereselor co-
pilului. R spunderea se na te ca urmare a unei fap-
te ilicite, a unei neglijen e sau a unei impruden e.

Principalul îns  nu este r spunderea p rin ilor, 
dar preîntâmpinarea indiferen ei i neglijen ei lor, 
abuzului fa  de cre terea i educarea copiilor. Le-
gea nr. 140 din 14.06.2013 privind protec ia special  
a copiilor a  a i în situa ie de risc i a copiilor sepa-
ra i de p rin i, intrat  în vigoare la 01.01.2014, vine 
s  completeze cadrul legal cu mai multe concreti-
z ri ale atribu iilor statului în domeniul protec iei 
copilului. Astfel, statul, prin diferite metode, con-
troleaz  cum se efectueaz  cre terea i educa ia co-
piilor în familie. Metodele pot   diferite în depen-
den  de caracterul rela iilor care se stabilesc între 
p rin i i copii, între tutori, curatori sau al i educa-
tori i copii. Controlul educa iei în familie poate   
efectuat de autorit ile tutelare, acestea, la rândul 
lor, folosind informa iile lucr torilor din gr dini e, 
coli, licee, institu ii curative, cet eni etc. Controlul 

din partea statului are ca scop nu numai tragerea la 
r spundere a p rin ilor, dar i ajutorul în proble-
mele di  cile privind educa ia copiilor, cât i protec-
ia drepturilor copiilor.

P rin ii au dreptul de a stabili domiciliul copilu-
lui de la na tere i pân  la majorat. Astfel, conform 
art. 31 din Codul Civil i art. 63 din Codul Famili-
ei, domiciliul copilului în vârsta de pân  la 14 ani 
este la p rin ii s i. Trecând de aceast  vârst , co-
pilul poate locui separat, cu condi ia c  aceasta nu 
in  uen eaz  negativ asupra educa iei lui. Desigur, 
pentru locuirea separat  de p rin i a minorului care 
a împlinit vârsta de 14 ani trebuie s  existe motive 
temeinice (de exemplu, î i face studiile în alt  loca-
litate). Dac  p rin ii copilului locuiesc separat, do-
miciliul acestuia este determinat prin acordul p -
rin ilor. În lipsa acordului între p rin i, domiciliul 
se stabile te de instan a judec toreasc , inându-se 
cont de interesele copilului.

Litigiul privind determinarea locului de trai al co-
pilului în cazul când p rin ii locuiesc separat apare, 
de regul , atunci când p rin ii sunt divor a i. Ar-
ticolul 38 din Codul Familiei prevede c , în cazul 
lipsei unui acord între so i privind determinarea 
locului de trai al copiilor minori comuni, instan a 
judec toreasc  este obligat  s  stabileasc  cu cine 
dintre p rin i vor locui copiii minori dup  divor .

La determinarea locului de trai al copiilor mi-
nori instan a judec toreasc  va ine cont de egali-
tatea în drepturi, obliga iile mamei i ale tat lui, 
precum de opinia i interesele copiilor. Articolul 63 
alin. (2) din Codul Familiei men ioneaz  c  la solu-

ionarea unui astfel de litigiu se va ine cont:
– de ata amentul copilului fa  de  ecare dintre 

p rin i, fa  de fra i, surori;
– de vârsta copilului;
– de calit ile morale ale p rin ilor;
– de rela iile existente între  ecare p rinte i copil;
– de posibilit ile p rin ilor de a crea condi ii 

adecvate pentru educa ia i dezvoltarea copilu-
lui (îndeletnicirile i regimul de lucru, condi iile 
de trai etc.).
La determinarea domiciliului copilului minor 

instan a judec toreasc  va cere avizul autorit ii tu-
telare. Acest aviz se preg te te în baza procesului 
întocmit de autoritatea tutelar  la domiciliul  ec -
ruia dintre p rin i, în care se vor elucida condi iile 
de trai ale acestora, aspectele psihologice ale rela i-
ilor dintre p rinte i copil, prezen a altor rude i re-
la iile acestora cu copilul, faptul dac  p rintele i-a 
creat o nou  familie, dorin a copilului de a locui cu 
mama sau cu tata i alte momente importante.

La examinarea cauzei, autoritatea tutelar  va 
participa în mod obligatoriu pentru a sus ine avizul 
i a- i expune opinia privind determinarea locului 

de trai al copilului minor. Copilul care a împlinit 
vârsta de 10 ani va   audiat de instan a judec to-
reasc  i se va ine cont de opinia acestuia, dac  ea 
nu contravine intereselor lui.

Practica judiciar  demonstreaz  c , la solu iona-
rea litigiilor privind determinarea locului de trai al 
copilului în cazul divor ului p rin ilor, de cele mai 
multe ori copiii se transmit spre educa ie mamei i 
locuiesc împreun  cu ea. Nu exist  nicio argumen-
tare în acest domeniu. E cazul s  men ion m c  este 
corect  expresia psihologului A. Eghides, care a  r-
ma c , dac  mamele tinere nu ar   încredin ate sut  
la sut  c , plecând de la so , vor lua cu ele i copilul, 
mai rar s-ar gândi la divor . Legisla ia în vigoare 
prevede egalitatea în drepturi i obliga ii a p rin i-
lor fa  de copii, astfel practica judiciar  trebuie s  
in  cont de acest principiu la determinarea locului 

de trai al copilului, cu atât mai mult cu cât via a 
dovede te: b rba ii nu cedeaz  femeilor în ceea ce 
prive te cre terea i educa ia copiilor. Prezent m 
un exemplu din practica judiciar  în care domici-
liul copiilor minori a fost stabilit cu tat l (dosarul 
2ra-2236/13 din 18 septembrie 2013).

Examinând recursul declarat de c tre L.M., în 
pricina civil  la cererea de chemare în judecat  a 
lui G.M. împotriva L.M. cu privire la determinarea 
domiciliului copiilor minori cu tat l i încasarea 
pensiei de între inere a copiilor minori, cererea re-
conven ional  a L.M. împotriva lui G.M. cu privire 
la stabilirea domiciliului copiilor minori cu mama, 
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împotriva deciziei Cur ii de Apel B l i din 7 martie 
2013, prin care a fost respins apelul declarat de c tre 
L.M. i men inut  hot rârea Judec toriei Telene ti 
din 6 decembrie 2012, Colegiul civil, commercial i 
de contencios administrativ al Cur ii Supreme de 
Justi ie consider  recursul neîntemeiat i care ur-
meaz  a   respins cu men inerea deciziei instan ei 
de apel i hot rârii primei instan e din anumite con-
siderente. Din actele pricinii, s-a stabilit c  G.M. s-a 
adresat în instan a de judecat  cu ac iune împotriva 
L.M. prin care a solicitat stabilirea domiciliului co-
piilor minori C.M., n scut  la 26.04.2001, i V.M., 
n scut la 22.02.2006, la domiciliul s u i încasarea 
de la L.M. a pensiei de între inere a copiilor minori 
în m rime de 1200 lei lunar pentru ambii.

Ulterior, L.M. a depus ac iune reconven ional  
împotriva lui G.M. cu privire la stabilirea domici-
liului copiilor minori cu mama – L.M. Judecând pri-
cina, prima instan  a concluzionat asupra temeini-
ciei ac iunii ini iale i netemeiniciei ac iunii recon-
ven ionale. Instan a de apel a fost de acord cu con-
cluzia primei instan e. Colegiul civil, commercial i 
de contencios administrativ al Cur ii Supreme de 
Justi ie consider  c  instan ele de judecat  au stabi-
lit corect, în baza probelor pertinente administrate, 
a circumstan elor de fapt ale litigiului, i au admis 
întemeiat ac iunea intimatului G.M. cu stabilirea 
domiciliului copiilor minori C.M.-2001 i V.M.-2006 
la domiciliul tat lui i încasarea de la L.M. -mama 
copiilor, a pensiei de între inere pentru ace tia în 
m rime de 1200 lei lunar.

Colegiul civil, commercial i de contencios ad-
ministrativ al Cur ii Supreme de Justi ie conchide 
c  instan ele de judecat  au dispus întemeiat deter-
minarea domiciliului copiilor minori cu tata, inând 
cont de interesul copiilor minori i de posibilit ile 
p rin ilor de a crea condi ii adecvate pentru educa-
ia i dezvoltarea lor. Instan a de recurs consider  

c  instan ele de judecat , la emiterea hot rârilor, au 
luat corect în considera ie caracteristica personal  a 
 ec ruia dintre p rin i, starea lor material , condi i-

ile de trai, atitudinea fa  de copii, precum i avizul 
prezentat de Direc ia Asisten  Social  i Protec ia 
Familiei Telene ti din 4 decembrie 2012, conform 
c ruia s-a studiat minu ios situa ia creat  i, ac io-
nând în interesele minorilor, s-a propus ca ultimii s  
locuiasc  cu p rintele care se a   în ar , având în 
vedere c  recurenta L.M. nu se a   pe teritoriul rii 
i copiii nu pot bene  cia de îngrijire personal  din 

partea ei. În consecin , instan a de recurs conside-
r  concluzia primei instan e i a instan ei de apel cu 
privire la stabilirea domiciliului copiilor minori cu 
tata întemeiat , reie ind din principiul suprema iei 

interesului copiilor minori C.M. i V.M., proteja i 
i de art.9 alin. (1) al Conven iei privind drepturile 

copilului din 20 noiembrie 1989, în vigoare pentru 
Republica Moldova din 25 februarie 1993.

Prin urmare, în circumstan ele expuse nu sunt 
întemeiate criticile recurentei precum c  instan ele 
de judecat  ar   pronun at o solu ie gre it , au in-
terpretat eronat normele de drept material i c  au 
pus la baza emiterii deciziei numai explica iile inti-
matului, deoarece a  rma iile ultimei în acest sens 
sunt declarative i f r  suport legal, cu atât mai 
mult cu cât au constituit obiect de studiu la solu io-
narea litigiului nominalizat i în instan a de apel.

De asemenea, nu poate   re inut  nici critica re-
curentei referitoare la aceea c  ac iunea intimatului 
G.M. are scopul de a evita plata pensiei de între i-
nere, deoarece din actele pricinii nu s-a stabilit lipsa 
grijii p rinte ti fa  de copiii s i minori, nu au fost 
administrate alte probe ce ar con  rma c  compor-
tamentul intimatului prezint  pericol pentru sta-
rea  zic  i psihic  a copiilor, precum i nici nu s-a 
dovedit violen a în familie. Cu atât mai mult, este 
cert stabilit c  intimatul nu a renun at la copiii s i i 
continu  s -i educe i s -i între in .

Mai mult, instan a de recurs re ine c  recuren-
ta, odat  cu revenirea permanent  în ar  ori cu 
stabilirea cu traiul permanent în alt  ar  i con  r-
marea situa iei mai favorabile pentru copiii ei, este 
în drept s  înainteze cerere în instan a de judecat  
pentru schimbarea domiciliului copiilor s i. Astfel, 
din considerentele men ionate i având în vedere 
faptul c  decizia instan ei de apel este întemeiat  i 
legal , iar argumentele invocate de recurent  sunt 
neîntemeiate, Colegiul civil, commercial i de con-
tencios administrativ al Cur ii Supreme de Justi ie 
ajunge la concluzia de a respinge recursul, de a 
men ine decizia instan ei de apel i hot rârea pri-
mei instan e.

Hot rârea instan ei judec tore ti privind deter-
minarea locului de trai al copilului poate   modi  -
cat  la cererea oric rui dintre p rin i. De exemplu, 
dac  p rintele care locuie te separat î i îmbun t -
e te condi iile de trai i manifest  o grij  mai acti-

v  fa  de cre terea i educa ia copilului, acesta se 
poate adresa în instan a judec toreasc  cu o cerere 
despre transmiterea copilului lui. La fel i în cazul 
în care p rintele cu care locuie te copilul nu- i ono-
reaz  obliga iile. Cererea privind schimbarea locu-
lui de trai al copilului poate   depus  i de p rintele 
cu care locuie te copilul, în cazul în care acesta, din 
motive obiective, nu poate s  creasc  i s  educe 
mai departe copilul (boal  grav , necesitatea plec -
rii într-o deplasare de lung  durat  etc.). Refuzul 
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de a cre te i a educa copilul f r  motive temeinice 
poate duce la dec derea p rintelui din drepturile 
p rinte ti. Schimbarea hot rârii instan ei judec -
tore ti este posibil , deoarece ambii p rin i au ace-
lea i drepturi i obliga ii fa  de copii, indiferent de 
faptul dac  locuiesc împreun  sau separat de copil.

În mod obi nuit, p rintele care locuie te sepa-
rat particip  la educa ia i între inerea copilului în 
baza acordului cu cel lalt p rinte. Dar, nu rareori, 
p rintele care locuie te cu copilul împiedic  contac-
tul dintre copil i cel lalt p rinte.

Litigiul privind exercitarea drepturilor p rinte ti în 
cazul în care p rin ii locuiesc separat se solu ioneaz  de 
c tre autoritatea tutelar , iar decizia acesteia poate   
atacat  în instan a judec toreasc , care va emite hot -
rârea respectiv  (art. 64 alin. (2) din Codul Familiei).

P rintele care locuie te separat de copil are ace-
lea i drepturi ca i p rintele care locuie te cu copi-
lul. El poate comunica cu copilul, poate participa la 
educa ia i instruirea lui, poate primi informa iile 
necesare de la toate institu iile educative, curati-
ve, de asisten  social . Totodat , el are obliga iile 
prev zute de lege, inclusiv obliga ia de a între ine 
copilul, de a participa la cheltuielile suplimentare 
cauzate de circumstan e excep ionale i poart  r s-
pundere pentru prejudiciul cauzat de copilul minor 
(art. 1406-1407 din Codul Civil).

În cazul apari iei litigiului, p rintele ale c rui 
drepturi au fost înc lcate se poate adresa la autori-
tatea tutelar  din raza domiciliului copilului. Auto-
ritatea tutelar , în prezen a ambilor p rin i, scoate 
la iveal  cauza neîn elegerii i, reie ind din interesul 
copilului, stabile te un orar care s  satisfac  cerin e-
le ambilor p rin i i s  acorde p rintelui care locu-
ie te separat posibilitatea de a- i exercita drepturile 
p rinte ti. În caz c  p rintele care locuie te cu co-
pilul împiedic  mai departe exercitarea drepturilor 
de c tre cel lalt, fa  de el poate   aplicat  sanc iu-
nea prev zut  de art. 64 din Codul contraven ional. 
În caz de înc lcare repetat , la cererea p rintelui ale 
c rui drepturi sunt înc lcate, litigiul va   solu ionat 
de instan a judec toreasc . Instan a judec toreasc  
poate refuza ac iunea, dac  va constata c  compor-
tamentul p rintelui este în detrimentul copilului 
(be ie, narcomanie, atragere în activitatea antisoci-
al  sau criminal  etc.) sau c  acesta prezint  pericol 
pentru via a i s n tatea copilului (copilul nu este 
hr nit, îngrijit, tratat în caz de boal  etc.).

În lipsa acestor temeiuri, instan a judec toreas-
c  hot r te ordinea de participare la educa ia co-
pilului a p rintelui care locuie te separat. În caz c  
hot rârea instan ei judec tore ti se încalc , fa  de 
p rintele vinovat se va aplica sanc iuni prev zute 

de legisla ia în vigoare. Dac  înc lc rile vor avea un 
caracter repetat, la cererea p rintelui care locuie te 
separat de copil, instan a judec toreasc  poate s -i 
transmit  acestuia copilul spre cre tere i educare. 
Desigur, schimbarea locului de trai al copilului de la 
un p rinte la cel lalt se va face numai respectând in-
teresele copilului, iar dac  acesta a împlinit vârsta de 
10 ani, se va ine cont i de opinia lui. La examinarea 
cauzei va   atras  i autoritatea tutelar , care trebuie 
s - i exprime opinia privind interesul copilului reie-
ind din studierea condi iilor de trai, a personalit ii 
i a posibilit ilor educa iei p rin ilor etc.

Oamenii sunt mai susceptibili de a se muta cu 
traiul în alt ora  sau chiar în alt stat dup  e ecul c -
s toriei. Un studiu în acest domeniu1 demonstreaz  
c  ambii p rin i implica i în acest con  ict vor consi-
dera strategic avantajos s  descrie propriile interese 
ca  ind alineate cu interesele copilului, pentru c  
acestea sunt considerate ca esen iale la luarea atât 
a deciziilor privind determinarea p rintelui cu care 
vor locui copiii minori dup  divor ul p rin ilor, cât 
i a deciziilor privind permisiunea de a se stabili cu 

traiul în alt  ar .
Interesul p rintelui care nu locuie te împre-

un  cu copilul este evident i substan ial: men i-
nerea unui contact su  cient cu copilul s u pentru 
a între ine rela ia de rudenie. O separa ie  zic  
semni  cativ , care ar împiedica vizitele s pt mâ-
nale sau lunare, vor îngrela, probabil, considerabil 
men inerea acestei rela ii. Interesul de a se muta al 
p rintelui care are custodia poate   de asemenea 
important. Aceast  mutare ar putea   necesar  
pentru a permite ob inerea unui nou loc de munc  
sau poate   necesar pentru a- i completa ori a- i 
continua studiile; pentru a se rec s tori sau noul 
partener este transferat; pentru a permite p rinte-
lui care locuie te cu copilul s   e mai aproape de 
prietenii sau rudele dispuse s  îl ajute pe respec-
tivul p rinte. Atât interesul p rintelui care locu-
ie te separat de a avea acces la copilul s u, cât i 
al p rintelui care locuie te cu copilul de a se muta 
în alt  localitate sunt importante i urmeaz  a   
solu ionate de la caz la caz.

În Republica Moldova, având în vedere di-
mensiunile mici ale statului, nu s-a pus niciodat  
problema schimb rii domiciliului p rintelui care 
locuie te cu copiii minori dup  divor  cu acordul 
celuilalt p rinte sau cu încuviin area instan ei de 
judecat . Întotdeauna a func ionat prezum ia c  

1 Sanford L. Braver, Ira M.Ellman, William V. Fabricius . Reloca-

tion of children after divorce and Children~s Best interests. 

New evidence and legal considerations. 2013, pag.1-9.
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p rin ii ac ioneaz  de comun acord în interesul co-
piilor, dac  era vorba de schimbarea locului de trai 
în ar . Odat  cu deschiderea hotarelor i plecarea 
masiv  a popula iei în ri str ine, au ap rut liti-
gii între p rin ii divor a i cu privire la schimbarea 
locului de trai al p rintelui cu care locuiesc copiii 
minori. Articolul 3, alin. (5) din Legea nr.269 din 
09.11.1994 cu privire la ie irea i intrarea în Repu-
blica Moldova stipuleaz  c  „în cazul în care unul 
dintre p rin ii copiilor în vârst  de pân  la 18 ani 
nu accept  ie irea acestora din Republica Moldova, 
refuzul se contest  în instan a judec toreasc  de 
drept comun competent ”. Alte prevederi în acest 
domeniu nu sunt prev zute i, respectiv, instan a 
judec toreasc  trebuie s  solu ioneze litigiul ap -
rut, reie ind din interesele copilului, care, de fapt, 
nu sunt de  nite în legisla ie. Uneori chiar se ajunge 
la examinarea problemei de schimbare a domiciliu-
lui copiilor minori de la p rintele care dore te s  se 
mute în alt  ar  i nu are argumente în favoarea sa 
la p rintele care r mâne cu domiciliul în ar . 

În doctrin  s-au f cut mai multe studii, iar con-
cluzia general  a fost c , în lipsa prevederilor lega-
le care ar interzice mutarea în alt  ar  a p rintelui 
ce are custodia copiilor, prin care fapt i-ar   lezate 
drepturile celui de al doilea p rinte, solu ia ar   s  
se reexamineze problema custodiei copiilor de c tre 
cel lalt p rinte. Nu exist  nicio îndoial  c  în astfel 
de situa ii p rintele care înf ptuie te custodia va 
renun a la mutare. Desigur, instan a judec toreasc  
trebuie s  examineze dovezile cu privire la impactul 
mut rii asupra copiilor. Acestea pot   avantaje sau 
dezavantaje pe termen lung sau pe termen scurt. 
Efectele pe termen scurt i cele pe termen lung ar 
putea   diferite. De exemplu, mutarea ar putea s  
 e ini ial tulbur toare pentru copii, dar s  devin  

pozitiv  sau neutr  pe termen lung, odat  ce copi-
lul s-a adaptat la locul nou. În acest caz, o gândire 
rezonabil  ar da mai mult  importan  efectelor pe 
termen lung decât celor imediate i trec toare. 

Reie ind din cele expuse, consider m c  legisla-
ia în vigoare necesit  unele modi  c ri în domeniu, 
i anume: dac  p rintele care locuie te împreun  cu 

copii minori nu are motive întemeiate care ar putea 
convinge instan a judec toreasc  c  mutarea ar fa-
voriza copiii i le va oferi avantaje de lung  durat , 
el nu poate primi învoire de a se muta în alt  ar . 

Litigiul privind educarea copiilor poate ap rea nu nu-
mai între p rin i, dar i între p rin i i alte rude. Acest 
litigiu apare, de regul , în cazurile când p rin ii co-
pilului locuiesc separat i cel cu care locuiesc copiii 
interzice acestora comunicarea cu bunicii. Articolul 
65 din Codul Familiei prevede c  bunicii, fra ii i 

surorile copilului au dreptul s  comunice cu acesta. 
Dac  p rin ii copilului sau numai unul dintre ei re-
fuz  acest drept, litigiul este solu ionat de autorita-
tea tutelar , care, printr-o hot râre a sa, oblig  p rin-
ii s  permit  rudelor comunicarea cu copilul. Dac  

hot rârea autorit ii tutelare este neglijat , atunci 
fa  de p rin i vor   aplicate prevederile art. 64 din 
Codul Contraven ional. În caz c  aplicarea sanc iu-
nilor nu aduce rezultatele dorite, la cererea bunicilor, 
fra ilor i surorilor litigiul va   solu ionat de instan a 
judec toreasc . La solu ionarea acestui litigiu prin-
cipalul element este interesul suprem al copilului. 
Întotdeauna pentru un copil este favorabil ca el s  
comunice nu doar cu p rin ii, ci i cu bunicii, care 
sunt mai liberi, au o experien  de via  mai boga-
t  i pot contribui la dezvoltarea lui favorabil . Dar 
dac  buneii abuzeaz  de drepturile lor i in  uen ea-
z  negativ asupra nepo ilor, realizarea acestui drept 
poate   refuzat  conform alin. (3) al art. 65 din Codul 
Familiei „Ac iunea privind înl turarea impedimen-
telor de comunicare cu copilul a bunicilor, fra ilor i 
surorilor poate   respins  numai în cazul existen ei 
unui pericol pentru via a i s n tatea copilului, pen-
tru dezvoltarea lui spiritual ”.
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