Domiciliul copilului
Domiciliul copilului
Copilul locuieşte la părinţii săi. Dacă părinţii nu locuiesc împreună, aceştia vor decide, de comun acord,
la care dintre ei va locui copilul.Domiciliul copilului este stabilit la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la
care el locuieşte statornic. Domiciliul copilului încredinţat de instanţă altei persoane, rămâne la părinţii
săi iar în cazul în care aceştia au domiciliile separate şi nu se înţeleg, instanţa judecătorească decide la
care dintre ei copilul va avea domiciliul.
Domiciliul în caz de neînţelegere între părinţi
În caz de neînţelegere între părinţi, va decide instanţa judecătorească ţinând seama de interesele
copilului, precum şi de opinia acestuia.
În caz de divorţ instanţa judecătorească va hotărâ, pentru fiecare dintre copii, odată cu pronunţarea
divorţului, căruia din- tre părinţi vor fi încredinţaţi copiii minori.
Pentru motive temeinice, copiii pot fi încredinţaţi unor rude sau altor persoane, cu consimţământul
acestora din urmă, sau chiar unor instituţii de ocrotire.
Domiciliul copilului (cf. Noului Cod Civil)


Domiciliul minorului care nu a dobândit capacitate deplină de exerciţiu în condiţiile prevăzute de
lege este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte în mod statornic.



În cazul în care părinţii au domicilii separate şi nu se înţeleg la care dintre ei va avea domiciliul
copilul, instanţa de tutelă, as- cultându-i pe părinţi, precum şi pe copil, dacă acesta a împlinit
vârsta de 10 ani, va decide ţinând seama de interesele copilului. Până la rămânerea definitivă a
hotărârii judecătoreşti, minorul este prezumat că are domiciliul la părintele la care locuieşte în
mod statornic.



Prin excepţie, în situaţiile prevăzute de lege, domiciliul mi- norului poate fi la bunici, la alte rude
ori persoane de încredere, cu consimţământul acestora. De asemenea, domiciliul minorului
poate fi şi la o instituţie de ocrotire.



Domiciliul minorului, în cazul în care numai unul dintre părinţii săi îl reprezintă ori în cazul în
care se află sub tutelă, pre- cum şi domiciliul persoanei puse sub interdicţie judecătorească, este
la reprezentantul legal.



Domiciliul copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocroti- rea părinţilor săi şi supus unor
măsuri de protecţie specială, în cazurile prevăzute de lege, se află la familia sau la persoanele
cărora le-a fost dat în plasament.

