Logodna in Noul Cod Civil
Noul Cod Civil înlocuieşte vechiul cod din 1865, adoptat pe timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, şi aduce
câteva elemente de noutate absolută: protecţia drepturilor personal-nepatrimoniale prin mijloace juridice specifice
(de exemplu, consacrarea, ca mijloc specific de apărare, a dreptului la replică şi la rectificarea informaţiilor greşite
apărute în presa audiovizuală); prevederi privind logodna, locuinţa familiei, alegerea regimului matrimonial şi
divorţul pe cale administrativă; reglementarea generală a termenelor de decădere. Noul Cod Civil al României
intrat în vigoare la 01.09.2011
Logodna este o instituţie nouă apărută în dreptul român şi reprezintă promisiunea reciprocă de a încheia căsătoria.
LogodnaNoul Cod Civil: Logodna (Art. 266-270)
Art. 266
Încheierea logodnei
(1) Logodna este promisiunea reciprocă de a încheia căsătoria.
(2) Dispoziţiile privind condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei sunt aplicabile în mod corespunzător, cu
excepţia avizului medical şi a autorizării instanţei de tutelă.
(3) Încheierea logodnei nu este supusă niciunei formalităţi şi poate fi dovedită cu orice mijloc de probă.
(4) Încheierea căsătoriei nu este condiţionată de încheierea logodnei.
(5) Logodna se poate încheia doar între bărbat şi femeie.
Citiţi mai mult: http://legeaz.net/noul-cod-civil/art-266-incheierea-logodnei-logodna
Logodna
Art. 267
Ruperea logodnei
(1) Logodnicul care rupe logodna nu poate fi constrâns să încheie căsătoria.
(2) Clauza penală stipulată pentru ruperea logodnei este considerată nescrisă.
(3) Ruperea logodnei nu este supusă niciunei formalităţi şi poate fi dovedită cu orice mijloc de probă.
CAPITOLUL I
Logodna
Art. 268
Restituirea darurilor
(1) În cazul ruperii logodnei, sunt supuse restituirii darurile pe care logodnicii le-au primit în considerarea logodnei
sau, pe durata acesteia, în vederea căsătoriei, cu excepţia darurilor obişnuite.
(2) Darurile se restituie în natură sau, dacă aceasta nu mai este cu putinţă, în măsura îmbogăţirii.
(3) Obligaţia de restituire nu există dacă logodna a încetat prin moartea unuia dintre logodnici.
Citiţi mai mult: http://legeaz.net/noul-cod-civil/art-268-restituirea-darurilor-logodna

Logodna
Art. 269
Răspunderea pentru ruperea logodnei
(1) Partea care rupe logodna în mod abuziv poate fi obligată la despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau
contractate în vederea căsătoriei, în măsura în care au fost potrivite cu împrejurările, precum şi pentru orice alte
prejudicii cauzate.
(2) Partea care, în mod culpabil, l-a determinat pe celălalt să rupă logodna poate fi obligată la despăgubiri în
condiţiile alin. (1).
Citiţi mai mult: http://legeaz.net/noul-cod-civil/art-269-raspunderea-pentru-ruperea-logodnei-logodna
Logodna
Art. 270
Termenul de prescripţie
Dreptul la acţiune întemeiat pe dispoziţiile art. 268 şi 269 se prescrie într-un an de la ruperea logodnei.
CAPITOLUL II
Încheierea căsătoriei
SECŢIUNEA 1
Condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei
Art. 271
Consimţământul la căsătorie
Căsătoria se încheie între bărbat şi femeie prin consimţământul personal şi liber al acestora.
Logodna, reglementata inca de acum 200 de ani
Reglementarea logodnei in NCC apare ca fiind o noutate, desi cu aproximativ 200 de ani inainte, in Codul lui
Calimach, institutia logodnei era supusa unor norme relativ similare. Totusi, vechile dispozitii in materie civila se
refera si la aspecte precum varsta minima pentru logodna.
“Nu este ertat a se face desavarsita logodna, mai inainte de a implini partea barbateasca al 14-le an al vristei si
partea femeiasca al 12-le an; iar cea nedesavarsita nu este slobod a se face mai inainte de 7 ani a vristei celor ce se
logodesc”, spun vechile reglementari.
De asemenea, lege veche prevedea si un termen de cel mult patru ani pentru incheierea casatoriei:
“Dupa logodna trebuie sa se savarseasca cununia in curgere de doi ani daca se vor afla amandoua fetele in tara
aceasta (...) Instrainata fiind, una din fetele logdnei, poate sa pasuiasca cununia pan la trei ani. Pentru
binecuvantata pricina se poate pasui cununia si pan la al patrulea an, adeca pentru boala a unei parti, pentru
moartea parintilor sau pentru vinovatia de criminal sau pentru cea din nevoe indelungata instrainare”.

In plus, pe langa precizarile clare privind faptul ca doar persoanele de sex opus se pot casatori, existau si restrictii
privind religia. Astfel, numai persoanele de aceeasi religie se puteau logodi:
“Tot intru o vreme se pot uni prin legiuita insotire numai doua persoane adeca un barbat si o femeie. Nu este slobod
a se face casatoria intre crestini si necrestini, precum nici intre pravoslavnici si intre cei de alta dogma”.
Logodna pe Facebook
Logodna, potrivit NCC(noului cod civil), poate fi dovedita cu orice mijloc de proba.
“Ca mijloace de proba, fiind o situatie de fapt, se va recurge la mijloacele de proba din aceasta arie: martori,
corespondenta, inel, orice te poate conduce la concluzia sigura ca doua parti s-au numit logodnici”, precizeaza Otilia
Sava.
Pe site-urile de socializare iti poti expune “starea civila”. Astfel, ai suficienti martori pentru ca logodna sa devina
"oficiala" si sa iti confere dreptul la despagubire in cazul in care esti parasit inainte a finalizarea casatoriei.
"Putem sa ne expunem statusul de logoditi si pe Facebook, in orice cercuri sociale. Daca tine pana la casatorie, este
primul bun castigat de catre viitorii soti”, mai spune Otilia Sava.
Cum Facebook-ul si, in general, lumea virtuala au ajuns o parte din viata noastra, ceea ce alegem sa publicam pe
site-ul de socializare este o reflectare a ceea ce suntem si facem in viata de zi cu zi. Potrivit revistei TIME, in cazul
divorturilor din Statele Unite ale Americii, avocatii recomanda sotilor sa urmareasca activitatea din online a
consortilor. Nu ar trebui sa ne mire ca, potrivit aceleiasi surse, unul din cinci divorturi este cauzat de Facebook.
Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_26790/Logodna-in-Noul-Cod-Civil-intre-viata-realasi-Facebook.html#ixzz2QKBEb5bs

