Partaj la Divort
PARTAJUL – IMPARTIREA BUNURILOR COMUNE
Art. 36 din Codul familiei arata ca, la desfacerea casatoriei, bunurile comune se
impart intre soti potrivit invoielii acestora. Daca sotii nu se invoiesc asupra
impartirii bunurilor comune, va hotari instanta judecatoreasca.
Codul familiei introduce prezumtia ca orice bun dobandit in timpul casatoriei de
oricare dintre soti devine bun comun care va fi partajat 50%-50%. Nu se supun
paratjului bunurile proprii ale unuia dintre soti. Sotul care considera ca i se cuvine
o cota mai mare de 50% va trebui sa probeze acest lucru. Actiunea de partaj
poate fi introdusa odata cu cererea de divort, dar si mai tarziu, deoarece este o
actiune imprescriptibila, prin urmare nu are importanta cat timp a trecut de la
divort pana la introducerea cererii de partaj.
Cel mai aprig disputat aspect atunci cand se face un partaj al bunurilor comune,
avand in vedere ca si relatiile dintre parti sunt adesea tensionate, este criteriul
dupa care se realizeaza. Literatura si practica judiciara s-au pronuntat in sensul
potrivit caruia cota-parte ce se cuvine fiecaruia dintre soti se stabileste in raport
de contributia sa dobandirea si conservarea bunurilor comune. Este vorba
despre dobandirea tuturor bunurilor comune, deoarece acestea se afla in
proprietate devalmasa, adica nu se poate stabili o cota-parte asupra bunurilor si
cu atat mai putin asupra unui anumit bun.
Contributia sotilor este o chestiune de fapt si se poate dovedi prin orice mijloc de
proba. In stabilirea aportului fiecarui sot se va lua in considerare si munca pe
care femeia o depune in gospodarie si pentru cresterea copiilor. In stabilirea
contributiei la dobandirea bunurilor comune se va tine seama, daca este cazul, si
de imprejurarea ca o anumita perioada sotii au trait separati in fapt.

COSTURI PARTAJ
Taxa de timbru de 19 lei daca sotii cad de acord asupra valorii bunurilor si
asupra cotei de 50% instituita prin lege. Daca unul dintre soti contesta valoarea
bunurilor sau cere o cota mai mare de 50%, va plati o taxa de 19 lei +% din
valoare contestata/ceruta. Timbru judiciar de 0,3 ron. Onorariu avocat

