
 

 

„Această lucrare nu ar fi fost posibilă fără atenta şi 
preţioasa îndrumare a profesorului Viorel Mihai 

Ciobanu şi fără sprijinul şi dragostea familiei mele, în 
special a soţului meu Alexandru” 

 

Roxana Maria Trif 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuvânt înainte 

Lucrarea prezentată spre publicare de doamna judecător Roxana 
Maria Trif are un caracter monografic, fiind analizate două proceduri 
speciale cu largi aplicaţii în practica judiciară, divorţul şi partajul 
bunurilor comune între soţi. Având în vedere că ambele proceduri au 
cunoscut modificări legislative recente, cercetarea pune la îndemână 
un instrument actual atât pentru teoreticienii, cât şi pentru practicienii 
dreptului.  

Prin analiza ambelor proceduri şi a modului de abordare lucrarea 
are puternice accente de originalitate. Ea se remarcă, de asemenea, 
prin caracterul interdisciplinar al cercetării, autoarea fiind nevoită ca, 
în afara analizei aspectelor de Drept procesual civil, să facă serioase 
incursiuni în domeniile Dreptului familiei, Dreptului civil şi Drep-
tului internaţional privat. În acest context, subliniem şi prezentarea 
unor substanţiale elementele de drept comparat, îndeosebi în legătură 
cu motivele de divorţ şi procedura divorţului. 

Remarcăm, pe fond, bogăţia de informaţii şi soluţii în legătură cu 
aspectele cercetate, documentarea bogată şi atentă şi cercetarea 
proprie la instanţele din Braşov cu privire la motivele de divorţ.  

Deşi cele două proceduri speciale au mai fost analizate în doctrină, 
autoarea nu s-a mulţumit să reproducă opiniile diferiţilor autori sau 
soluţiile din jurisprudenţă, ci le-a analizat critic şi şi-a prezentat 
argumentat propriul punct de vedere, iar atunci când a fost cazul a 
formulat şi propuneri de lege ferenda. Soluţiile la care s-a oprit 
autoarea sunt corecte. 

Se cuvin a fi subliniate şi calităţile lucrării din punct de vedere al 
formei, care corespunde exigenţelor unei lucrări ştiinţifice: aparatul 
critic bine pus la punct denotă probitate ştiinţifică; sistematizarea 
riguroasă; stilul clar, fraza elegantă şi terminologia adecvată fac 
lectura accesibilă şi plăcută, deşi domeniul este mai arid. 

În realizarea unei lucrări de o asemenea amploare şi-a pus 
amprenta, în mod benefic, experienţa de cadru didactic, autoarea fiind 
lector universitar ce predă Drept procesual civil şi, desigur, experienţa 
de avocat şi apoi de judecător. 

 
Profesor universitar dr. Viorel Mihai Ciobanu 
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TITLUL I  

MOTIVELE DE DESFACERE A CĂSĂTORIEI 

Capitolul I 

Scurte consideraţii privind căsătoria şi divorţul 

1. De când omenirea a ieşit din stadiul primitiv al triburilor, 
constituindu-se în societăţi civilizate, fundamentul acestor societăţi a 
fost familia. Ştim ce importanţă covârşitoare a avut familia în structura 
statului roman şi ce puteri întinse avea şeful familiei în dreptul civil 
roman. Doctrina creştină, influenţa obiceiurilor popoarelor de origine 
germanică şi înceata transformare a instituţiunilor sociale în decursul 
evului mediu au modificat bazele pe care era aşezată familia romană, 
ajungând pe nesimţite la starea actuală. Cu toate atacurile şi încer-
cările ce s-au făcut pentru a dărâma aşezămintele sociale, familia a 
rămas temelia pe care se aşează statele moderne.1 

2. Căsătoria nu este, în fapt, decât rezultatul unei lungi evoluţii, 
prin care uniunea sexuală a bărbatului cu femeia a fost reglementată 
din punct de vedere al convieţuirii şi al efectelor în ce priveşte copii 
şi patrimoniul şi transformată într-o instituţie respectată şi stabilă. 

Privită ca simbol al unirii, sub semnul iubirii dintre bărbat şi 
femeie, în sens mistic ea reprezintă unirea dintre Hristos şi Biserica 
lui, dintre Dumnezeu şi poporul Lui, dintre suflet şi Dumnezeu. Tot 
în sens simbolic a fost privită de Jung, în cursul procesului de indivi-
duaţie sau de integrare a personalităţii, ca împăcarea conştientului, 
principiu feminin, cu spiritul, principiu masculin.2 

Importanţa pe care căsătoria a avut-o dintotdeauna pentru soţi şi 
pentru societate a făcut ca ea să fie o instituţie socială fundamentală. 

                                                
1 C. Hamangiu, I. Rosetti Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept 

civil român, Ed. Naţională S. Ciornei, 1928, Bucureşti, p. 291. 
2 J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, vol. I, Ed. Artemis, 

Bucureşti, 1993, p. 277. 
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Prin reglementarea ei legală, chiar de la apariţia istorică a dreptului, a 
devenit şi o instituţie juridică. 

3. Căsătoria a fost şi este în primul rând o problemă personală, 
întrucât ea uneşte bărbatul şi femeia în cea mai firească comunitate de 
viaţă, familia, care le contopeşte într-o asemenea măsură existenţa, 
sentimentele, concepţiile şi idealurile, încât relaţiile dintre soţi acope-
ră toată gama vieţii personale şi sociale a omului. Poate de aceea 
căsătoria apare ca cel mai fericit, mai serios şi mai important act din 
viaţa bărbatului şi a femeii. 

4. Căsătoria este însă şi o problemă socială, întrucât prin ea se 
întemeiază familia, care îndeplineşte numeroase funcţii, de la funcţia 
biologică, de procreare, la funcţiile interne grupului familial, de viaţă 
în comun, de solidaritate morală şi materială între membrii familiei, şi 
până la funcţiile importante de educare şi formare a copiilor pentru 
viaţă şi pentru integrare normală în societate.1  

Importanţa căsătoriei ca problemă individuală, dar şi socială, a 
determinat reglementarea ei juridică în toate sistemele de drept, ceea 
ce reflectă permanenţa instituţiei căsătoriei. Această instituţie a evo-
luat însă în decursul istoriei, existând organizări juridice diferenţiate 
ale căsătoriei, în diferite sisteme de drept. 

5. Familia, solid organizată şi constituind prima celulă a edifi-
ciului social, s-a coagulat încet şi în timp îndelungat. Căsătoria mono-
gamă, poziţia soţiei în familie, procrearea copiilor legitimi, stabilirea 
legăturilor de rudenie ş.a.m.d. sunt produsele unor concepţii relativ 
noi, care au înlocuit altele primitive şi barbare, care la rândul lor 
constituiseră un progres faţă de starea neorganizată a omului din 
epocile timpurii. 

Într-adevăr, istoria civilizaţiei omeneşti a cunoscut o fază în care 
nu se închegase încă noţiunea de familie. În epocile arhaice împre-
unările sexuale se făceau la întâmplare, copilul născut astfel nefiind 
unit prin nicio legătură de tatăl sau de mama sa, ci era privit ca şi 
copil al întregului trib. 

6. Mai târziu, a apărut familia matriarhală, bazată pe rudenia în 
linie feminină. Copilul este legat concret de mamă prin faptul vizibil 

                                                
1
 I. Albu, Căsătoria în dreptul român, Ed. Dacia, 1988, Cluj-Napoca, 

p. 23. 
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al naşterii. Legăturile de rudenie se stabilesc unilateral între el şi rudele 
materne. În fruntea familiei stă mama sau bunica, iar şeful familiei, 
protectorul natural al copilului, este fratele mamei sau al bunicii.  

7. Pe scara evoluţiei a urmat familia patriarhală, tipul comun al 
civilizaţiilor antice, întemeiată pe autoritatea tatălui. Capul familiei 
este părintele sau ascendentul cel mai în vârstă din neamul său. Acest 
şef ocroteşte membrii familiei, dar are asupra lor o putere fără mar-
gini. Rudenia se leagă între copil şi rudele tatălui, căci mama, ieşind 
prin căsătorie din familia ei de baştină, rupe viitoarele raporturi de 
rudenie care s-ar putea stabili între aceasta şi copilul ce se va naşte.  

8. În sfârşit, la capătul evoluţiei găsim familia modernă, echili-
brată în mod armonios, creând legături de rudenie între copil şi rudele 
ambilor părinţi, stabilind o judicioasă repartiţie de roluri între soţ şi 
soţie din punct de vedere al căsătoriei şi al conducerii familiei. 

Secţiunea 1. Evoluţia vieţii de familie  

din perspectivă istorică 

9. O scurtă trecere în revistă a evoluţiei familiei, căsătoriei, mo-
dalităţilor şi motivelor de disoluţie a căsătoriei este utilă în înţelege-
rea derulării şi evoluţiei instituţiei căsătoriei şi, implicit, a instituţiei 
divorţului, care, deşi nu a purtat acest nume de la început, a existat pe 
tot parcursul istoriei, motivele de desfacere a căsătoriei fiind mai mult 
sau mai puţin nominalizate, în funcţie de evoluţia vieţii sociale şi 
culturale, de dezvoltarea civilizaţiilor. 

Căsătoria este o instituţie schimbătoare, ce a cunoscut numeroase 
fluctuaţii de-a lungul istoriei, pornind de la comunismul sexual, 
căsătoria în grup, poligamie până la căsătoria individuală.  

10. După unele opinii, privită ca o uniune a indivizilor într-un 
cuplu în interesul procreării, căsătoria a fost „inventată” de strămoşii 
noştri din regnul animal, la unele păsări (cum ar fi corbii), la gorile şi 
la urangutani asocierea părinţilor durând până la încheierea educaţiei 
puilor sau până la moartea unuia dintre parteneri.1 

                                                
1 W. Durant, A. Durant, Civilizaţii istorisite 1, Moştenirea noastră 

orientală, vol. I, Ed. Prietenii Cărţii, Bucureşti, 2002, p. 57. 
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Dacă privim zorii civilizaţiei umane, după o perioadă a comunismului 
primitiv când problema hranei, a pământului, a vitelor şi a nevoilor 
sexuale era stăpânită şi rezolvată în comun1, omul a simţit nevoia unor 
uniri, la început cel puţin provizorii2, apoi a unor căsătorii în grup în care 
un număr oarecare de bărbaţi aparţinând unui grup se însura, colectiv, cu 
un număr egal de femei aparţinând unui alt grup3, pentru a trece apoi la 
poligamie fie sub forma poliandiriei – căsătoria unei femei cu mai mulţi 
bărbaţi4 fie sub forma poligeniei – căsătoria unui bărbat cu mai multe 
femei, pentru a ajunge în final la căsătoria monogamă. 

Orice formă ar fi luat, odată apărută, căsătoria era obligatorie la 
aproape toate popoarele primitive, adultul necăsătorit nebucurându-se 
de vreo consideraţie în societate, fiind tratat de multe ori ca un bărbat 
pe jumătate. 

11. Odată apărută căsătoria monogamă trebuie arătat că s-a impus 
cu stricteţe exogamia, adică un bărbat nu avea voie să se însoare 
decât cu o femeie aparţinând unui alt clan sau trib. 

Dacă în epoca matriarhală bărbatul era adesea obligat să meargă 
să trăiască împreună cu membrii clanului femeii, odată cu progresul 
patriarhatului, după ce muncea o vreme pentru viitorul socru, peţito-
rul îşi aducea soţia în clanul său sau, mai târziu o răpea pur şi simplu 
şi o aducea la casa lui. 

Odată cu sporirea avuţiilor s-a ajuns ca ginerele să îi facă un 
cadou frumos tatălui fetei – constând în bunuri sau o sumă de bani – 
pentru a evita munca într-un clan străin sau războaiele ce urmau ade-

                                                
1 Idem, p. 58.  
2 Ibidem, p. 59. Provizoratul consta în faptul că, fără niciun motiv sau 

pentru orice motiv, cuplul constituit ad-hoc se putea desface, fără nicio for-
malitate şi nicio urmare, căsătoria putând să dureze mai puţin de o săptă-
mână, la tribul Orang Sakai din Malacca existând chiar obiceiul ca o tânără 
femeie să locuiască o vreme cu fiecare bărbat din comunitate, trecând de la 
unul la altul, până făcea un tur complet, după care reîncepea periplul.  

3 Obicei existent în Tibet şi relatat şi de Cezar care l-a întâlnit în 
Anglia timpurilor sale. 

4 Idem, p. 60. Această formă de poligamie a rezistat numai în măsura 
în care numărul bărbaţilor era mai mare decât numărul femeilor, şi a 
existat la vreo câteva triburi tibetane şi la populaţia toda. 



I. Scurte consideraţii privind căsătoria şi divorţul 5 

seori unor răpiri. În acest fel s-a ajuns la căsătoria prin cumpărare.1 
Ulterior s-a ajuns ca tatăl să-i ofere şi el viitorului ginere un cadou, 
drept mulţumire pentru cumpărarea fetei, iar taţii înstăriţi, care vroiau 
să-şi căsătorească fiicele, ofereau cadouri din ce în ce mai bogate, 
ajungându-se astfel la constituirea a ceea ce numim astăzi zestre, 
adică la cumpărarea ginerelui de către socru.2 

Ne vom opri în continuare asupra câtorva civilizaţii, pentru a trece 
în revistă elementele cele mai importante legate de căsătorie şi divorţ. 

§.1. Mesopotamia 

12. Asupra modului de organizare familială şi juridică a Meso-

potamiei dispunem de unele date încă din epoca sumeriană. Infor-
maţiile cele mai ample ni le furnizează însă Codul lui Hammurabi, 
redactat în secolul al XVIII-lea î.Chr. Acesta este o codificare a mai 
multor legi sumeriene şi akkadiene, reflectând şi realităţi din epoci 
mai vechi de anul redactării sale. În această societate se practica de 
regulă monogamia. Anterior căsătoriei între tineri se încheia o 
logodnă care reprezenta învoiala între viitorul soţ sau părinţii acestuia 
şi părinţii viitoarei soţii. Ca o reminiscenţă a perioadelor anterioare, 
în care soţia se cumpăra, tatăl băiatului sau chiar acesta, trimitea tată-
lui fetei diverse daruri (biblu) şi o sumă de bani numită tirhatu. Dacă 
se strica logodna din vina băiatului, acesta pierdea tirhatu iar dacă se 
strica din vina tatălui fetei, acesta era obligat să înapoieze dublul 
darurilor primite (C.H. 159). 

13. Căsătoria se realiza în faţa funcţionarilor ministeriali sau a 
preoţilor şi era însoţită de ceremonii religioase şi de serbări familiale. 
Soţiei i se alcătuia o dotă de către tatăl său sau de către fraţii săi, care 
rămânea în proprietatea sa dar era administrată de soţ. Căsătoria era 
considerată în fiinţă din momentul în care soţia se muta în casa 
soţului (C.H. 152). 

Căsătoria încheiată fără un act scris nu era valabilă (C.H., 128). 

                                                
1 Idem, p. 64. Căsătoria prin cumpărare predomină în întreaga Africă, 

a existat în China, Japonia, India, Iudeea, America Centrală, Peru şi chiar 
în Europa. 

2 Idem, p. 65. 
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Dacă soţia se îmbolnăvea de o boală gravă sau devenea infirmă 
soţul putea să-şi ia o a doua soţie, fără a putea să o repudieze pe 
prima. Aceasta avea alegerea în a rămâne în casa soţului primind cele 
necesare traiului sau se putea întoarce la casa părintească luându-şi cu 
ea dota constituită la încheierea căsătoriei. Dacă alegea să se întoarcă 
la părinţi, căsătoria se considera desfăcută (C.H. 148, 149). 

În caz de sterilitate a soţiei, soţul putea să-şi ia o concubină (sugi), 
fără ca aceasta să devină egala soţiei legitime (C.H. 145). Concubina 
putea fi aleasă şi oferită chiar de soţie, dintre sclavele casei sau una 
anume cumpărată, însă în acest caz soţul nu mai putea să-şi aleagă el 
o concubină şi să o aducă în domiciliul conjugal, dacă cea oferită de 
soţie îi dăruia copii (C.H. 144, 146). 

14. Divorţul era permis de lege. Cazurile de repudiere erau prevă-
zute de cod şi limitative atât pentru bărbat cât şi pentru femeie. Soţul 
îşi putea repudia soţia pentru sterilitate, în acest caz fiind suficient să 
pronunţe cuvintele „te repudiez “ pentru ca mariajul să se desfacă; de 
asemenea, îşi putea repudia soţia pentru comportament neonest, 
necontrolat şi neglijarea îndatoririlor sale de soţie, acest motiv putând 
lua forme pasibile chiar de pedeapsa capitală (dacă „nu se îngrijeşte şi 
pleacă, îşi ruinează casa şi-şi neglijează soţul, atunci femeia aceea va 
fi aruncată în apă” – C.H., 143).  

15. Adulterul femeii o făcea pasibilă de pedeapsa capitală, dacă o 
prindea în flagrant, soţul putând să o înece împreună cu amantul ei 
sau să o ierte, dar numai cu încuviinţarea regelui (C.H. 129). De ase-
menea, dacă era doar bănuită de adulter, ea nu se putea disculpa decât 
prin jurământ „pe numele zeilor” sau prin ordalia apei, adică prin 
aruncarea în valuri – când nu se îneca era socotită nevinovată; dacă se 
îneca, înseamnă că era vinovată (C.H. 131, 132). 

16. Soţia putea şi ea să divorţeze, dar numai dacă soţul o neglija 
peste măsură, fără nicio vină din partea ei, caz în care îi spunea „nu 
mai eşti vrednic să trăiesc cu tine” şi, luându-şi zestrea, se întorcea la 
căminul tatălui ei.  

Repudierea din partea soţiei se putea face însă numai printr-o 
hotărâre a tribunalului, spre deosebire de repudierea din partea soţu-
lui, care se făcea printr-o simplă scrisoare pecetluită cu sigiliul bărba-
tului.1 

                                                
1 V. Hanga, Mari legiuitori ai lumii, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

Bucureşti 1977, p. 67-73, O. Drîmba, Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. I, 


