Capitolul I
Introducere în dreptul
regimurilor matrimoniale

Sec iunea 1
No iunea de regim matrimonial
§ 1. Preliminarii
Cstoria produce profunde modificri în statutul patrimonial al
persoanei, creând o configura ie specific a drepturilor i obliga iilor,
distinct de statutul persoanelor celibatare, chiar dac acestea triesc
într-o uniune de fapt.
S-a artat c1, dintre toate actele i faptele juridice care dau natere
raporturilor juridice de familie, cstoria produce cele mai numeroase
efecte patrimoniale asupra persoanei. Pe de o parte, în timpul cstoriei
se nasc drepturi i obliga ii patrimoniale între so i, circumscrise vie ii de
familie, în cadrul crora raporturile afective dintre so i prevaleaz
adeseori asupra intereselor individuale; pe de alt parte, persoana cstorit, care intr cu ter ii în re eaua de raporturi juridice care formeaz
circuitul civil, nu poate fi privit ca un cocontractant obinuit. Chiar i
atunci când un so încheie singur un act juridic, nu se poate face
abstrac ie de faptul c, în realitate, so ii constituie „o unitate”, de natur
s „perturbe” standardele opera iunilor juridice curente.
Multe dintre institu iile din dreptul comun sufer în cadrul reglementrii regimurilor matrimoniale „deformri” explicabile prin necesitatea adaptrii lor la specificul raporturilor dintre so i.

1
A se vedea Ph. Malaurie, L. Aynès, Les régimes matrimoniaux, 2e éd., Defrénois,
2007, p. 1-2.
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Regimul matrimonial se situeaz, astfel, la rscrucea dintre statutul
personal i statutul patrimonial al persoanei.
Pe de alt parte, în reglementarea regimurilor matrimoniale este
necesar s se asigure un echilibru. Îndeprtarea de dreptul comun nu
trebuie s conduc la o complexitate abrupt a regimurilor matrimoniale, pentru c aceasta poate avea un efect de bumerang: îndeprtarea de institu ia cstoriei i „instigarea” la concubinaj. De aceea, cu
cât reglementarea regimurilor matrimoniale este mai complicat, cu atât
se poate ajunge la efectul contrar, mai ales în condi iile în care se
remarc o anumit instabilitate a cstoriei în societatea contemporan,
concurat de diverse forme de parteneriat sau uniuni de fapt, de unde i
tendin a invers de a apropia statutul patrimonial al persoanei cstorite
de acela al persoanei celibatare, prin „banalizarea” raporturilor patrimoniale dintre so i.

§ 2. No iune
Lato sensu no iunea de „regim” desemneaz un ansamblu de norme
juridice, în timp ce termenul de „matrimonial” desemneaz cstoria
(lat. „matrimonium” – cstorie).
Din punct de vedere etimologic, regimul matrimonial se refer la tot
ceea ce privete cstoria, fie c este vorba de raporturi personale, fie
de raporturi patrimoniale. 1
Stricto sensu regimul matrimonial desemneaz statutul patrimonial al
so ilor. Tradi ional, no iunea este folosit într-un sens restrâns, tehnic,
pentru a desemna totalitatea normelor juridice care reglementeaz
raporturile dintre so i, precum i raporturile dintre acetia i ter i cu
privire la bunurile i datoriile so ilor. 2

1

A. Colomer, Droit. civil. Régimes matrimoniaux, 10e éd., Litec, Paris, 2000, p. 2-3.
A se vedea I.P. Filipescu, A.I. Filipescu, Tratat de dreptul familiei, ed. a VIII-a
revzut i completat, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2006, p. 57.
2
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Într-o formul sintetic, regimul matrimonial, „una din legile primordiale ale familiei”,1 nu reprezint altceva decât „statutul care reglementeaz interesele patrimoniale ale so ilor în timpul cstoriei”.2
S-a artat3 c originea latin a cuvântului induce ideea c, de fapt, regimul
matrimonial ar desemna raporturile nepatrimoniale dintre so i, deoarece, la
rândul lui, termenul „matrimonium” are rdcina în cuvântul „mater”
(mam). Numai printr-o conven ie lingvistic, no iunea de regim matrimonial desemneaz raporturile patrimoniale care decurg din cstorie, ceea
ce se explic printr-o „contaminare” cu institu ia conven iei matrimoniale.

Cu toate acestea, regimul matrimonial nu acoper totalitatea raporturilor patrimoniale dintre so i sau dintre so i i ter i, precum obliga ia de
între inere, liberalit ile, drepturile succesorale, ci doar acele raporturi
patrimoniale care îi au izvorul direct în cstorie.

§ 3. Reglementare
În prezent, regimul matrimonial legal al comunit ii de bunuri este
reglementat de Codul familiei (Legea nr. 4/1953, intrat în vigoare la 1
februarie 1954), art. 30-36.
Noul Cod civil (Legea nr. 287 din 17 iulie 2009) reglementeaz relaiile de familie în Cartea a II-a intitulat „Despre familie” (art. 258-534).4
Regimurile matrimoniale sunt reglementate în Titlul II „Cstoria”, Capitolul VI „Drepturile i obliga iile patrimoniale ale so ilor”, art. 312-372.

1
În acest sens, a se vedea D. Alexandresco, Explica iunea teoretic i practic a dreptului civil român, vol. VIII, Partea I, Atelierele Grafice Socec & Co., Bucureti, 1916, p. 4.
2
A se vedea M. Eliescu, Curs de drept civil. Regimuri matrimoniale, Bucureti, 1948,
p. 3.
3
A se vedea P. Vasilescu, Regimuri matrimoniale. Parte general, ed. a II-a revizuit,
Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2009, p. 18.
4
Noul Cod civil român, (în continuare „Noul Cod civil” sau „Noul Cod”), a fost
adoptat de Parlament prin Legea nr. 287/2009 (M. Of. nr. 511 din 24 iulie 2009), în urma
angajrii rspunderii Guvernului în fa a Camerei Deputa ilor i a Senatului, în edin a
comun din data de 22 iunie 2009.
Art. 2664 din Noul Cod civil prevede c acesta va intra în vigoare la data care va fi
stabilit prin legea de punere în aplicare a acestuia. În termen de 12 luni de la data
publicrii Codului civil, Guvernul va supune Parlamentului spre adoptare proiectul de
lege pentru punerea în aplicare a Codului civil. Prin legea de punere în aplicare, Codul
familiei va fi abrogat.
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Sec iunea a 2-a
Fundamentul regimului matrimonial
§ 1. Cstoria – fundament al regimului matrimonial
De aici postulatul c „nu exist cstorie fr regim matrimonial”.
Cu toate acestea, dat fiind diversitatea sistemelor de drept, no iunea de
regim matrimonial, astfel cum a fost definit, nu se regsete ca atare în
toate sistemele. Astfel, sistemul de drept musulman i cel de „common
law”1 se plaseaz oarecum în afara concep iei continentale, în sensul c
ignor practic regimurile matrimoniale. Elementul caracteristic acestor
sisteme este ideea de separa ie, astfel încât raporturile patrimoniale
dintre so i nu cunosc o autonomie de reglementare, ci sunt inserate în
dreptul comun. În schimb, în dreptul continental tendin a este aceea de
a accentua particularit ile raporturilor patrimoniale dintre so i, insistând asupra unui statut patrimonial specific al persoanei cstorite fa 
de persoana celibatar. 2
Dincolo îns de aceste particularit i ale unor sisteme de drept, în
principiu, cstoria implic întotdeauna un regim matrimonial.

§ 2. Regimuri para-matrimoniale extrinseci cstoriei
Muta iile care au avut loc în cadrul familiei tradi ionale, atât din
punct de vedere sociologic, cât i juridic, repun în discu ie într-o
anumit msur fundamentul juridic al raporturilor de familie i, pe cale
de consecin , fundamentul regimurilor matrimoniale.
În acest sens, se pune întrebarea dac se poate vorbi de regim matrimonial în cazul cstoriilor sau uniunilor între persoane de acelai sex.
Distinct de aceasta este problema transsexualismului.
2.1. Cstorii sau uniuni între persoane de acelai sex
Unele legisla ii reglementeaz uniunea între persoane de acelai sex,
pe care o asimileaz cstoriei.

1
2

A se vedea infra Sec iunea a 7-a.
A se vedea A. Colomer, op. cit., p. 2; P. Vasilescu, op. cit., p. 115-116.
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Alte legisla ii îns reglementeaz uniunea dintre persoane de acelai
sex dup modelul cstoriei, fr îns a o asimila pe deplin cstoriei.
Tot astfel, este reglementat i uniunea liber dintre persoane de sex
diferit, fr a constitui o cstorie.
Legisla ie comparat.1 Examinarea legisla iei europene arat c:
A. Olanda, Belgia, Spania, Norvegia i Suedia reglementeaz cstoria între
persoane de acelai sex.
În Olanda alinierea statutului cuplului homosexual la cel al cuplului heterosexual s-a fcut gradual, prin eliminarea progresiv a diferen elor. Astfel, la 1
ianuarie 1998, în dreptul olandez a fost introdus un parteneriat înregistrat
(geregistreerd partnerschap) pentru cupluri de acelai sex sau de sex diferit2.
Aproape toate procedurile i consecin ele cstoriei se aplic i parteneriatului înregistrat.
Prin Legea din 21 decembrie 2000, intrat în vigoare la 1 aprilie 2001, a fost
modificat Codul civil olandez care prevede în art. 30.1 c „o cstorie poate
fi încheiat de dou persoane de sex diferit sau de acelai sex” 3. Tot de la 1
aprilie 2001, posibilitatea de a adopta a fost deschis i pentru partenerii de
acelai sex, cstori i sau înregistra i într-un parteneriat.
Efectele cstoriei între persoanele de sex diferit i ale cstoriei între persoanele de acelai sex sunt aproape identice. Singurele diferen e se situeaz
pe planul consecin elor parentale.
Astfel, prima diferen  se refer la adop ia interna ional care este permis
numai în cazul cstoriilor între persoane de sex diferit. Totui, un membru
al cuplului poate adopta singur un copil indiferent de sexul partenerului su.
A doua diferen  privete prezum ia de paternitate. Atunci când un copil
este nscut de o femeie cstorit cu un brbat, so ul mamei este considerat
1
Pentru dezvoltri cu privire la reglementrile na ionale în materia cstoriilor sau a
uniunilor între persoane de acelai sex în arealul comunitar, a se vedea, spre ex.: Anexa la
Cartea verde privind reglementarea conflictelor de legi în materia regimului matrimonial,
tratând în special problema referitoare la competen a judiciar i recunoaterea reciproc,
[publicat de Comisia European la 17.07.2006 – COM (2006) 400 final – în continuare
„Anexa la Cartea verde”], p. 27 i urm.; Studiul comparativ privind regimurile matrimoniale
ale persoanelor cstorite i patrimoniul persoanelor necstorite în dreptul interna ional
privat i în dreptul intern al statelor membre ale Uniunii Europene, 30 aprilie 2003, realizat
de Consortium ASSER-UCL la solicitarea Comisiei Europene, p. 193 i urm. (studiul poate fi
consultat la adresa http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc/regimes/report_regimes_030703_fr.pdf); Étude de législation comparée n°134, juin 2004 – Le mariage
homosexuel, articol disponibil la adresa: http://www.senat.fr/lc/lc134/lc1340.html (site
consultat la data de 04.11.2009).
2
Legea din 5 iulie 1997, Staatsblad (monitorul oficial olandez) 1997, nr. 324.
3
A se vedea B. Jaluzot, Le mariage entre personnes de même sexe, Étude pour la Cour
de Cassation, în Revue internationale de droit comparé nr. 2/2008, p. 438.
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tatl copilului, regul care nu se aplic atunci când copilul este nscut de o
femeie cstorit cu alt femeie. Potrivit articolelor 253 (aa) i 253 (sa) din
Codul civil olandez, introduse prin Legea din 4 octombrie din 2001 (Staatsblad
2001, nr. 468), intrat în vigoare la 1 ianuarie 2002, în cazul unui copil nscut în cadrul unei cstorii între dou femei, acestea ob in în mod automat
dreptul de a exercita autoritatea printeasc asupra copilului, cu excep ia
cazului în care un brbat a recunoscut copilul înainte de naterea acestuia.
Pe de alt parte, atunci când numai unul dintre so i este printele unui copil,
cellalt so îl poate adopta începând din momentul în care a trit cel pu in
trei ani alturi de acest copil i poate deveni astfel printe legal. Aceast
dispozi ie se aplic atât cuplurilor cstorite, cât i celor care au încheiat un
parteneriat.
În Belgia, s-a reglementat un cadru juridic minim pentru cuplurile homosexuale prin legea din 23 noiembrie 1998 privind coabitarea legal (publicat în
Moniteur Belge din 12 ianuarie 1999 i intrat în vigoare la 1 ianuarie 2000).
Aceast lege prevedea numai posibilitatea de a adera la câteva norme din
regimul matrimonial primar i de a beneficia de un regim fiscal avantajos.
De asemenea, legea era aplicabil i membrilor unei familii1.
Prin Legea din 13 februarie 2003, publicat în Moniteur Belge (Belgisch
Staatsblad) din 28 februarie 2003, intrat în vigoare la 1 iunie din acelai an,
a fost reglementat cstoria între persoanele de acelai sex i au fost
modificate anumite dispozi ii din Codul civil2.
În ceea ce privete efectele acestei cstorii, ele sunt cvasi-identice cu cele
ale cstoriei între persoane de sex diferit cu unele diferen e. În materie de
filia ie, art. 143 din Codul civil belgian prevede c prezum ia de paternitate
nu este aplicabil în cazul cstoriei între persoane de acelai sex. Astfel,
dac în cazul cstoriei încheiate între persoane de sex diferit filia ia se
stabilete fa  de ambii so i, în cazul cstoriei între persoane de acelai sex
aceasta se stabilete numai fa  de unul dintre so i.
De asemenea, prin Legea din 18 mai 2006, publicat în Moniteur Belge din
20 iunie 2006, se permite adop ia simultan a unui copil de ctre cuplurile
de acelai sex.
În Spania, o lege din 2005, intrat în vigoare la 2 iulie 2005 a modificat
Codul civil spaniol în sensul legalizrii cstoriilor între persoane de acelai
sex. Potrivit noii legi, cstoria este supus acelorai condi ii i are aceleai
1

A se vedea B. Jaluzot, loc. cit., p. 397.
Pentru raportarea prevederilor Legii belgiene din 13 februarie 2003 privind cstoria
persoanelor de acelai sex la dispozi iile art. 12 i 53 din Conven ia european, a se vedea
hotrârea nr. 159/2004 din 20 octombrie 2004 a Cur ii de arbitraj din Belgia (devenit din
7 mai 2007 Curtea Constitu ional), reprodus în extras în Supplément au Bulletin
d’information sur les droits de l’homme, nr. 65, martie-iunie 2005, p. 17. Textul integral al
acestei hotrâri poate fi consultat la adresa: www.arbitrage.be.
2
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efecte, indiferent dac se încheie între persoane de acelai sex sau de sex
diferit. Spania devenea astfel a treia ar din Europa care reglementa cstoria între persoane de acelai sex1.
La acestea s-au adugat recent Norvegia (printr-o lege intrat în vigoare la 1
ianuarie 2009) i Suedia (actul normativ în materie a intrat în vigoare la 1
mai 2009).2
B. Danemarca, Germania, Anglia, Fran a etc. reglementeaz anumite forme
de parteneriat înregistrat între persoane de acelai sex, existând atât asemnri, cât i deosebiri fa  de cstorie.
Danemarca a fost prima ar european care, fr a reglementa expres cstoria între persoane de acelai sex, a dat posibilitatea persoanelor de acelai
sex s înregistreze uniunea lor (Legea din 1 iunie 1989). În general, în ceea
ce privete comunitatea de bunuri, impozitarea, motenirea, efectele sunt
aceleai ca i în cazul cstoriei.
Printr-o modificare legislativ din 2004, în Danemarca se permite partenerilor s adopte copii.
În schimb, în Germania, potrivit Legii din 2001, parteneriatul între persoane
de acelai sex nu are decât anumite efecte asemntoare cstoriei: se
creeaz o legtur de familie, partenerii au dreptul la un nume de familie, la
motenire; în materia raporturilor patrimoniale, reglementarea este asemntoare regimului matrimonial al so ilor.
În Anglia, în februarie 2004, Partidul Liberal Democrat a propus modificarea
reglementrii în sensul extinderii efectelor parteneriatului înregistrat. Civil
Partnership Act 2004, intrat în vigoare la 5 decembrie 2005, prevede o
aliniere aproape total a efectelor juridice ale parteneriatului între persoanele de acelai sex de cele ale cstoriei3.
În Fran a4, Codul civil5 (de la art. 515-1 la art. 515-7) reglementeaz pactul
civil de solidaritate (PACS) ca fiind contractul încheiat între dou persoane

1

A se vedea R. Bousta, Réflexions autour de la loi espagnole autorisant le mariage et
l´adoption aux couples homosexuels, în Revue française de droit constitutionnel
nr. 73/2008, p. 199-210.
2
Pentru dezvoltri privind contextul adoptrii legii suedeze care reglementeaz cstoriile dintre persoane de acelai sex, a se consulta site-ul oficial al Parlamentului suedez:
www.riksdagen.se.
3
Pentru dezvoltri, a se vedea M. Westead, S. Edwards, Family Law, second edition,
Oxford University Press, 2008, p. 27 i urm.
4
În Fran a este interzis i a fost anulat o cstorie între homosexuali, oficiat de
primarul din Bègles. Recursul formulat a fost respins de Curtea de Casa ie, Sec ia I civil,
13 martie 2007. A se vedea, J.Fr. Renucci, Tratat de drept european al drepturilor omului,
Ed. Hamangiu, Bucureti, 2009, p. 235.
5
C. civ. fr., poate fi consultat la adresa: www.legifrance.gouv.fr.
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fizice majore, de sex diferit sau de acelai sex, pentru a-i organiza via a lor
comun. Acesta, dei nu modific starea civil a persoanelor, asemenea
cstoriei, este supus unor condi ii de fond (impedimente) asemntoare
cstoriei (de exemplu, între aceste persoane nu trebuie s existe o legtur
de rudenie sau de cstorie, fiind totodat interzis ca o persoan s încheie
asemenea pacte cu mai multe persoane). De asemenea, pactul creeaz
unele efecte juridice asemntoare cstoriei, precum obliga ia reciproc de
sprijin material.
În ceea ce privete raporturile patrimoniale dintre pr i, ini ial, prin Legea
nr. 99-944 din 15 noiembrie 1999, prin care s-au introdus în Codul civil
dispozi iile referitoare la PACS, s-a instituit o prezum ie de comunitate
(indiviziune) între pr i, bunurile dobândite în timpul convie uirii fiind
prezumate comune în cote egale.
Acest regim de comunitate era îns unul supletiv, pr ile având posibilitatea
s stabileasc un alt regim de achizi ie, de gestiune sau de lichidare a bunurilor dobândite în timpul convie uirii. Prin urmare, PACS-ul oferea suport
juridic uniunilor i raporturilor de familie care se stabileau în fapt, în afara
cstoriei, de o manier asemntoare regimurilor matrimoniale.
Ulterior, aceast reglementare a fost modificat prin Legea 2006-728 din 23
iunie 2006. Noile dispozi ii, care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007,
prevd c raporturile patrimoniale dintre parteneri sunt supuse unui regim
de separa ie, dac acetia nu au ales, prin conven ia ini ial sau printr-o
conven ie ulterioar modificatoare un regim de indiviziune. Regulile aplicabile acestui regim nu sunt cele din materia comunit ii de bunuri a so ilor,
ci regulile indiviziunii de drept comun.
De asemenea, prin Legea nr. 526 din 12 mai 2009, a fost introdus în Codul
civil art. 515-7-1, potrivit cruia condi iile de formare i efectele unui parteneriat înregistrat, precum i cauzele i efectele disolu iei sale sunt supuse
dispozi iilor materiale ale statului autorit ii care a procedat la înregistrarea
parteneriatului. 1
În afara spa iului european, Codul civil al provinciei Québec2 reglementeaz uniunea civil (art. 521.1 – 521.19) prin efectul unei legi federale
din 2002 care a modificat Codul civil. Cstoria i uniunea civil au aceleai
efecte, deosebirile constând doar în modul de reglementare a condi iilor de

1
Pentru dezvoltri, a se vedea P. Hammje, Réflexions sur l' article 515-7-1 du Cod
civile (Loi no. 2009-526 du 12 mai 2009, article 1er) în Revue critique de droit international privé nr. 3/2009, Dalloz, p. 483-491.
2
C. civ. Q., poate fi consultat la adresa: www.justice.gouv.qc.ca/francais/sites/
lois/quebec.htm.
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formare i a celor referitoare la disolu ie. Dup cum s-a artat, uniunea
civil este practic o copie a cstoriei1.
Jurispruden a C.E.D.O.2 Se remarc faptul c art. 12 din Conven ie prevede
c, începând cu vârsta nubil, brbatul i femeia au dreptul de a se cstori
i de a întemeia o familie, conform legilor na ionale care reglementeaz
exerci iul acestui drept. Textul vizeaz, aadar, cstoria între un brbat i o
femeie. Aceasta înseamn c în stadiul actual al jurispruden ei europene,
art. 12 pare a nu putea fundamenta ideea dreptului la cstoria homosexual3, marja de apreciere recunoscut statelor în acest domeniu rmânând
important. Într-o decizie relativ recent,4 Curtea de la Strasbourg a statuat
în termeni foarte clari c „dei este adevrat c exist o serie de state
contractante care au extins cstoria la partenerii de acelai sex, acest lucru
reflect propria lor viziune asupra rolului cstoriei în respectivele societ i
i nu poate fi dedus (...) din interpretarea dreptului fundamental astfel cum a
fost instituit de ctre statele contractante în Conven ia din 1950”. (trad. ns.)
De asemenea, având în vedere faptul c, în Europa anumite state admit
cstoria homosexual i altele nu, se pune problema efectelor unei astfel de
cstorii în statele care nu o admit. Altfel spus, se poate discuta în ce msur
refuzul recunoaterii unei asemenea cstorii poate fi considerat ca o
atingere adus art. 12 (dreptul la cstorie) i chiar art. 8 (dreptul la via a
privat i de familie) sau chiar art. 14 (interzicerea discriminrilor). În orice
caz, spe a Goodwin5 se pare c deschide calea în sensul includerii cstoriei
homosexuale în sfera de aplicare a art. 12, în condi iile în care Curtea insist
asupra disocierii între cstorie i procreare, i, într-o manier mai general,
asupra evolu iei institu iei cstoriei.6

1

A se vedea M. Steiner, Les régimes matrimoniaux au Canada - Entre common law et
droit civil, în Les régimes matrimoniaux en droit comparé et en droit international privé de
A. Bonomi, M. Steiner (coord.), Ed. Droz, Geneva, 2006, p. 267.
2
Pentru dezvoltri, a se vedea C. Nicolescu, Jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor Omului cu privire la titularii i limitele dreptului la cstorie i la întemeierea unei
familii, în Dreptul nr. 4/2009, p. 108 i urm.
3
A se vedea i M. Enrich Mas, Article 12 în La Convention européenne des droits de
l'homme. Commentaire article par article de L.-E. Pettiti, E. Decaux, P.-H. Imbert, (coord.),
2e édition, Économica, Paris, 1999, p. 443. În sensul c în jurispruden a C.E.D.O. dreptul
la cstorie nu este recunoscut în cazul homosexualilor, fr a fi indicate îns decizii/hotrâri relevante, a se vedea B. Selejan-Gu an, Protec ia european a drepturilor omului,
ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2006, p. 145.
4
Decizia din 28 noiembrie 2006, R. i F. contra Regatului Unit.
5
A se vedea infra parag. 2.2.
6
În acest sens, a se vedea J.Fr. Renucci, op. cit., p. 235-236.
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De lege lata în România nu exist o reglementare a raporturilor dintre persoanele care convie uiesc în uniuni libere sau o reglementare a uniunilor
între persoane de acelai sex.
Dei Codul familiei nu prevede expres diferen a de sex ca fiind o condi ie
esen ial a cstoriei, ea se deduce din ansamblul reglementrii cstoriei,
ca i din unele texte din Codul familiei [art. 1 alin. (4): „În rela iile dintre
so i, precum i în exerci iul drepturilor fa  de copii, brbatul i femeia au
drepturi egale.”; art. 25: „Brbatul i femeia au drepturi i obliga ii egale în
cstorie.”]. Aceast condi ie a fost considerat de domeniul eviden ei1.
Lipsa diferen ei de sex atrage, „de lege lata”, nulitatea absolut a cstoriei2,
fiind în prezen a unei nulit i virtuale.

2.2. Transsexualismul
Distinct de problema cstoriilor sau uniunilor între persoane de
acelai sex este problema transsexualismului care are o consacrare
legislativ de lege lata.
În cazul transsexualismului i al schimbrii sexului prin interven ie
medical, sunt aplicabile dispozi iile art. 44 din Legea nr. 119/1996 cu
privire la actele de stare civil, cu modificrile i completrile ulterioare, care prevede c în actele de natere i, atunci când este cazul, în
cele de cstorie sau de deces se înscriu men iuni cu privire la modificrile intervenite în starea civil a persoanei, inclusiv în situa ia schimbrii sexului, dup rmânerea definitiv i irevocabil a hotrârii
judectoreti.3

1

A se vedea i. I.P. Filipescu, A.I. Filipescu, op. cit., p. 29.
A se vedea Trib. Suprem, Sec ia civil, decizia nr. 1196/1972, C.D. 1972, p. 199.
3
Relativ recent, Curtea Constitu ional s-a pronun at cu privire la constitu ionalitatea
art. 44 lit. i) din Legea nr. 119/1996. Autorul excep iei considera c prevederile de lege
criticate contravin dispozi iilor constitu ionale ale art. 22 alin. (1) privind dreptul la via  i
la integritate fizic i psihic, ale art. 26 referitor la via a intim, familial i privat i ale
art. 34 alin. (1) privind dreptul la ocrotirea snt ii, întrucât dreptul persoanei cu privire
la schimbarea sexului este o decizie personal privind via a sa privat, pentru care nu este
necesar o hotrâre judectoreasc.
Analizând aceste critici, Curtea a constatat c ele sunt neîntemeiate. „Men iunile ce se
înscriu în actele de stare civil în temeiul unei hotrâri judectoreti in exclusiv de natura
juridic a acestor acte, precum i de statutul juridic al persoanei, având ca scop o corect
eviden  a popula iei. Având în vedere acest regim al actelor de stare civil, Curtea re ine
c încuviin area schimbrii sexului prin hotrâre judectoreasc definitiv i irevocabil
este necesar pentru înscrierea men iunilor referitoare la modificarea intervenit în starea
civil a persoanei, astfel c nu poate fi vorba de interven ia instan elor judectoreti în
2
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În aceste condi ii, persoana care i-a schimbat sexul prin interven ie
medical se poate cstori cu o persoan care are sexul su de origine,
neexistând nicio interdic ie în acest sens. Ar trebui s se re in îns
obliga ia de comunicare a acestei împrejurri viitorului so , în lips
cstoria fiind anulabil pentru dol.1
Jurispruden a CEDO. În anul 2002, Curtea a artat2 c, într-adevr, art. 12
garanteaz dreptul pentru un brbat i o femeie de a se cstori i de a
întemeia o familie, dar a admis c astzi criteriul de determinare a sexului
nu mai poate fi exclusiv cel biologic. „De la adoptarea Conven iei încoace,
institu ia cstoriei a fost puternic zdruncinat de evolu ia societ ii, iar
progresele medicinii i tiin ei au adus dup sine schimbri radicale în
domeniul transsexualit ii(…). Curtea cerceteaz deci pentru a ti dac faptul c dreptul britanic re ine în scopul cstoriei sexul înregistrat la natere
constituie în spe  o limitare care aduce atingere substan ei însi a dreptului
de a se cstori. În aceast privin , ea consider c este artificial s se
afirme c persoanele care au suferit o opera ie de conversie sexual nu sunt
private de dreptul de a se cstori, de vreme ce, în conformitate cu legea, le
este posibil s se cstoreasc cu o persoan de sex opus vechiului lor sex.”
Prin urmare, i având în vedere i art. 8 din CEDO, nu se poate refuza
recunoaterea juridic a schimbrii de sex ce a operat, astfel încât nu exist
nicio justificare pentru a priva o asemenea persoan de exercitarea dreptului
la cstorie, în conformitate cu art. 12 din CEDO. Este totui distinct provia a intim a unei persoane, aa cum sus ine autorul excep iei, acesta rmânând s
decid asupra hotrârii luate.
Aadar, schimbarea sexului constituie o op iune a persoanei în cauz, cu efecte îns
asupra statutului su social care ine de ordinea public.” [Decizia Cur ii Constitu ionale
nr. 530 din 13 mai 2008 (M. Of. nr. 526 din 11 iulie 2008)].
1
În acest sens, a se vedea: M. Tomescu, Dreptul familiei. Protec ia copilului, Ed. All
Beck, Bucureti, 2005, p. 24; E. Florian, Dreptul familiei, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck,
Bucureti, 2008, p. 31.
2
C.E.D.O., 11 iulie 2002, Christine Goodwin contra Regatului Unit, în V. Berger,
Jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor Omului, Institutul Român pentru Drepturile
Omului, ed. a V-a, Bucureti, 2005, p. 441-444. În spe , Christine Goodwin este o
transsexual operat care a trecut de la sexul masculin la cel feminin. Înainte de a se
supune unor tratamente hormonale i chirurgicale, ea se cstorete cu o femeie,
împreun cu care are 4 copii. Ea divor eaz ulterior. În peti ia sa din 15 iunie 1995,
adresat Comisiei, se plânge de nerecunoaterea juridic a noii sale identit i sexuale, ca
i de statutul juridic al transsexualilor în Regatul Unit, denun ând în mod special maniera
în care este tratat în domeniul angajrii, al securit ii sociale i al pensiilor, precum i
imposibilitatea pentru ea de a se cstori. Reclamanta a invocat art. 8, art. 12, art. 13 i
art. 14 ale Conven iei. Curtea a re inut c au fost înclcate art. 8 (dreptul la via  privat)
i art. 12 (dreptul la cstorie).
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blema „conversiei” sexuale a persoanei (prin modificarea corespunztoare a
actelor de stare civil) de problema dreptului de a se cstori. De asemenea,
faptul c noul cuplu nu poate s procreeze nu prezint relevan , deoarece
acesta nu este un element esen ial al cstoriei, iar dreptul de a întemeia o
familie implic i dreptul de a adopta.
Cu toate acestea, eventuale complica ii din punct de vedere juridic pot s
apar în cazul în care persoana care recurge la o interven ie medical de
schimbare a sexului este deja cstorit.
Se poate face distinc ie între dou ipoteze:
- dac cellalt so nu a consim it la o asemenea interven ie medical, atunci
poate cere divor ul pentru imposibilitatea continurii cstoriei, din culpa
so ului care i-a schimbat sexul;
- dac, îns, cellalt so a consim it, atunci el nu mai poate cere divor ul,
neputând-se re ine culpa so ului transsexual. Pe de alt parte, nici nu mai
poate continua cstoria între dou persoane de acelai sex. Unii autori au
considerat c, în lipsa unei reglementri exprese i aplicând regulile din
dreptul comun, solu ia ar trebui s fie caducitatea cstoriei1, iar al ii au
optat pentru încetarea cstoriei pe data la care se face men iune în registrul
de stare civil despre modificarea sexului.2

În concluzie, revenind la problema fundamentului regimurilor matrimoniale, dac se împrtete concep ia tradi ional asupra familiei
bazate pe cstorie, rezult c, într-adevr, nu exist regim matrimonial
în afara cstoriei, iar din perspectiva legisla iei comparate, nu se face
distinc ie între cstoria între persoane de sex diferit sau între persoane
de acelai sex.
Tot, astfel, având în vedere recunoaterea schimbrii de sex în cazul
persoanelor transsexuale i inând seama de jurispruden a C.E.D.O.,
rezult dreptul unei asemenea persoane de a încheia o cstorie, ceea
ce nu pune nicio problem special sub aspectul regimului matrimonial.
Dac îns se lrgete fundamentul însui al raporturilor de familie,
concepute nu numai ca raporturi bazate pe cstorie, ci i ca raporturi
juridice de familie stabilite în cadrul unor uniuni reglementate de lege i
chiar ca raporturi de familie stabilite în fapt, prin extensie, s-ar putea
concepe un regim „cvasi - matrimonial” sau „para-matrimonial” cores1
2

A se vedea A. Bénabent, Droit civil. La Famille, Litec, Paris, 2003, p. 33.
A se vedea J.Fr. Renucci, op. cit., p. 235.
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punztor acestor raporturi, chiar dac, din punct de vedere lingvistic
expresia „regim matrimonial” nu pare s reflecte aceste realit i situate
în afara cstoriei (în realitate, ar fi vorba doar de un regim patrimonial,
iar nu de unul matrimonial).1
Este remarcabil faptul c, sub imperiul Codului familiei i fr a se
discuta despre un regim matrimonial, practica judectoreasc aplic,
prin analogie, raporturilor patrimoniale dintre concubini unele reguli
din materia partajului bunurilor comune ale so ilor. Se afirm, astfel, „o
tendin  de penetrare a reglementrilor Codului familiei privind
comunitatea de bunuri spre proprietatea pe cote-pr i” a concubinilor.2
2.3. Concep ia Noului Cod civil
Op iunea legiuitorului a fost ferm în sensul reglementrii cstoriei
ca uniune între un brbat i o femeie, cu excluderea expres a oricror
forme de parteneriat între persoanele de acelai sex, atât în dreptul
intern, cât i în dreptul interna ional privat, în planul recunoaterii cstoriilor sau uniunilor între persoane de acelai sex.
Astfel, potrivit art. 271, „Cstoria se încheie între brbat i femeie
prin consim mântul personal i liber al acestora.”
De asemenea, art. 277 prevede c: „(1) Este interzis cstoria dintre
persoane de acelai sex. (2) Cstoriile dintre persoane de acelai sex
încheiate sau contractate în strintate fie de cet eni români, fie de
cet eni strini nu sunt recunoscute în România. (3) Parteneriatele civile
dintre persoane de sex opus sau de acelai sex încheiate sau contractate
în strintate fie de cet eni români, fie de cet eni strini nu sunt
recunoscute în România. (4) Dispozi iile legale privind libera circula ie
pe teritoriul României a cet enilor statelor membre ale Uniunii Europene i Spa iului Economic European rmân aplicabile. 3
1
În sensul c pactul civil de solidaritate din dreptul francez nu poate fi asimilat cu un
regim matrimonial, a se vedea P. Vasilescu, op. cit., p. 215.
2
I.P. Filipescu, A.I. Filipescu, op. cit., p. 76.
3
Aceste texte au fost introduse la Parlament în cadrul dezbaterilor pe marginea
proiectului Codului civil care au precedat procedura de asumare a rspunderii Guvernului. În concep ia comisiei de elaborare a proiectului, constituit pe lâng Ministerul
Justi iei, reglementarea parteneriatelor între persoanele de acelai sex, respectiv a
recunoaterii cstoriilor i parteneriatelor înregistrate în strintate, urma s se fac
printr-o lege special, în ideea c prin Codul civil sunt reglementate marile institu ii ale
dreptului civil, aa cum este i cstoria, situa ia acestor parteneriate fiind una special,
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2.4. Întinderea în timp a regimului matrimonial
Legtura indisolubil, de accesorialitate dintre cstorie i regimul
matrimonial se reflect neechivoc în reglementarea conferit de Noul
ceea ce justifica i o reglementare încorporat într-o lege special, dup modelul altor
state europene. Comisia parlamentar constituit pentru a dezbate proiectul Codului civil
a optat îns în mod ferm i neechivoc pentru o reglementare care s exclud atât
încheierea, cât i recunoaterea în România a cstoriilor sau parteneriatelor între
persoanele de acelai sex. Pentru a elimina orice suspiciune de discriminare, nu vor fi
recunoscute nici parteneriatele între persoanele de sex diferit.
Alin. (4) al art. 277 a fost introdus inând seama de prevederile O.G. nr. 30/2006
pentru modificarea i completarea O.U.G. nr. 102/2005 privind libera circula ie pe
teritoriul României a cet enilor statelor membre ale Uniunii Europene i Spa iului
Economic European, aprobat prin Legea nr. 500/2006, care transpune în legisla ia intern
prevederile Directivei nr. 38/2004/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 29
aprilie 2004 privind libera circula ie i reziden  a cet enilor Uniunii Europene i membrilor de familie ai acestora pe teritoriul statelor membre. În lumina acestei reglementri,
„persoanele aflate în între inere, precum i partenerul beneficiaz de drepturile membrilor
de familie ai cet eanului Uniunii Europene privind intrarea i reziden a pe teritoriul
României, în condi iile stabilite de prezenta ordonan  de urgen ” [art. 3 alin. (2)]. De
asemenea, potrivit art. 2 pct. 7, prin „partener” se în elege „persoana care convie uiete cu
cet eanul Uniunii Europene, dac parteneriatul este înregistrat conform legii din statul
membru de origine ori de provenien  sau, în cazul în care parteneriatul nu este
înregistrat, rela ia de convie uire poate fi dovedit”. Prin urmare, dei din punctul de vedere al dreptului de intrare i edere în România se recunoate acestor persoane statutul de
membru de familie, din punctul de vedere al statutului civil, nu li se recunosc drepturile i
obliga iile civile decurgând din cstorie sau din parteneriat.
De lege lata, pân la intrarea în vigoare a Noului Cod civil se pune problema dac
asemenea cstorii sau parteneriate pot fi recunoscute în România. Problema se plaseaz pe
trâmul aplicrii art. 8 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de
drept interna ional privat, respectiv dac se opune sau nu ordinea public de drept internaional privat recunoaterii în România a acestor situa ii juridice valabil constituite în
strintate. Având în vedere faptul c în prezent Constitu ia României (art. 48 – Familia) nu
se refer expres la diferen a de sex, ca i o condi ie a cstoriei, iar Codul familiei nu con ine
o interdic ie expres, se poate sus ine c, pân la intrarea în vigoare a Noului Cod civil nu se
opune ordinea public de drept interna ional privat, deoarece nu se încalc niciun principiu
constitu ional sau fundamental al dreptului român. Cu atât mai discutabil este nerecunoaterea parteneriatelor între persoanele de sex opus. Pe de alt parte, se poate pune i întrebarea dac i în ce msur o reglementare nou, aa cum este aceea cuprins în Noul Cod
civil, care, dei nu este înc în vigoare, exprim o op iune categoric a legiuitorului, poate fi
un criteriu de natur s determine chiar de lege lata con inutul ordinii publice de drept
interna ional privat în sensul nerecunoaterii cstoriilor i parteneriatelor încheiate în
strintate. În ceea ce ne privete, considerm c reglementarea din Noul Cod civil este
excesiv, cel pu in în ceea ce privete interdic ia recunoaterii cstoriilor i parteneriatelor
valabil încheiate în strintate, între persoanele de acelai sex sau de sex diferit, în contextul
în care multe state europene reglementeaz aceste tipuri de uniuni.
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Cod civil întinderii în timp a regimului matrimonial. În esen , se poate
spune c regimul matrimonial exist i func ioneaz cât timp dureaz
cstoria.
În acest sens, „de lege lata”, art. 30 alin. (1) C. fam, prevede c sunt
comune bunurile dobândite în timpul cstoriei de oricare dintre so i.
Fiind vorba de un regim matrimonial unic i imperativ, existen a în timp
a comunit ii legale de bunuri se întinde pe toat durata cstoriei.
Tot astfel, potrivit art. 313 alin. (1) din Noul Cod civil „Între so i,
regimul matrimonial produce efecte numai din ziua încheierii cstoriei.”
De asemenea, art. 319 alin. (1) prevede c „Regimul matrimonial
înceteaz prin constatarea nulit ii, anularea, desfacerea sau încetarea
cstoriei”. Dup încetare, regimul matrimonial se lichideaz potrivit
art. 320.
Dup cum se poate lesne observa, Noul Cod civil are în vedere
no iunea generic de regim matrimonial, dat fiind c acesta nu se mai
limiteaz la comunitatea legal de bunuri care poate s fie sau nu
aplicabil so ilor, în func ie de optiunea lor, dup cum durata ei poate
s coincid sau nu cu durata cstoriei (atunci când se modific regimul
matrimonial).

Sec iunea a 3-a
Natura juridic a regimului matrimonial
§ 1. Regimul matrimonial – modalitate a patrimoniului
1.1. Controverse teoretice
Din punct de vedere teoretic, aceast problem este una dintre cele
mai controversate. Dificultatea provine din diversitatea regimurilor matrimoniale, atât în dreptul comparat, cât i în cadrul fiecrui sistem de drept,
care, de regul, cunoate mai multe tipuri de regimuri matrimoniale.
De aceea, examinarea naturii juridice a regimului matrimonial s-a
fcut distinct, în cadrul celor dou mari tipuri de regimuri matrimoniale
cunoscute în dreptul comparat: regimuri comunitare i regimuri separatiste.
În cadrul regimurilor comunitare, problema principal era aceea de
a identifica natura juridic a comunit ii de bunuri a so ilor, punând în
lumin asemnrile i deosebirile fa  de indiviziunea de drept comun
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sau proprietatea comun pe cote-pr i. Este îns de observat c o
asemenea analiz, limitat practic la dreptul de proprietate al so ilor
asupra bunurilor comune nu este de natur s acopere întreaga
complexitate a regimului matrimonial comunitar, în cadrul cruia
drepturile so ilor asupra bunurilor comune nu se reduc la dreptul de
proprietate, iar compunerea comunit ii nu se reduce la problematica
bunurilor (activului), ci include i pe aceea a datoriilor. Pe de alt parte,
în dreptul civil, proprietatea comun în devlmie a so ilor este
examinat ca o modalitate a dreptului de proprietate.
În cadrul regimurilor matrimoniale separatiste, la prima vedere,
sarcina pare mult mai simpl, existând tendin a de a nega apartenen a
acestora la institu ia regimurilor matrimoniale, datorit multiplelor
apropieri de dreptul civil.
1.2. Natura juridic a regimului matrimonial
Dincolo de controversele privind natura juridic a principalelor
tipuri de regimuri matrimoniale, se pot identifica anumite aspecte
comune tuturor regimurilor matrimoniale, susceptibile s imprime o
natur juridic unitar.
În primul rând, regimul matrimonial este o abstrac iune juridic, un
concept a crui aplicare nu depinde de averea so ilor. Aa cum orice
persoan are un patrimoniu, oricât de srac ar fi, tot astfel so ii sunt
supui unui regim matrimonial, indiferent de averea lor.
În al doilea rând, regimul matrimonial trebuie examinat în complexitatea problemelor pe care le ridic. Premisa de la care trebuie s pornim
este aceea c starea civil de persoan cstorit induce în mod necesar
anumite modificri în statutul patrimonial al acestei persoane. În primul
rând, se creeaz o re ea de raporturi patrimoniale specifice între so i,
iar, în al doilea rând, modul în care persoana cstorit intr, în cadrul
circuitului civil i comercial, în raporturi juridice cu ter ii, difer – sub
anumite aspecte – de modul în care o persoan celibatar stabilete
asemenea raporturi juridice.
Dac avem deci în vedere natura patrimonial a regimului matrimonial, precum i faptul c acesta presupune, în principiu, o adaptare a
patrimoniului persoanei fizice la statutul de persoan cstorit, putem
considera c regimul matrimonial este, ca natur juridic, o modalitate
a patrimoniului fiecruia dintre so i.
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§ 2. Importan a determinrii naturii juridice a regimului
matrimonial
Calificarea regimului matrimonial ca o modalitate a patrimoniului
fiecruia dintre so i permite identificarea problemelor generale ale
oricrui regim matrimonial, care constituie practic obiectul juridic al
regimului matrimonial.
Prima problem general este aceea de a stabili structura sau
compozi ia patrimoniului fiecruia dintre so i.
Aa cum, în cadrul oricrui patrimoniu, distingem activul i pasivul,
tot astfel, în cadrul regimului matrimonial distingem între:
- activul matrimonial, problema principal a regimului matrimonial
fiind aceea de a stabili care este natura juridic a bunurilor fiecruia
dintre so i. În cazul regimurilor comunitare intereseaz cum se constituie, în cadrul activului patrimonial, masa bunurilor comune i,
respectiv, masa bunurilor proprii ale fiecruia dintre so i, cum se asigur
un eventual circuit sau transfer între acestea, cum opereaz subroga ia
real cu titlu universal care men ine patrimoniul divizat în aceste dou
mase de bunuri distincte. Totodat, anumite particularit i exist în
materia proba iunii bunurilor so ilor.
Trebuie precizat faptul c avem în vedere structura patrimoniului
fiecrui so . Aceasta este valabil i în cazul comunit ii de bunuri, care
se caracterizeaz prin existen a a dou patrimonii i a trei mase de
bunuri1: masa bunurilor comune, care se regsete în patrimoniul
fiecruia dintre so i i cele dou mase de bunuri proprii, corespunztoare patrimoniului fiecruia dintre ei. Prin urmare, nu se poate vorbi
de trei patrimonii, deoarece bunurile comune nu alctuiesc un al treilea
patrimoniu, distinct de patrimoniile celor doi so i, ci exist dou
patrimonii i trei mase de bunuri.
- pasivul matrimonial, problema principal a regimului matrimonial
fiind aceea de a stabili care este natura juridic a datoriilor fiecruia
dintre so i. În cazul regimurilor comunitare intereseaz cum se determin natura datoriilor ca fiind comune sau proprii i care sunt posibilit ile creditorilor de a urmri în mod corespunztor bunurile comune
sau proprii ale so ilor.
1
Pentru o asociere extrem de inspirat a masei bunurilor proprii i a masei bunurilor
comune ale so ilor cu imaginea unor vase comunicante, a se vedea V. Stoica, Drept civil.
Drepturile reale principale, vol. I, Ed. Humanitas, Bucureti, 2004, p. 63.
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A doua problem general este aceea de stabili modul cum func ioneaz regimul matrimonial.
Având în vedere compozi ia activului patrimonial, intereseaz
modul în care so ii gestioneaz bunurile de care dispun, în func ie de
natura lor. Altfel spus, care sunt „puterile” pe care le au asupra
bunurilor, care sunt condi iile în care pot încheia în mod valabil acte de
administrare, folosin  i dispozi ie asupra bunurilor.
Având în vedere compozi ia pasivului patrimonial, intereseaz
modul în care so ii îi asum datoriile i modul în care rspund fa  de
creditori (divizibil sau solidar) pentru datoriile asumate, precum i
modul în care se regularizeaz crean ele reciproce dintre so i.
A treia problem general este legat de încetarea i lichidarea
regimului matrimonial. În func ie de natura regimului matrimonial pot fi
identificate i alte probleme specifice, de exemplu, împr eala bunurilor
în cazul regimurilor comunitare.
Unii autori disting între obiectul juridic i obiectul material al
regimului matrimonial. Obiectul juridic se refer la raporturile juridice
crora li se aplic regulile regimului matrimonial. Obiectul material al
regimului matrimonial se refer la „suportul pecuniar” al regimului
matrimonial, respectiv la ansamblul bunurilor care apar in cu diferite
titluri so ilor,1 dar i la datoriile care incumb so ilor.
No iunile de bunuri i de datorii sunt cele din dreptul comun. De
exemplu, în cazul bunurilor, obiectul material al regimului matrimonial
îl constituie drepturile reale asupra bunurilor mobile sau imobile, corporale sau incorporale, precum i drepturile de crean . Limitele legale ale
dreptului de proprietate privat sunt, în egal msur, i limite legale ale
dreptului de proprietate a so ilor.

Sec iunea a 4-a
Principiile regimurilor matrimoniale
Dincolo de diversitatea regimurilor matrimoniale, exist un corp de
principii care sunt consacrate în aproape toate sistemele de drept
moderne, aplicabile raporturilor patrimoniale dintre so i.
1
P. Vasilescu, op. cit., p. 22; C.M. Crciunescu, Regimuri matrimoniale, Ed. All Beck,
Bucureti, 2000, p. 5.

