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• Căsătoria este o uniune legalizată prin care două persoane sau 
mai mult de doi parteneri (în țările care recunosc poligamia) s-au 
decis să întemeieze o familie, să trăiască și să-și împartă 
veniturile și bunurile materiale în comun. Prin actul căsătoriei se 
creează o relație de rudenie între familiile persoanelor implicate.



Din punct de vedere juridic, căsătoria formează o categorie
familială în sine. Soții nu sunt nici rude și nici afini și formează
împreună o familie nouă.



• Căsătoria este, de obicei recunoscută de către stat, de către o autoritate 
religioasă, sau de către ambele autorități. Este adesea privită ca un contract.

• Istoric căsătoria a luat forma unei căsătorii religioase. Acest procedeu este 
însoțit de diferite ritualuri și elemente festive ca nuntă, diferă după cultura sau 
poziția în ierarhia socială a celor doi parteneri. În România căsătoria religioasă 
se mai numește și cununie și, în general, se încheie în fața unui preot.

• Căsătoria civilă reprezintă conceptul legal de căsătorie ca instituție a codului 
civil, indiferent de apartenența religioasă, în conformitate cu legislația țării în 
care are loc. Căsătoria civilă se încheie în general la un ofițer al stării civile. 
Există și excepții care permit încheierea căsătoriei de către alte persoane (de 
exemplu căpitanul unui vapor sau aeronave).



CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE

ARTICOLUL 9

DREPTUL LA CĂSĂTORIE ȘI DREPTUL 
DE A ÎNTEMEIA O FAMILIE

DREPTUL LA CĂSĂTORIE ȘI DREPTUL 
DE A ÎNTEMEIA O FAMILIE SUNT 

GARANTATE ÎN CONFORMITATE CU 
LEGILE INTERNE CARE 

REGLEMENTEAZĂ EXERCITAREA 
ACESTOR DREPTURI.



CONVENțIA
PENTRU APăRAREA 
DREPTURILOR 
OMULUI șI 
LIBERTățILOR 
FUNDAMENTALE

• Articolul 12 Dreptul la 
căsătorie 

Începând cu vârsta 
stabilită prin lege, bărbatul 
și femeia au dreptul de a se 
căsători și de  a  întemeia  o  
familie  conform  legislației  
naționale  ce  reglementează
exercitarea  acestui drept. 



DESPRE CĂSĂTORIE
Codul Civil

art. 259 alin. (1) -
„căsătoria liber 
consimţită între soţi”

0101
„căsătoria se celebrează
de către ofiţerul de stare 
civilă, la sediul primăriei” 
[art. 279 alin. (1)]

0202
art. 271 - „căsătoria se 
încheie între bărbat şi 
femeie”

0303



Reprezintă uniunea
liber consimțită între
bărbat și o femeie,
încheiată potrivit
dispozițiilor legal,cu
scopul de a intemeia
o familie

Ambele parți 
urmăresc un 
scop comun

Căsătoria este monogamă. 
Nicio persoană nu poate fi 
căsătorită în acelaşi timp 
decât cu o singură 
persoană de sex opus. 
Legea pedepseşte bigamia, 
consacrând astfel 
monogamia

Căsătoria este liber 
consimţită. Viitorii soţi pot 
să hotărască singuri dacă 
se căsătoresc sau nu, fără 
vreun amestec al altor 
persoane 

Căsătoria este o uniune 
dintre bărbat şi femeie



Actul juridic al căsătoriei

• Prin conceptul de act juridic al căsătoriei se înţelege un act juridic
bilateral şi solemn, prin care viitorii soţi consimt, în mod public, să
devină soţi, calitate în care li se aplică de drept statutul legal de
persoane căsătorite.

• Căsătoria se încheie în formele cerute de lege. Ea are deci un
caracter solemn, se încheie în mod public în faţa ofiţerului de stare
civilă, într-o zi dinainte stabilită, prin participarea personală şi
obligatorie a viitorilor soţi şi în prezenţa a 2 martori.



Căsătoria

• Celebrarea religioasă a căsătoriei poate fi făcută numai 
după încheierea căsătoriei civile.

• Condiţiile de încheiere şi cauzele de nulitate ale căsătoriei se 
stabilesc prin prezentul cod.

• Căsătoria încetează prin decesul sau prin declararea 
judecătorească a morţii unuia dintre soţi.

• Căsătoria poate fi desfăcută prin divorţ, în condiţiile legii.



Desfacerea căsătoriei

• Art. 375 Cod Civil
• (1) Dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii

minori, născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau
adoptaţi, ofiţerul de stare civilă ori notarul public de la locul
căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor poate
constata desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor,
eliberându-le un certificat de divorţ, potrivit legii.

• (2) Divorţul prin acordul soţilor poate fi constatat de notarul
public şi în cazul în care există copii minori născuţi din
căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi, dacă soţii convin
asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe
care să îl poarte după divorţ, exercitarea autorităţii părinteşti
de către ambii părinţi, stabilirea locuinţei copiilor după
divorţ, modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre
părintele separat şi fiecare dintre copii, precum şi stabilirea
contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere, educare,
învăţătură şi pregătire profesională a copiilor. Dacă din
raportul de anchetă socială rezultă că acordul soţilor privind
exercitarea în comun a autorităţii părinteşti sau cel privind
stabilirea locuinţei copiilor nu este în interesul copilului,
sunt aplicabile prevederile art. 376 alin. (5).

• (3) Dispoziţiile art. 374 alin. (2) sunt aplicabile în mod
corespunzător.



Divorțul 

Divorțul poate avea loc:

Prin acordul soților, la 
cererea ambilor soți

sau a unuia dintre soți
acceptată de celălalt

soț;

Atunci când, din cauza
unor motive temeinice, 
raporturile dintre soți
sunt grav vătămate și
continuarea căsătoriei
nu mai este posibilă;

La cererea unuia
dintre soți, după o 

separare în fapt care a 
durat cel puțin 2 ani;



Solicitarea divortului
Motivele pentru care puteți 

introduce cererea de divorț sau 
de separare legală și procedurile 

aferente sunt stabilite în 
legislațiile naționale ale țărilor 
din UE. Normele sunt foarte 
diferite de la o țară la alta.

Motivele pentru care puteți 
introduce cererea de divorț sau 
de separare legală și procedurile 

aferente sunt stabilite în 
legislațiile naționale ale țărilor 
din UE. Normele sunt foarte 
diferite de la o țară la alta.

Totuși, există o serie de norme
europene care se aplică
în situațiile în care sunt 

implicate două sau mai multe
țări – de exemplu, dacă soții

locuiesc în țări diferite.

Totuși, există o serie de norme
europene care se aplică
în situațiile în care sunt 

implicate două sau mai multe
țări – de exemplu, dacă soții

locuiesc în țări diferite.

Unde se poate solicita 
divorțul/separarea legală?

Unde se poate solicita 
divorțul/separarea legală?

Partenerii pot solicita divorțul 
sau separarea legală de comun 

acord sau individual.

Partenerii pot solicita divorțul 
sau separarea legală de comun 

acord sau individual.

Cererea de divorț poate fi 
adresată instanțelor din:

Cererea de divorț poate fi 
adresată instanțelor din:

țara în care locuiesc parteneriițara în care locuiesc partenerii

țara în care aceștia au locuit 
împreună ultima dată – dacă 

unul dintre parteneri mai 
locuiește acolo

țara în care aceștia au locuit 
împreună ultima dată – dacă 

unul dintre parteneri mai 
locuiește acolo

țara în care locuiește unul 
dintre parteneri – dacă cererea 
se înaintează de comun acord

țara în care locuiește unul 
dintre parteneri – dacă cererea 
se înaintează de comun acord

țara în care locuiește 
partenerul dumneavoastră

țara în care locuiește 
partenerul dumneavoastră

țara în care locuiți 
dumneavoastră:

•dacă ați locuit acolo cel puțin 6 
luni înainte de a depune cererea de 
divorț

•dacă sunteți cetățean al acestei țări.

țara în care locuiți 
dumneavoastră:

•dacă ați locuit acolo cel puțin 6 
luni înainte de a depune cererea de 
divorț

•dacă sunteți cetățean al acestei țări.

Dacă nu sunteți cetățean al țării 
respective, trebuie să fi locuit 

acolo timp de cel puțin 1 
an înainte de a solicita divorțul.

Dacă nu sunteți cetățean al țării 
respective, trebuie să fi locuit 

acolo timp de cel puțin 1 
an înainte de a solicita divorțul.

țara de origine a ambilor 
parteneri.

țara de origine a ambilor 
parteneri.

Prima instanță judecătorească 
la care s-a depus cererea și care 
îndeplinește aceste condiții are 
competența de a se pronunța 

în privința divorțului.

Prima instanță judecătorească 
la care s-a depus cererea și care 
îndeplinește aceste condiții are 
competența de a se pronunța 

în privința divorțului.


