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 La famille, comme mode de vie en société et comme réalité de la vie sociale, 

économique et juridique, a connu de diverses formes structurelles d'une étape historique à 

une autre étape historique, d'une civilisation à une autre civilisation, en étant fortement 

influencée par la loi, les traditions mais aussi par la zone géographique, en ce qui 

concerne le facteur démographique. Par cet article j'ai réalisé une étude comparatif de la 

"famille", vue sous l'aspect de la période historique, au Moyen Age, à des peuples 

différents. 

 

 1. Preliminarii. În literatura de specialitate
1
 familia a fost definită ca: o realitate 

biologică – prin uniunea ce se realizează între bărbat şi femeie; o realitate socială – pentru 

că reprezintă cadrul comunităţii de viaţă şi de interese a celor ce o compun, uniţi prin esenţa 

morală a căsătoriei şi prin descendenţă într-un model unic al solidarităţii umane; o realitate 

juridică – fiind recunoscută şi ocrotită juridiceşte. Din punct de vedere juridic, familia 

desemnează grupul de persoane între care există drepturi şi obligaţii, care izvorăsc din 

mariaj şi rudenie
2
. Sub impulsul crestinismului si islamismului, în Evul Mediu, familia a 

cunoscut o evoluţie în relaţiile dintre membrii ei prin înlăturarea puterii absolute a părinţilor 

asupra copiilor şi prin dezvoltarea unor sentimente mai profunde între soţi
3
. Cu toate 

acestea, se remarcă în această perioadă istorica inegalitatea dintre sexe şi inferioritatea 

femeii, poziţie pe care religia i-o impunea acesteia în societate. Legiuirile medievale 

româneşti
4
 consacrau aceeaşi subordonare a femeii faţă de bărbat, acesta având drept de 

corecţie asupra soţiei
5
. Ideea ca barbatul si femeia sunt intimi prin aceea ca onoreaza 

aceeasi zei si sunt singurii pe care-i onoreaza a fost continuata si in Evul Mediu, mai ales 

sub influenta crestinismului si islamismului. Din punct de vedere demografic, familia avea 

ca finalitate procreerea “cresteti, inmultiti-va, umpleti pamantul si il stapaniti”
6
. 

Musulmanii aveau si ei aceeasi idee ca principala finalitate a familiei patriarhale este 

procreerea. Lipsa copiilor era considerata ca unul din motivele poligamiei, dar mai putea fi 

si o pedeapsa divina.  Din punct de vedere etic, religia crestina a adus ca un aport de nou 

sentimental iubirii dintre soti, astfel familia, avand un fundament solid, pastrandu-se inca 

inegalitatea dintre soti si puterea absoluta a parintilor asupra copiilor. Inferioritatea femeii 

in societatea crestina poate fi considerata ca este sugestiv surprinsa de Apostolul Pavel: 

“femeile sa se roage îmbrăcate in chip cuviincios, cu rusine si sfiala…Femeii nu-i dau voie 

sa invete pe altii, nici sa se ridice mai sus de barbat, ci sa stea in tacere. Caci intai a fost 

intocmit Adam si apoi Eva . Si nu Adam a fost amagit, ci femeia, fiind amagita, s-a facut 

vinovata de calcarea poruncii”.  

  

                                                 
1 Ioan Albu – Dreptul familiei, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975, p. 7 , I.P. Filipescu – 

Tratat de dreptul familiei, Ed. All, Bucuresti, 1998 p. 2; Al Bacaci, C. Hageanu, V. Dumitrache – 

Dreptul familiei, Ed. All, Bucureşti 1999, p. 1.   
2 Ion Dogaru, Sevastian Cercel – “Elemente de dreptul familiei”, Ed. Themis, Craiova, 2001, p. 6.  
3 Ion T. Amuza – “Căsătoria şi divorţul în vechiul drept românesc”, Ed. Sylvi, Bucureşti 2003, p.16  
4 Îndreptarea legii – Ţara Româneasca 1652, Cartea Românească de Învăţătură – Moldova 1648; 
5 Cartea Românească de Învăţătură: “şi încă să o bată şi cand va fi cu vina, după ce va fi facut, ş-

atunce cu măsură, să nu o prea treacă, ci cu blândeţe, iară nu cu vrăjmăşie, fără vină şi fără ispravă” 
6 Geneza, 9, 1  
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 2. Familia in dreptul bizantin.  In dreptul bizantin, perceptele laice si religioase 

care considerau familia ce are la baza casatoria ca o taina bisericeasca au constituit idea de 

baza in bizant. Casatoria se putea incheia prin consimtamantul partilor, varsta pentru 

valabilitatea acesteia fiind de minimum 12 ani pentru fete si 14 ani pentru baieti. De obicei, 

era precedata de logodna, care avea efecte restranse in dreptul scris, dar foarte importante in 

cel cutumiar. Cum Hristos este cap al Bisericii, tot asa barbatul era considerat cap de 

familie, sotii isi datorau ajutor reciproc si aveau grija de copii. Barbatul putea repudia sotia 

cu destulă usurinta, dar in general, casatoria inceta prin moartea unuia dintre soti.   

 Dreptul medieval occidental avea un sistem asemanator celui bizantin, dar există 

diferentieri impuse de religia romano-catolica si de cea reformata. Si in Franta casatoria 

avea caracter sacramental, era considerata “taina bisericeasca”, desfacerea ei nefiind 

posibila pentru catolici, ci doar pentru reformati. Varsta matrimoniala era de 12 ani pentru 

fete si de 14 ani pentru baieti, conditiile de fond si de forma pentru incheierea casatoriei 

trebuiau sa fie indeplinite sub sanctiunea nulitatii, cei vinovati de neindeplinirea lor fiind 

pedepsiti, iar casatoria religioasa – cununia religioasa era obligatorie.  Juristii laici incercau 

sa justifice inegalitatea femeii, considerand ca ea datoreaza nu numai supunere, ci si sa dea 

consideratie sotului – nu exista lege, nici cutuma care sa o scuteasca pe femeie de supunere, 

si nu doar de supunere, ci chiar de consideratia data sotului ei.  

 Din randul populatiilor migratoare, la populatiile germanice casatoria era hotarata 

de parinti, in cazul capeteniilor urmarindu-se formarea unor legaturi de clan, rudenia pe 

linie materna fiind foartea puternica, iar filiatia care, initial, se stabilea pe linie materna, la 

unele dintre populatiile germanice era admisa pe ambele linii – atat materna cat si paterna. 

Copiii puteau fi vanduti: După cum arăta istoricul Jordanes – parintii fac astfel pentru a 

salva viata copiilor lor, ei chibzuiesc ca e mai bine sa-si piarda libertatea decat viata si sa 

fie vandut spre a fi crescut de mila, decat pastrat fiind urmand sa fie harazit mortii. 

 Hunii au patruns in rasaritul Europei, puteau avea mai multe sotii, deci familia era 

poligama, hunul nefiind ingradit decat de posibilitatile sale de intretinere in ceea ce priveste 

numarul sotiilor sale. Era practicata casatoria preferentiala, fiul putea lua in casatorie pe 

vaduvele tatalui, la fel si fratii intre ei. Femeia era considerată un bun care se mostenea, ea 

putand fi vanduta. Si casatoriile mixte se practicau, de exemplu Attila, sub motiv ca ar fi 

trimis un inel de logodna, pretinde de sotie pe Honoria, sora imparatului bizantin si o parte 

din Imperiu ca zestre. Mai este cunoscut cazul unui ostas roman, Oreste, care, fiind refugiat 

la huni, s-a insurat cu o femeie barbara si are copii.  

 Vechii slavi aveau o familie mare de tipul comunitatii casnice patriarhale – 

zadruga. Aceasta familie cuprinde mai multe generatii de urmasi ai aceluiasi stramos, 

impreuna cu sotiile lor traind laolalta, intr-o singura gospodarie.  Desi se pastrau 

ramasite ale matriarhatului, rudenia se stabilea pe linie patriarhala. Casatoria era precedata 

de logodna, iar mirele platea pentru mireasa o suma – veno. Exista egalitate intre soti, 

femeia conducand treburile gospodaresti. Vaduvele nu se mai casatoreau, puterea 

parinteasca era detinuta de tata, care putea sa vanda copiii sa sa-i ofere zalog. Acest fapt era 

dovedit si prin cuvintele folosite pentru denumirea copiilor, ce era apropiata de cea folosita 

pentru denumirea oamenilor dependenti.   

 La vechii bulgari familia era poligama. La Pecenegi si Cumani, legaturile de 

rudenie erau puternice, dominanta fiind rudenia pe linie paterna, astfel unchiul patern si 

descendentii acestuia se bucurau de intaietate si aveau un drept de preferinta la casatorie. 

Capeteniile, pentru a obtine anumite avantaje, practicau casatoriile mixte.  

 Caracteristica pentru tatari era familia poligama, casatoria facandu-se prin 

cumparare. Si ei au cunoscut forma de familie mare in cadrul careia traia mai multe 

generatii la un loc. Casatoria preferentiala se facea sub forma uniunii fiului vitreg cu 
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vaduva sau a unui grup de frati cu un grup de surori – acest obicei s-a pastrat pana in 

vremurile noastre. De timpuriu, casatoria era hotarata de parinti, prin ea intarndu-se 

legaturile de clan, astfel se practica si casatoria fictiva – “nunta mortului” – in caz de deces 

al unuia dintre cei sortiti legaturii matrimoniale.  Vaduvele nu se mai puteau casatori si nici 

nu se puteau intoarce la familia din care proveneau, ele ramanand atasate de familia sotului 

si dupa moartea acestuia.  Sistemele de drept ale popoarelor migratoare in materie de 

familie si casatorie au cunoscut schimbari deosebite odata cu construirea statelor proprii si 

cu adoptarea unor religii cu percepte diferite.  

 In ceea ce priveste dreptul arab, in Orientul apropiat, Nordul Africii si apusul 

Europei, familiile arabe urmau regulile Coranului, avand la baza doua feluri de casatorie. 

Casatoria legitima se facea in prezenta a doi martori, in fata unui oficiant religios, putandu-

se contracta cu patru femei. Fiecare sotie avea dreptul la o suma de bani, o cantitate de 

bunuri si o femeie de serviciu, chiar si dupa moartea sotului. Casatoria simpla producea 

aceleasi efecte ca si cea legitima, cu deosebirea ca aceasta se incheia cu o singura femeie 

care era de conditie inferioara.  Exista si o forma de casatorie pe timp limitat – un an sau 

mai multi – la arabii siiti, reprezentand o ramasita a familiei, pereche care producea totusi 

efecte. In toate cazurile trebuia ca femeia sa aiba o incapere separata – haremlak, in afara 

casei putand merge doar insotita de o ruda de sex masculin, avand fata acoperita. Stabilirea 

filiatiei pastreaza urme de matriarhat. Divortul era posibil mai ales din initiativa sotului, 

prin repudierea cu rostirea de cuvinte consacrate
7
 sau gesture simbolice in cazul abaterilor 

grave ale sotiei. Dreptul arab, de factura islamica, a fost raspandit si in regiunile cucerite. 

 

 3. Familia in dreptul vechi romanesc.  In ce priveste dreptul medieval romanesc, 

Îndreptarea Legii din Tara Romaneasca din 1652 preciza cu privire la logodna ca: “aceasta 

intocmeala… doi oameni se intocmesc sa se insoare si dau arvuna; iara carele amandoi se 

va lepada, adica-i va parea rau, acela sa dea indoita arvuna ce a luat.”. Aceasta dispozitie 

aminteste de arrha sponsalicia romana. In aceeasi legiuire se arata ca “insuratoare se 

cheama si daca se impreuna un om cu o muiere si care nice nu o au vazut, nice cu dansa au 

vorbit; iara daca se cununa cu ea, atunce o ia la casa lui si locuieste cu dansul, adeca sed 

amandoi intr-o casa…ca se impreuna si fac amandoi un trup, dupa cum au zis Domnul 

nostru Iisus Hristos, cu molitve si cu cununie, prelege de la preot.”.  Din prevederile de la 

1652 se trage concluzia ca intemeierea familiei prin casatorie avea un caracter laic, dar si 

profund religios, existand o conexiune foarte puternica intre aceste caractere.  

 Canoanele bisericesti stabilesc interdictiile la casatorie si obligatia de ajutor 

reciproc intre soti.  In “Cartea Romaneasca de Invatatura” din 1648 se stabilea ca barbatul 

avea drept de corectie asupra sotiei: “si inca sa o bata si cand va fi cu vina, dupa deala ce va 

fi facut, s-atunce cu masura, sa nu o prea treaca, ce cu blandete, iar nu cu vrajmasie, fara 

vina si fara isprava”. Aceasta masura este identica cu cea din pravila moldoveneasca. 

 Infidelitatea sotiei ducea la pierderea zestrei, sotul putand sa o repudieze in 

anumite situatii, dar si sotia pentru reel tratamente putea sa ceara despartirea – legiuirile 

stabilind motivele de divort in amanunt, dupa modelul bizantin. In Transilvania nu era 

ingaduit divortul de catre Biserica romano-catolica, dar dupa reforma religioasa, acest lucru 

a fost posibil. Din acest motiv, unii nobili austrieci veneau in Transilvania sa divorteze, sa 

se recasatoreasca sis a revina la catolicism in schimbul unei penitente pecuniare. Aceasta 

practica era demunita “casatorie transilvana”.  

 

                                                 
7 Talak Talak 
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4. Familia in Dreptul Modern. Legiuirile fanariote , in perioada de trecere la 

structurile juridice moderne, au reluat principiile dreptului roman, astfel Codul Calimah din 

1817 definea casatoria astfel: “doua persoane arata cu chip legiuit a lor vointa si hotarare de 

a vietui intr-o legatura insotire …de a naste prunci, a se agiuta intre ei dupa putinta in toate 

intamplarile”. Pravilniceasca condica si Legiuirea Caragea acorda o deosebita importanta 

stabilirii raporturilor patrimoniale dintre soti la fel ca si prevederile dreptului roman in ceea 

ce priveste casatoria sine manu, astfel: “zestre se zice averea femeii, ce la casatorie da 

barbatului ei cu tocmeala, ca ea sa fie stapana zestrei totdeauna , iar ea sa ia venituri 

totdeauna”.
8
 

 Codul civil din 1864 a dezvoltat aceiasi conceptie in privinta casatoriei, pe care o 

considera ca pe o “asociatiune conjugala”
9
 bazata pe un contract de casatorie, contract 

matrimonial sau conventie matrimoniala: “cand prin acest contract se adopta regimul dotal, 

el se mai poate numi act dotal sau foaie de zestre”
10

. Doctrina a stabilit drept caracteristici 

ale conventiei matrimoniale – solemnitatea si publicitatea, imuabilitatea, libertatea de 

incheiere acestui act accesoriu contractului principal – acela de casatorie.  Familia 

conjugala moderna a fost reglementata in mod deosebit in codul napoleonian din 1804, 

dezvoltarea acestei institutii facandu-se odata cu dezvoltarea conditiilor societatilor 

industriale. De referinţă, rămân pentru această perioadă istorică Codul Caragea pentru Ţara 

Românească şi Codul Calimah pentru Moldova. Regulamentele organice reprezintă intrarea 

ţării noastre într-o nouă etapă de dezvoltare, cu importante reforme în domeniul dreptului. 

Codul civil de la 1865 a reglementat obligativitatea oficierii casătoriei în faţa ofiţerului de 

stare civilă, sub sancţiunea nulităţii, făcând trecerea de la căsătoria religioasă la cea laică.  

 Dispoziţiile Codului civil au rămas în mare parte , în vigoare, până la 1954, fiind 

abrogate odată cu adoptarea la 1 februarie 1954 a Codului Familiei. S-a arătat în literatura 

de specialitate
11

 că, pe măsură ce statul intervine cu scopul de a întări securitatea 

individului, asistăm la o disoluţie a grupului familial, ceea ce nu este întrutotul adevărat, 

deoarece, în societăţile moderne statele asigură o considerabilă libertate a individului în 

privinţa relaţiei de familie, fapt relevat şi de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor 

Omului, care a lăsat statelor membre o mai mare libertate în reglementarea relaţiilor de 

familie.   

 

                                                 
8 Legiuirea Caragea, cap. 16, 9 
9 Art. 1223 C.civ. 
10 I. Rosetti – Balanescu, O. Sachelarie, N.G. Nedelcu 
11 Alain Benabent,  Droit Civil. La famille, Ed. Litec, Paris 2000, p. 3.  


