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Main national and international law documents concerning
the right to get married
This paper presents the main documents in which is stipulated the right to
marriage: The Universal Declaration of Human Rights, The European Convention of
Human Rights, The European Social Charta, The Convention regarding the citizenship of
the married women, The Convention regarding the Consentment to Marriage, the minimum
age to required to get married. The condition to get married is the free consentment of the
couple. Man and woman have equal rights: when they are getting married, during the
marriage and when they divorce.
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1. Noţiuni introductive. Sociologic, prin căsătorie alianţa dintre bărbat şi femeie
în scopul formării familiei are caracter legitim şi instituţional, asigurând materializarea
aşteptărilor fiecăruia dintre cei doi membri şi a societăţii faţă de cuplul căsătorit, definibil
ca o structură bipolară de tipul biopsihosocial bazat pe interdeterminismul mutual, dar care
prin căsătorie îşi asigură recunoaşterea societăţii1. Vârsta legală pentru căsătorie este de 16
ani pentru femei şi de cel puţin 18 ani pentru bărbaţi. Actele necesare pentru cununia civilă
sunt: certificate de naştere, certificate medicale prenupţiale (eliberate cu cel mult două
săptămâni înainte de căsătorie), buletine de identitate şi declaraţia de căsătorie.
Se consideră că există trei grupe de factori care influenţează opţiunea maritală:
presiunea socială, religioasă şi a veniturilor-banii; conştiinţa personală şi interesele
personale; atracţia inconştientă. „Într-o anchetă recentă făcută în Franţa pe o populaţie
cuprinsă între 15 şi 18 ani, a fost pusă întrebarea: "Ce este familia?". Au fost propuşi 60 de
itemi. Itemul care a fost pe primul loc în ierarhia răspunsurilor cu cea mai mare frecvenţă a
fost acesta: "Este un ansamblu de persoane care foloseşte acelaşi frigider". Nu s-a spus că
este un ansamblu de oameni care privesc la televizor pentru că astăzi în Franţa, în fiecare
loc se găseşte un televizor. Acest răspuns înseamnă că familiei îi este asociată bucătăria, ca
spaţiu unde fiecare se întâlneşte cu celălalt doar pentru a-şi satisface nişte nevoi primare.
Nu este locul unde se comunică, dar este locul în care "se negociază". Asistăm la o
instrumentalizare a raporturilor interumane, a unei rupturi între generaţii. Suntem în
prezenţa unei generaţii care a pierdut locurile comune de a vorbi, de a se reuni, de a trăi
împreună. Există o criză de identitate, căci s-a produs o ruptură între cultura adolescenţilor
şi cultura adulţilor. Deşi există deosebire de cultură, problemele familiei ei sunt percepute şi
interpretate diferit în diferite societăţi europene. Acestea sunt cele legate de funcţiile
familiei: planing-ul familial, viaţa cuplului, problema educaţiei, sistemul parental. Familia
se prezintă ca o entitate socială de forme şi conţinuturi, variabile în timp şi spaţiu, fiind
dificil să vorbim despre ea ca de o singularitate care se impune cu evidenţă. Această
diversitate a condus sociologii să se întrebe asupra permanenţelor şi transformărilor sociale
care caracterizează viaţa de familie. În societatea românească conflictul între generaţii ia
forma reproşurilor reciproce: părinţii consideră actuala conduită şi mentalităţile tinerilor, în
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special ale adolescenţilor ca prea libertine, lipsite de respect pentru tradiţii, valorile morale
ale societăţii, tinerii percep generaţia vârstnică ca fiind retrogradă şi represivă. Este un
disens axiologic între generaţii, dar şi continuitate atunci când este vorba de probleme
importante ca: necesitatea organizării sociale, rolul şi utilitatea familiei, proiectele şcolare şi
profesionale. Negocierea apare ca un instrument într-un tip de raport interuman specific
societăţilor moderne, nu numai în viaţa de familie, ci şi a şcolii unde funcţionează aceeaşi
lege a cererii şi ofertei”2.
2. Principalele documente privind dreptul la căsătorie. În prevederile
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului se prevede că, la împlinirea vârstei legale,
bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători şi a întemeia o familie. Acest drept este
exercitat fără discriminări în ceea ce priveşte rasa, naţionalitatea sau religia. Condiţia
încheierii căsătoriei o constituie consimţământul liber şi deplin al viitorilor soţi. Bărbatul şi
femeia au drepturi egale: la contractarea căsătoriei, în decursul căsătoriei şi la desfacerea
căsătoriei.3
Conform art. 12 al Convenţiei europene a drepturilor omului, “începând cu vârsta
stabilită prin lege, bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie
conform legislaţiei naţionale ce reglementează exercitarea acestui drept”. Astfel, Comisia şi
Curtea, ca organe internaţionale de control, au sarcina de a verifica dacă dreptul de a se
căsători este corect reglementat de legislaţia naţională a statelor părţi la Convenţie şi dacă
există obstacole cu privire la exerciţiul lui. Căsătoria este uniunea legală, liber consimţită
între un bărbat şi o femeie, cu scopul de a întemeia o familie4. Nu se consideră o încălcare
a art. 12 limitările bazate pe lipsa capacităţii sau consimţământului, de exemplu,
interdicţia căsătoriei minorilor sub o anumită vârstă, interdicţia căsătoriei persoanelor
afectate de deficienţe mentale care le-ar putea afecta consimţământul etc.
Curtea europeană a drepturilor omului a avut un număr mic de cereri privind
încălcarea dreptului la căsătorie. În cadrul art. 12 din Convenţie nu este garantat dreptul de a
divorţa sau acela de a te recăsători5. Căsătoria se realizează între persoane care au sex
biologic diferit.
În cauzele Rees c. Regatului Unit (1986), Cossey c. Regatului Unit (1990) şi
Sheffield şi Horshan c. Regatului Unit (1998), Curtea a refuzat să constate o încălcare a art. 12
atunci când statul refuză să înlesnească încheierea căsătoriei transsexualilor cu persoane
care şi-au schimbat sexul.
Christine Goodwin c. Regatului Unit (2002) şi I. c. Regatului Unit (2002) sunt
cauzele în care Curtea a acceptat că există pentru transsexualii operaţi un drept la căsătorie;
în cazul homosexualilor nu este recunoscut dreptul la căsătorie. În cauza F c. Elveţiei
(1987), Curtea a considerat că interdicţia temporară de a se recăsători, impusă unui bărbat căsătorit şi divorţat de trei ori pe parcursul a optsprezece ani, care însă dorea să se
căsătorească a patra oară - constituie o încălcare a dreptului de a se căsători garantat de art.12.
Cu toate acestea ea nu a constat nici o încălcare a acestei prevederi într-o cauză6 în care
reclamantul a pretins că durata procedurii de divorţ - mai mult de şaptesprezece ani - a
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reţinut pe nedrept stabilirea unei noi vieţi familiale, fără a face nici cea mai mică aluzie la o
familie existentă pentru care el putea revendica dreptul la respectare în baza articolului 87.
Convenţia nu reglementează expres dreptul la divorţ. Curtea a constatat în cazul
Airey vs Irlanda că: obiectul căsătoriei îl constituie coabitarea soţilor, dar e posibilă
separarea în fapt a acestora; recunoaşterea respectului vieţii private şi de familie nu
presupune obligaţia prevederii dreptului la divorţ; respectul efectiv al vieţii intime şi de
familie impune statului obligaţia de a lua măsurile accesibile efectiv indivizilor8.
Art.12 permite statelor interdicţia, prin lege, a bigamiei. Acest drept
presupune, în viziunea Curţii, existenţa unui cuplu şi nu include dreptul unei persoane
celibatare de a adopta un copil9. Art. 12 garantează şi dreptul de a întemeia o familie,
adică dreptul de a avea copii. Acest text nu implică însă posibilitatea de a procrea
oricând, putând exista limitări ale acestui drept. Numărul copiilor dintr-o familie nu
poate face obiectul unor limitări, dar articolul 12 nu poate impune obligaţia statului de a
acorda alocaţii pentru copii şi alte ajutoare de acest fel. Măsurile de planificare
familială forţată sunt excluse: contracepţie, avort sau sterilizare forţată. Campaniile
informative ale statelor privind planificarea familială şi de promovare a unor metode
contraceptive nu constituie încălcări ale acestui drept, atât timp cât ele nu conţin niciun
element de constrângere10. Prin dreptul de a întemeia o familie nu se acoperă şi relaţiile
extraconjugale. De asemenea, Curtea a subliniat că procrearea nu trebuie să
constituie singurul mod de a exercita efectiv acest drept. Astfel, adopţia poate duce la
întemeierea unei familii, dar sterilitatea nu poate avea ca efect anularea căsătoriei11. In
art. II-9 din Constituţia europeană se precizează că dreptul de căsătorie şi de întemeiere a
unei familii sunt garantate în conformitate cu legile naţionale care reglementează
exercitarea acestor drepturi. În Convenţia privind consimţământul la căsătorie, vârsta
minimă şi înregistrarea căsătoriei se găsesc dispoziţii privind încheierea căsătoriei pe baza
consimţământului deplin şi liber al ambelor părţi, obligativitatea înregistrării căsătoriei întrun registru special de către autoritatea competentă, asigurarea libertăţii totale privind
alegerea soţului, stabilirea vârstei minime pentru căsătorie prin dispoziţii cu caracter
naţional. Convenţia privind cetăţenia femeii căsătorite conţine reglementări prin
intermediul cărora statele părţi trebuie să ia măsurile necesare ca cetăţenia femeii să nu fie
afectată în caz de căsătorie sau divorţ. În Carta Socială Europeană12 există diverse
prevederi cu privire la copii şi la familie. Astfel, în art. 7(10) se stipulează că tinerilor şi
copiilor trebuie să li se asigure o protecţie specială împotriva riscurilor fizice şi morale la
care copiii sunt expuşi şi, în special, împotriva celor care rezultă direct sau indirect din
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munca lor. În art. 16 este prevăzut dreptul familiei la protecţie socială, juridică şi
economică prin intermediul prestaţiilor sociale şi familiale, al dispoziţiilor fiscale, al
încurajării construcţiei de locuinţe adaptate nevoilor familiale, al ajutoarelor pentru tinerele
familii sau prin orice măsuri corespunzătoare. Comitetul de experţi independenţi cere
Statelor să furnizeze informaţii despre anumite probleme, cum ar fi: violenţa în familie,
delincvenţa juvenilă etc.
Art. 17 conţine dispoziţii cu privire la dreptul copiilor si al adolescenţilor la
protecţie sociala, juridica si economica. Pentru asigurarea exercitării efective a dreptului
copiilor şi al adolescenţilor de a creşte intr-un mediu favorabil dezvoltării personalităţii lor
şi a aptitudinilor lor fizice şi mentale, părţile se angajează să ia fie direct, fie in cooperare
cu organizaţiile publice sau private toate măsurile necesare şi corespunzătoare, care să
asigure copiilor şi adolescenţilor, ţinând seama de drepturile şi de obligaţiile părinţilor,
îngrijirile, asistenţa, educaţia şi pregătirea de care au nevoie, in special prin crearea sau
menţinerea unor instituţii ori servicii adecvate şi suficiente in acest scop; să protejeze copiii
şi adolescenţii împotriva neglijenţei, violenţei sau exploatării; să asigure o protecţie şi un
ajutor special din partea statului pentru copilul sau adolescentul privat temporar ori
definitiv de sprijinul familiei; să asigure copiilor şi adolescenţilor învăţământ primar şi
secundar gratuit, precum şi să favorizeze regularitatea frecvenţei şcolare. În acest domeniu,
Comitetul de experţi independenţi a examinat ajutorul acordat femeii în perioada sarcinii şi
după naşterea copilului, protecţia mamei şi a copilului fără adăpost, procedurile de adoptare
a tutelei copiilor orfani, discriminările faţă de copiii proveniţi dinafara căsătoriei.
Libertatea persoanei de a răspunde de ea însăşi este prevăzută de Constituţia
României, permiţând persoanei fizice să-şi exercite capacitatea juridică aşa cum doreşte, cu
condiţia de a nu încălca drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.
Soţii se bucură de egalitate în drepturi între ei şi în relaţiile cu copii lor pe durata căsătoriei.
Dreptul şi îndatorirea constituţională a părinţilor este de a asigura creşterea, educaţia şi
instruirea copiilor lor. Potrivit art. 48(3) din Constituţie, au acest drept atât copiii rezultaţi
din căsătorie, cât şi cei din afara căsătoriei, fiind egali în faţa legii. Familia are la bază
căsătoria liber consimţită între soţi. Conform art. 48 (2), condiţiile de încheiere, de
desfacere şi de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege, iar căsătoria religioasă poate fi
celebrată numai după căsătoria civilă.
Sociologic, prin căsătorie alianţa dintre bărbat şi femeie în scopul formării familiei
are caracter legitim şi instituţional, asigurând materializarea aşteptărilor fiecăruia dintre cei
doi membri şi a societăţii faţă de cuplul căsătorit, definibil ca o structură bipolară de tipul
biopsihosocial bazat pe interdeterminismul mutual, dar care prin căsătorie îşi asigură
recunoaşterea societăţii13.
3. Concluzii. Căsătoria este definită ca o modalitate de dobândire a unui statut
juridic prin formarea unei legături generatoare de solidaritate juridică între un bărbat şi o
femeie14. Reglementările naţionale şi internaţionale în acest domeniu stipulează că "familia
constituie elementul natural şi fundamental al societăţii" şi este ocrotită de societate şi
stat15. Bărbatul şi femeia au dreptul să beneficieze de toate drepturile economice şi sociale
prevăzute în reglementările naţionale şi internaţionale, astfel încât familia să-şi poată
îndeplini menirea fundamentală ce-i revine în cadrul comunităţii16.
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