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Reglementări juridice privitoare la familie în legislaţia austriacă şi 

maghiară  

din a doua jumătate a secolului al XIX-lea 

 
Mircea BRIE 

 

Legal Regulations regarding Family in the Austrian and Hungarian Legislation in 

the Second Half of the 19
th

 Century 

 
Abstract. More often than not, the State did not acknowledge the matrimonial 

norms as settled by the Church. This relation seems to have altered towards the end of 
the 19th century, when the State succeeded in imposing on the Church the respect for the 

general civil framework. Yet, the change was not radical. The Church and the State 

were still pretty connected. The State acknowledged the Church’s right to be in charge 

with officiating marriages, with bed and home separation according to the requirements 

of each confession. However, the State had the right to supervise the civil and military 

status, the relationship between the spouses, legacy, legal guardianship, the issue of 

supporting children and spouses and many others. The Church admitted the 

involvement of the State in major demographic issues in an individual’s life. 

As time went by, the State became more and more complex while its legislation 

became ever more “lay”. It is true that willy-nilly lay legislation borrowed norms and 

regulations belonging to Church’s legislation. The frail State – Church dualism on 
family law was influenced by lay laws enforcing the lay legitimacy of important 

moments in man’s life. Matrimonial laws as set out in 1894 were the most complex laws 

in the 19th century. Due to their clarity, they managed to put an end to 

misunderstandings between lay and Church authorities. Moreover, the matrimonial 

issues between different confessions were in favour of the State. Civil law very clearly 

favoured family and children’s interests. They were all conceived to better supervise 

individual’s education in a moral family where the Church would still have an 

influence. 

 

Keywords: legal regulations, family, Church, confession, State, marriages 
 
Modernitatea a fost tot mai vizibilă şi în ceea ce priveşte atitudinea faţă de 

problemele matrimoniale. Implicarea statului în chestiunile maritale, în gestionarea 

problemelor legate de creşterea şi educarea copiilor, s-a impus ca o necesitate logică la 
ceea se s-a întâmplat în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea în spaţiul Imperiului 

austriac. Acest amestec al statului în „competenţele exclusive” ale Bisericii a fost 

influenţat de „şocul modernităţii”
1
, de crearea unor premise comportamentale în sânul 

societăţii. Legislaţia civilă s-a exprimat foarte clar în favoarea intereselor familiei şi 
copiilor. Această legislaţie a fost influenţată şi de raporturile existente la acea dată între 

stat şi Biserică.  

În spiritul politicii absolutiste luminate, promovate de către statul austriac în 
perioada lui Iosif al II-lea, legislaţia laică lăsa impresia evidentă a amestecului statului 

                                            
1 André Burguiére, François Lebrun, Le prêtre, le prince et la famille, în André Burguiére, 

Christiane Klapish-Zuber, Martine Segalen, Françoise Zonabend (coord.) Histoire de la famille, 

vol. III, Le choc des modernités, Armand Colin, Paris, 1986, p. 138-141. 
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în cele mai mici amănunte ale vieţii familiei. Este drept că la început statul a încercat 

să-şi impună preceptele referitoare la matrimoniu tot prin legislaţia ecleziastică, 

influenţând-o pe aceasta în adoptarea unor măsuri reformatoare ce vizau înlăturarea 
vechilor reguli canonice

2
. Prin Edictul de toleranţă din 1781 statul austriac părea că 

este în măsură să substituie orice formă de autoritate ecleziastică capabilă să controleze 

societatea din monarhie. În aceeaşi direcţie, Decretul imperial privind reglementarea 

regimului căsătoriilor în Transilvania, elaborat la 6 martie 1786, atribuia autorităţilor 
laice competenţe şi roluri sporite în ceea ce priveşte controlul căsătoriilor, atribuţiile 

autorităţilor ecleziastice fiind diminuate consistent. Această lege, ce definea căsătoria 

drept „un contract sau legătură politicească” plasând-o sub competenţa „judecăţilor 
noastre cele politiceşti”, a fost abrogată însă după moartea lui Iosif al II-lea

3
. Un 

important moment în ceea ce priveşte încercarea statului austriac de a trasa 

competenţele laice şi ecleziastice privitoare la chestiunea matrimonială l-a constituit 
elaborarea codului civil general austriac din 1811. În sarcina Bisericii intra obligaţia 

ţinerii evidenţei registrelor de stare civilă, apoi tot ea se ocupa de toate problemele 

legate de contractarea logodnei şi a căsătoriei (aceasta având competenţa de a valida 

sau nu o căsătorie), de despărţirea de pat şi masă sau divorţ (fiecărei confesiuni îi era 
recunoscută legislaţia şi canoanele proprii). Statul avea competenţe în ceea ce priveşte 

raporturile de familie, drepturile matrimoniale şi succesorale. Tot autorităţilor laice li 

se puteau adresa şi persoanele care erau nemulţumite de modalitatea în care Biserica a 
rezolvat anumite litigii de natură matrimonială. Sorina Paula Bolovan vorbeşte chiar 

despre un „dualism” stat-biserică în privinţa căsătoriei. Acest „dualism” s-a manifestat 

prin recunoaşterea reciprocă a domeniilor în care fiecare parte urma să-şi exercite 
influenţa.  

Creşterea şi educaţia religioasă a copiilor cădea în seama acordului şi 

înţelegerii părinţilor. Pentru a fi reglementate anumite litigii (născute mai mult din 

intenţiile şi presiunile bisericilor) statul a intervenit prin reglementări speciale mai ales 
atunci când în discuţie era o căsătorie mixtă. În acest sens, decretul de toleranţă din 13 

octombrie 1781 prevedea că: „Dacă tatăl era catolic şi mama acatolică, copiii trebuie 

crescuţi şi educaţi în credinţa catolică. Dacă tatăl este acatolic, iar mama este catolică, 
copiii urmează părinţii după sex”.  

Disputele confesionale, dar şi abuzurile preoţilor, au determinat autorităţile 

politice din a doua jumătate a secolului al XIX-lea să elaboreze o suită de legi menite a 

rezolva problemele matrimoniale. Dintre legile matrimoniale laice care au avut un 
impact mai mare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea amintim: Legea căsătoriilor 

(1850); Codul civil general austriac, elaborat în anul 1853
4
; Legea despre căsătoriile 

catolicilor în Imperiul Austriac, promulgată prin patenta imperială din 8 octombrie 
1856; Legea despre complinirea armatei în Imperiul Austriac, promulgată prin patenta 

din 29 septembrie 1858; Legea specială asupra căsătoriei, sancţionată în 3 aprilie 

1868
5
; Legea XXIII din 1874; Legea XX din 1877; Legea IV din 1879; Legea XXXI 

                                            
2 Sorina Paula Bolovan, Familia în satul românesc din Transilvania. A doua jumătate a 

secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, Centrul de Studii Transilvane, Fundaţia Culturală 
Română, Cluj-Napoca, 1999, p. 64. 
3 Ibidem, p. 65. 
4 Cum am mai precizat şi cu altă ocazie acesta a intrat în vigoare începând cu data de 1 mai 

1853 în Ungaria, Croaţia, Slovenia, Banatul Timişoarei, iar în Transilvania în urma patentei din 

29 mai 1853, cu începere de la 1 septembrie 1853. 
5 În Transilvania această lege a fost promulgată pe data de 25 mai 1868. 
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(despre dreptul matrimonial), Legea XXXII (despre religiunea pruncilor) şi Legea 

XXXIII (despre matricolele de stat), promulgate la 9 decembrie 1894. La acestea se 

adaugă Instrucţiunea Ministerului de Justiţie cu privire la aplicarea Legilor XXXI şi 
XXXIII, introdusă prin ordonanţa din 29 iunie 1895

6
. Legile matrimoniale elaborate în 

anul 1894 au fost cele mai complexe legi ce au reglementat raporturile politico-

bisericeşti din domeniul matrimonial din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Prin 

claritatea lor, ele au reuşit să pună capăt neînţelegerilor dintre autorităţile laice şi cele 
bisericeşti. Mai mult, a fost tranşată, în favoarea statului, şi disputa pe probleme 

matrimoniale dintre diferitele confesiuni. Aceste legi au rămas în vigoare şi la 

începutul secolului al XX-lea fiindu-le aduse totuşi câteva modificări şi amendamente. 
Amintim în acest sens: Legea XXXVI/1904, cu privire la registrele de stare civilă

7
; 

Ordinul 21.000/1906, cu privire la procedura instanţelor matrimoniale; Ordinul 

2.700/1906, cu privire la naşterea şi decesul militarilor; Legea XXI din 1911; Ordinul 
3.124/1916, cu privire la recunoaşterea copiilor nelegitimi; etc. 

Privind evolutiv aceste acte legislative nu putem să nu observăm modul în care 

statul a reuşit să-şi impună autoritatea în domeniul matrimonial. Biserica a fost nevoită 

să accepte competenţa sporită a statului prin introducerea actelor civile. Ea s-a simţit 
lezată de una din importantele sale pârghii de control asupra membrilor comunităţii. 

Acum un individ putea renunţa, dacă nu era mulţumit de decizia forurilor ecleziastice, 

la asistenţa Bisericii în privinţa matrimoniului. Autorităţile bisericeşti aveau însă şi alte 
pârghii, imposibil de neglijat pentru societatea de la cumpăna celor două secole: 

Biserica condiţiona alte acte majore din viaţa creştină a fiecărei persoane (botezul, 

împărtăşania, înmormântarea) de realizarea căsătoriei religioase. Pentru Biserică, doi 
tineri care se căsătoreau doar civil, în faţa autorităţilor laice, erau doar nişte concubini. 

Apoi, divorţul trebuia acceptat şi pronunţat şi de către forurile ecleziastice. Dacă acest 

lucru nu se făcea, atunci Biserica refuza recunoaşterea recăsătoriei (acolo unde ea era 

posibilă potrivit canoanelor bisericeşti).  
Mariajul a încetat, prin legile din 1894, să mai fie condiţionat de validitatea şi 

acceptul dat de către Biserică. Astfel, în dezbaterea legislaţiei matrimoniale laice din a 

doua jumătate a secolului al XIX-lea trebuie să plecăm tocmai de la această premisă: 
până în 1894 statul a colaborat cu Biserica în domeniul matrimonial, iar după această 

dată şi-a asumat întreaga responsabilitate, preluând toate atribuţiile dreptului 

matrimonial. Înainte de 1894 toate legile date de către stat au autorizat autorităţile 

ecleziastice să aplice propriile reguli şi obiceiuri în rezolvarea tuturor problemelor 
matrimoniale. Normele şi legislaţia bisericească se completau cu legislaţia laică. Este 

drept, statul a creat un cadru legislativ general, respectat de către toate confesiunile, dar 

care era foarte permisiv şi îngăduia fiecărei comunităţi religioase să-şi exercite o 
autonomie foarte largă de exprimare a propriilor percepte şi crezuri.  

Din perspectiva statului, căsătoriile mixte aveau aceeaşi valoare ca şi celelalte. 

Statul a intervenit însă în reglementarea acestora, în primul rând datorită faptului că ele 
erau un permanent izvor de stări conflictuale între diversele comunităţi religioase.  

                                            
6 A se vedea Legislaţia ecleziastică şi laică privind familia românească din Transilvania în a 

doua jumătate a secolului al XIX-lea (în continuare Legislaţia ecleziastică...), ediţie de texte, 

studiu introductiv şi note de Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, 

Crinela Elena Holom, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2009, p. 

41-58, 83-102. 
7 Prin această lege este modificată Legea XXXIII din 1894. 
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Potrivit Legii căsătoriilor din 1850 şi a Codului civil general austriac din 

1853, căsătoria dintre un catolic şi un necatolic trebuia să se facă în faţa preotului 

catolic. Legislaţia austriacă încerca să rezolve litigiul, prin realizarea unui compromis 
şi anume: la cererea părţii necatolice, la căsătorie, putea asista şi preotul necatolic

8
. O 

astfel de căsătorie intra sub jurisdicţia prevederilor referitoare la catolici
9
. Legile 

austriece reluau însă o prevedere a legislaţiei bisericeşti şi condiţionau realizarea 

căsătoriei de către preotul catolic de „vestirea căsătoriei în ambele biserici”
10

. 
Intervenţia statului a fost una decisivă prin Legea XXXI din 1894: realizarea unei 

căsătorii mixte nu mai era împiedicată de niciun fel de reglementări religioase. Legea 

amintită păstrează totuşi un impediment născut din legislaţia bisericească: le era 
interzisă contractarea matrimoniului persoanelor care „din cauza ordului ori votului 

(ecleziastic n.n.) nu pote încheia căsetoria”
11

. Articolul din lege se referă la „persoanele 

ecleziastice romano-catolice”, la „călugării şi călugăriţele”, precum şi la „preoţii de rit 
ortodox atât uniţi cât şi neuniţi după chirotonie”, care nu puteau încheia şi contracta 

căsătoria fără „învoirea autorităţilor superioare ecleziastice”
12

. Din perspectiva 

legalităţii sale, o căsătorie era validă, potrivit legislaţiei laice elaborate în anul 1894, 

chiar dacă era contractată între un creştin şi un păgân sau evreu
13

. Trebuie amintită cu 
această ocazie obligativitatea înregistrării de către autorităţile laice a actului 

căsătoriei
14

. Un matrimoniu legal constituit prin oficializarea civilă putea să existe şi 

fără aprobarea sau „oficializarea” religioasă.  
Impedimentele căsătoriei erau multiple şi tot mai complex elaborate. Nu putea 

contracta o căsătorie o persoană care nu avea „capacitatea activă”. În această categorie 

intrau persoanele care nu au împlinit vârsta de 12 ani, precum şi cei „despoiaţi de 
folosinţa minţii”. Condiţionarea vârstei merge şi mai departe decât legislaţia 

                                            
8 Sorina Paula Bolovan, op. cit., p. 78. 
9 Statul încerca să limiteze prin această prevedere, pe de o parte, stările conflictuale născute din 

ambiţiile preoţilor fiecărei confesiuni, iar pe de altă parte, pe cele generate de relativa stare 

confuză născută din diversitatea normelor legislative ecleziastice. Statul, cel puţin teoretic, 

dădea câştig de cauză părţii catolice. Era tranşată astfel una din disputele majore privitoare la 

gestionarea mariajelor mixte. Este drept că în practică situaţia nu a fost în toate cazurile aşa cum 
a „sfătuit” statul. A se vedea în acest sens disputele dintre preoţii ortodocşi şi cei greco-catolici 

atunci când se punea problema încheierii unei căsătorii între doi enoriaşi ai celor două 

confesiuni. Andrei Şaguna, aşa cum am văzut, a încercat cu mai multe ocazii să „negocieze” cu 

Biserica greco-catolică „sfatul” statului. Pe de altă parte, aşa cum spunea însuşi Şaguna, preoţii 

ortodocşi erau sfătuiţi să nu se amestece în problemele greco-catolicilor, asta deoarece trebuiau 

evitate orice fel de stări „aducătoare de certuri”. 
10 Sorina Paula Bolovan, op. cit., p. 86. 
11 Legile politico-bisericeşti din 1894 şi 1895 împreună cu respectivele ordinaţiuni ministeriale, 

traduse, editate şi comentate la ordinul Preaveneratului Consistor metropolitan de Alba-Julia şi 

Făgăraş (în continuare Legile politico-bisericeşti din 1894 şi 1895...), Editura Tipografiei 

Seminarului archidiecesan, Blaj, 1895, pragraful 25, p. 14. 
12 Georgiu Plopu, Părţi alese din dreptul privat ungar, tom. I (în continuare Părţi alese..., tom 
I), Editura Tipografiei „Ateneul” Societate Anonimă, Oradea-Mare, 1929, p. 68. 
13 Religia izraelită a fost declarată „religiune recipiată legalmente” prin Legea XLII din anul 

1895. Cf. Legile politico-bisericeşti din 1894 şi 1895..., p. 218. 
14 Georgiu Plopu, Părţi alese din dreptul privat ungar, (considerat tom II) (în continuare Părţi 

alese..., tom II), Editura Tipografiei „Ateneul” Societate Anonimă, Oradea-Mare, 1924, p. 225-

229. 
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bisericească. „O persoană nedesvoltată nu pote încheia căsetoria”
15

. Bărbatul ajungea 

la „desvoltare” în momentul împlinirii vârstei de 18 ani, iar femeia la 16 ani
16

. Legea 

XXIII din 1874 a modificat prevederile vechiului drept ungar referitor la starea de 
majorat a femeii de la 16 la 24 de ani („când păşesc în folosinţa tuturor drepturilor”)

17
. 

Un minor nu putea să se căsătorească decât cu acordul reprezentantului său legal
18

. 

După împlinirea vârstei de 20 de ani, dacă reprezentantul legal era unul dintre bunici, 

pentru realizarea căsătoriei nu mai era nevoie de acordul acestuia
19

. Părintele 
îndreptăţit, pentru a-şi da acordul, era tatăl, iar în cazul în care acesta era mort sau 

copilul era nelegitim atunci acest drept îl obţinea mama. Consangvinitatea era unul din 

impedimentele căsătoriei amintite în legea din 1894
20

. Această lege impune ca 
impediment inclusiv „rudenia”

21
, fără deosebire dacă exista sau nu legătură de sânge 

între cele două părţi
22

. Era interzisă apoi căsătoria dintre două persoane care au atentat 

la viaţa soţului unuia dintre ei
23

. Este oprită încheierea căsătoriei între două persoane, 
„pe care sentinţa derîmătore pentru adulteriu i-a oprit a încheia căsetoria între sine”

24
. 

Un astfel de impediment putea să se nască doar după ce exista o sentinţă de divorţ 

pentru adulter. Îi era oprită posibilitatea încheierii unei noi căsătorii unei femei dacă de 

la declararea nulităţii căsătoriei anterioare nu au trecut cel puţin zece luni
25

. Nu se 
putea realiza o căsătorie în cazul în care bărbatul nu a participat încă la tragerea la sorţi 

pentru armată
26

 sau dacă nu era obţinută „concesiunea de cununie” potrivit legislaţiei 

militare
27

. Prin patenta imperială din 29 septembrie 1858 a fost interzisă categoric 
căsătoria tuturor tinerilor ce nu împliniseră 22 de ani

28
. În fine, un impediment 

surprinzător este cuprins în textul legii matrimoniale din 1894, respectiv: „e oprit a 

încheia căsetoria fără de vestiri făcute în regulă”
29

. Acest impediment evidenţiază 

                                            
15 Acest impediment este analog cu cel din legislaţia bisericească, cu deosebirea că vârsta la 

care o persoană atingea „etatea perfectă” diferea în legislaţia laică. 
16 Georgiu Plopu, Părţi alese..., tom I, p. 38. 
17 Toate femeile, indiferent de vârstă, prin căsătorie deveneau majore (Legea XXIII din 1874, 

paragraful 1).  
18 O persoană, de sex feminin sau masculin, devenea majoră în mod normal doar atunci când 

împlinea 24 de ani. Aşa cum am precizat, femeia obţinea acest statut prin căsătorie. În cazul 

bărbaţilor era stabilită şi posibilitatea de a obţine majoratul la 20 de ani, asta dacă tatăl sau 

tutorele îi preda minorului averea şi dacă acesta obţinea aprobarea reprezentantului legal în 
vederea contractării căsătoriei. Cf. Georgiu Plopu, Părţi alese..., tom I, p. 42.  
19 Ibidem, p. 40. 
20 Ibidem, p. 227. Copiii rezultaţi dintr-o astfel de familie erau consideraţi nelegitimi dacă era 

cunoscută consangvinitatea dintre soţi. 
21 În această categorie intrau şi persoanele aflate într-un grad de rudenie prin alianţă, apoi 

adoptatul cu adoptatorul sau urmaşii acestuia. 
22 Legea vorbeşte despre „cosângenitatea” în linie dreaptă şi cea în linie colaterală. Cf. Legile 

politico-bisericeşti din 1894 şi 1895..., p. 10. 
23 Legile politico-bisericeşti din 1894 şi 1895..., p. 10. 
24 Ibidem, p. 12. 
25 Acest impediment era generat de necesitatea stabilirii paternităţii copiilor. Excepţie era 

socotită doar încetarea căsătoriei în urma impotenţei dovedite a soţului.  
26 Un tânăr se putea considera absolvit de obligaţiile militare doar după ce participa la trei 

trageri la sorţi în vederea efectuării stagiului militar. 
27 A se vedea paragraful 27 al Legii XXXI din 1894. 
28 Sorina Paula Bolovan, op. cit., p. 82; Datoria de a efectua serviciul militar intra în vigoare 

după împlinirea vârstei de 20 de ani.  
29 Legile politico-bisericeşti din 1894 şi 1895..., p. 14. 
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influenţa, mai mare sau mai mică, a legislaţiei bisericeşti asupra actelor legislative 

laice
30

. Interesant este faptul că autoritatea administrativă obţinea dreptul de a acorda 

dispensă pentru cazurile speciale când nu erau îndeplinite unele dintre aceste 
impedimente. Numărul mare de dispense acordate, nu doar după 1894, ci şi înainte de 

această dată, relevă comportamentul social al indivizilor ce nu era întotdeauna în 

concordanţă cu exigenţele legislative. Aceste „excepţii” trebuiau acceptate şi datorită 

grijii pe care Biserica şi statul o aveau pentru „stirpirea celibatului şi a concubinajului”. 
Un proiect de lege pentru cei necăsătoriţi, elaborat în 1876, prin care erau stabilite taxe 

foarte mari pentru celibat, este o dovadă a îngrijorării autorităţilor faţă de „creşterea 

numărului burlacilor şi al fetelor necăsătorite” (în special în mediul urban)
31

. 
Dispensele erau aprobate în marea lor majoritate, asta pentru a se evita situaţiile 

conflictuale şi tensionarea relaţiilor din interiorul comunităţilor.  

Încheierea căsătoriei era anticipată şi precedată de actul vestirii
32

. După 
introducerea obligativităţii căsătoriei civile, aceasta era făcută în mod obligatoriu în 

faţa „oficiului civil”
33

 şi a publicului
34

. Căsătoria este un act de „liberă învoire”
35

, fiind 

exclusă orice fel de formă de constrângere, de silă, eroare sau seducere
36

. De regulă 

căsătoria trebuia efectuată înaintea „conducătorului de matricole în cercul căruia se află 
locuinţa ordinară a celor ce se căsătoresc”

37
. Orice altă formă de căsătorie, potrivit legii 

matrimoniale din 1894, nu era socotită validă. Dacă înainte de 1 octombrie 1895 (data 

intrării în vigoare a legii matrimoniale din 1894) căsătoria religioasă era obligatorie 
(lipsa acesteia era considerată de către legislaţia laică şi bisericească drept un 

impediment în calea validării căsătoriei), după această dată „impedimentul disparităţii 

de cult” a dispărut
38

. Preoţii care încheiau căsătorii religioase, fără ca mai întâi să se fi 
oficiat cununia civilă erau pasibili de plata unor amenzi ce puteau ajunge până la o mie 

de coroane
39

. Preotul avea derogare doar în cazul în care era dovedit „pericolul morţii” 

(această căsătorie este însă lipsită de validitate civilă).  

                                            
30 La fel ca şi în cazul legislaţiei bisericeşti, textul Legii XXXI din 1894 face excepţie de la 

această condiţie pentru persoanele muribunde. 
31 Sorina Paula Bolovan, op. cit., p. 83. 
32 În conformitate cu Instrucţiunea ministrului de justiţie cu privire la procedura, ce e de a-se 

urma la vestirea, încheierea şi înmatricularea căsătoriei, datată la 29 iunie 1895, vestirea 
trebuia făcută de către conducătorul de matricole din districtul în care se afla locuinţa mirilor. 

Potrivit instrucţiunilor ministrului ungar, vestirea trebuia să se facă prin redactarea unui afiş (în 

patru exemplare, după un formular elaborat de minister), care să cuprindă: numele şi 

prenumele; starea familială (starea civilă); religia; condiţiunea (ocupaţia); domiciliul; locul şi 

data naşterii; numele părinţilor. În textul vestirii trebuia să fie cuprinsă „provocarea că dacă 

cineva are cunoştinţă despre vre-un impediment legal” atunci trebuia să anunţe autorităţile 

competente. Vestirea trebuia să se facă cu 14 zile înaintea căsătoriei. Cf. Legile politico-

bisericeşti din 1894 şi 1895..., p. 14.  
33 Ibidem. 
34 Ibidem, p. 17. 
35 Georgiu Plopu, Părţi alese..., tom II, p. 227. 
36 Legile politico-bisericeşti din 1894 şi 1895..., p. 17. 
37 Ibidem, p. 15. 
38 Georgiu Plopu, Părţi alese..., tom II, p. 237. Analiştii şi cercetătorii dreptului privat ungar au 

luat în discuţie cazul copiilor născuţi într-o familie încheiată înainte de această dată, într-o ţară 

străină, doar în faţa autorităţilor laice. Erau aceşti copii legitimi? În ce măsură această 

recunoaştere a lor putea acum să influenţeze drepturile lor succesorale?  
39 În cazul în care situaţia se repeta, pedeapsa putea să includă şi întemniţarea până la două luni.  
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Încetarea căsătoriei se face prin moarte
40

, sau prin divorţul pronunţat de către 

o autoritate judecătorească competentă
41

. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 

legislaţia laică şi bisericească oferea posibilitatea anulării căsătoriei. Principalele cauze 
ale divorţului erau: crima, adulterul, înalta trădare, atentarea la viaţa celuilalt soţ, 

maltratarea, absenţa de acasă a unui soţ pentru o perioadă mai mare de trei ani, 

întemniţarea unuia dintre soţi pentru o perioadă mai îndelungată, intrarea unuia dintre 

soţi în viaţa monahală, impotenţa, avortul intenţionat, nebunia şi epilepsia (dacă 
acestea au existat şi înaintea căsătoriei, dar au fost ascunse), etc. În general divorţul 

putea fi cerut de către partea nevinovată
42

, solicitând mai întâi separarea de pat şi 

masă
43

. Pe femeia declarată nevinovată, bărbatul declarat vinovat trebuia să o întreţină 
potrivit stării sale sociale şi materiale. Această obligaţie înceta în momentul în care 

femeia se recăsătorea
44

. Copiii în vârstă de până la şapte ani rămâneau în grija mamei, 

iar dacă erau trecuţi de această vârstă la partea nevinovată
45

. Dacă este să privim aceste 
motivaţii pentru care se putea desface o căsătorie atunci putem observa o influenţă 

reciprocă a celor două categorii de legi: laice şi ecleziastice. Această influenţă s-a 

păstrat şi după ce statul a preluat, prin legile din 1894, întreaga responsabilitate în 

privinţa validării actelor majore din viaţa populaţiei. Prin aceste legi nu a fost interzis, 
este drept, Bisericii să asiste şi chiar să reglementeze, potrivit propriilor canoane, 

fiecare moment din viaţa unei familii. Biserica a pierdut însă caracterul oficial al 

actelor emise de către cler. Noua percepţie evidenţia obligativitatea validării de către 
autorităţile laice, iar în paralel, şi de o manieră facultativă, o familie putea cere 

validarea de către Biserică a actelor cu caracter matrimonial. Pentru stat şi pentru 

populaţie, actele bisericeşti îşi păstrau valoarea lor confesională, fără a putea 
condiţiona viaţa publică şi social-laică a indivizilor. Pe de altă parte, aşa cum am 

precizat şi cu o altă ocazie, Biserica putea condiţiona asistenţa religioasă de 

recunoaşterea propriilor acte matrimoniale.    

Copilul şi drepturile sale. „Omul prin naştere dobândeşte personalitatea sa 
naturală, căci prin naştere devine persoană”

46
, prin urmare, dacă nou-născutul „numai 

                                            
40 În această situaţie nu era necesară emiterea unui act special, altul decât cel constatator de 

deces. 
41 Căsătoria înceta doar în momentul în care „se ridica la valoare de drept sentinţa de divorţ”. 

Cf. paragrafului 88 al Legii XXXI din 1894.  
42 Potrivit Legii XXXI din 1894 nu putea cere divorţul o persoană care s-a învoit sau a fost 

complice, la „fapta păcătoasă a soţului” (a se vedea textul paragrafului 81).  
43 Apud Sorina Paula Bolovan, op. cit., p. 89. Legile politico-bisericeşti din 1894 şi 1895..., p. 

36-38. Despărţirea de pat şi masă putea fi cerută în cazul în care era declanşat procesul de 

divorţ, iar cei doi soţi nu doreau să mai locuiască împreună. Această despărţire de pat şi masă 

presupunea şi dispoziţii provizorii ale judecătorului cu privire la „aşezarea pruncilor”. În urma 

despărţiri de pat şi masă soţii pot să restabilească convieţuirea, cerând apoi judecătorului să 

stopeze procesul de divorţ. Pentru a fi restabilită convieţuirea, în conformitate şi cu dreptul 

bisericesc, nu mai era nevoie de nicio sentinţă judecătorească. 
44 Georgiu Plopu, Părţi alese..., tom I, p. 24. 
45 Legile politico-bisericeşti din 1894 şi 1895..., p. 34. Georgiu Plopu, Părţi alese..., tom I, p. 

25-26. Dacă ambii părinţi erau declaraţi vinovaţi de desfacerea căsătoriei atunci băieţii se 

încredinţau în grija tatălui, iar fetele în grija mamei. Aplicarea acestui paragraf (95) al legii 

matrimoniale din 1894 se făcea însă doar în interesul copiilor (în funcţie de posibilităţile de 

susţinere materială a celor doi părinţi).  
46 Georgiu Plopu, Părţi alese..., tom I, p. 13. 
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un moment a veţuit după naştere”
47

, acesta a devenit subiect de drept
48

, iar asupra 

acestuia s-au transmis drepturi succesorale
49

. Dacă un copil moare imediat după 

naştere, prin dovedirea faptului că s-a născut viu asupra lui se transmit drepturile 
succesorale

50
. Astfel, mama şi rudele acesteia pot să-l moştenească în caz de deces pe 

tatăl copilului.  

Potrivit legislaţiei austriece şi maghiare, copilul era înregistrat în matricolele 

naşterilor. Evidenţa naşterilor era făcută, până la 30 septembrie 1895, de către preoţi, 
iar după 1 octombrie 1895, de către autorităţile laice, prin registrele speciale civile

51
. În 

cazul în care părinţii divorţau, legislaţia laică prevedea o serie de măsuri care garantau 

drepturile copiilor. Aşa cum am mai precizat, copiii în vârstă de până la şapte ani 
rămâneau în grija mamei, iar dacă erau trecuţi de această vârstă, la partea nevinovată. 

Dacă ambii părinţi erau declaraţi vinovaţi de desfacerea căsătoriei, atunci băieţii se 

încredinţau în grija tatălui, iar fetele în grija mamei. Aplicarea acestui paragraf (95) al 
legii matrimoniale din 1894 se făcea însă doar în interesul copiilor (în funcţie de 

posibilităţile de susţinere materială a celor doi părinţi). Dacă niciunul dintre părinţi nu 

se îngrijea de soarta copilului, autoritatea tutelară putea să încredinţeze copilul celei 

mai apropiate rudenii
52

.  
La împlinirea vârstei de 12 ani, persoanele de ambele sexe pot contracta 

afaceri juridice, prin care „nu primesc asupra lor niciun obligăment şi nu abzic nici de 

un drept al lor”
53

. Legea XX din 1877 dădea posibilitate minorilor de ambele sexe, după 
împlinirea vârstei de 12 ani, să facă testament public

54
. Minorii care au împlinit vârsta 

de 14 ani pot dispune liber de câştigul lor
55

 (dacă ei înşişi se îngrijesc de propria 

susţinere). După împlinirea acestei vârste au posibilitatea de a fi chemaţi ca şi martori 
în faţa judecătorului, indiferent de sex. Fetele după împlinirea vârstei de 16 ani, pot 

contracta căsătoria. Acest drept le revine băieţilor abia după împlinirea vârstei de 18 

ani. După împlinirea vârstei de 18 ani, indiferent de sex, o persoană putea să-şi 

                                            
47 Dreptul maghiar ia în discuţie şi cazul embrionului, căruia îi asigură toate drepturile, chiar 

dacă încă nu s-a născut. Pentru ca aceste drepturi să intre în vigoare, trebuiau îndeplinite două 

condiţii esenţiale: 1. drepturile se exercitau doar după naştere; 2. drepturile se transmiteau doar 
asupra copilului născut viu. A se vedea în acest sens textul Legii XX din anul 1877 luat spre 

dezbatere în Georgiu Plopu, Părţi alese..., tom I, p. 13-22. 
48 Dacă embrionul nu se naşte viu, atunci, potrivit dreptului maghiar, se consideră că nici nu a 

fost conceput.  
49 Legea XX din 1877 (paragr. 30), precum şi Legea XVI din 1894 (paragr. 128) oferă 

posibilitatea unei persoane de transmisie a succesiunii prin testament şi asupra unui embrion 

deja conceput. În acest caz, părinţii copilului, în momentul naşterii acestuia, devin 

reprezentanţii legali ai copilului, precum şi a moştenirii acestuia.  
50 Dovezile necesare puteau fi prezentate de către moaşa sau personalul medical care a asistat la 

naştere sau prin autopsie (dacă în plămânii copilului decedat exista sânge însemna că acesta a 

respirat şi ca urmare a avut viaţă la naştere). 
51 Georgiu Plopu, Părţi alese..., tom I, p. 18. 
52 Ibidem, p. 31-32. 
53 Puteau primi, ca urmare a acestei reglementări, orice donaţie.  
54 Georgiu Plopu, Părţi alese..., tom I, p. 34. 
55 Legea XX din 1877, paragraful 3, dispune faptul că „dobânda ce a căzut pe lozul, deşi 

cumpărat de minor din câştigul seu, nu e produsul muncei serviciului minorului,... minorului 

nu-i capete drept de dispunere”. Cf. Georgiu Plopu, Părţi alese..., tom I, p. 38. 
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schimbe liber religia
56

. O persoană, de sex feminin sau masculin, devenea major în 

mod normal doar atunci când împlinea 24 de ani. Aşa cum am precizat, femeia obţinea 

acest statut prin căsătorie. În cazul bărbaţilor, era stabilită şi posibilitatea de a obţine 
majoratul la 20 de ani, dacă tatăl sau tutorele îi preda minorului averea şi dacă acesta 

obţinea aprobarea reprezentantului legal în vederea cotractării căsătoriei. Prin validarea 

căsătoriei, cei doi soţi obţineau drepturile şi obligaţiile persoanelor majore. 

Pentru a fi evitate stările conflictuale şi abuzurile preoţilor, statul a încercat 
prin dispoziţiile date să reglementeze modalitatea de transmitere a religiei la copii. O 

astfel de reglementare era necesară, în special atunci când în cauză era o căsătorie 

mixtă. Toate confesiunile condiţionau realizarea unei căsătorii mixte de luarea de către 
viitorii părinţi a unui angajament referitor la creşterea şi educaţia religioasă a copiilor. 

Conturarea unei stări conflictuale între reprezentanţii celor două confesiuni avea adesea 

repercursiuni şi asupra familiei. Statul a încercat să rezolve această chestiune prin 
impunerea unor reglementări. În general, creşterea şi educaţia religioasă a copiilor 

cădea pe seama acordului şi a înţelegerii părinţilor.  

Un important punct de vedere privitor la această problematică a fost exprimat 

prin decretul de toleranţă din 13 octombrie 1781 care prevedea: „Dacă tatăl era catolic 
şi mama acatolică, copiii trebuie crescuţi şi educaţi în credinţa catolică. Dacă tatăl este 

acatolic, iar mama este catolică, copiii urmează părinţii după sex”.  

Codul civil general austriac din 1853 a încercat să revină asupra acestei 
chestiuni, încercând a tranşa cât se poate de clar această dispută confesională. Prin 

dispoziţia dată era stabilit, în cazul copiilor rezultaţi dintr-o căsătorie mixtă, că aceştia 

îşi urmau părinţii după sex, adică: băieţii urmau să primească botezul de la preotul 
confesiunii tatălui, iar fetele de la cel al mamei

57
. Se impune să facem, în acest context, 

câteva precizări: 1. în condiţiile în care o căsătorie dintre un catolic şi un necatolic era 

realizată în faţa preotului catolic, acesta din urmă abuza adesea de rolul său, de părinte 

spiritual, botezând copiii rezultaţi din acea căsătorie, şi asta spre nemulţumirea 
preotului celeilalte confesiuni; 2. dispoziţiunea statului era una „sfătuitoare”, cel mai 

adesea părinţii singuri reuşeau să ajungă la o înţelegere reciprocă în privinţa 

confesiunii pe care copiii urmau să o îmbrăţişeze; 3. există numeroase exemple ale 
„negocierilor” dintre reprezentanţii diverselor confesiuni cu privire la educaţia 

religioasă a copiilor rezultaţi dintr-o astfel de familie
58

.  

Legea din 1868 a reconfirmat intenţia statului de a interzice preoţilor unei 

confesiuni să se amestece în problemele unei alte biserici. În mod expres era stabilită 
interdicţia preoţilor de a boteza copiii ce aparţineau altei confesiuni. Mai mult, se făcea 

trimitere inclusiv la cazurile copiilor proveniţi din căsătoriile mixte, păstrându-se în 

vigoare hotărârea ca aceştia să-şi urmeze părinţii (în sensul stabilirii confesiunii) după 
sex. Abuzurile preoţilor nu au încetat, numeroşi preoţi continuând să-i boteze pe copiii 

„cuveniţi” altei confesiuni. Pentru ca aceste abuzuri, iar odată cu ele şi tensiunile 

confesionale generate de aici, să înceteze, statul s-a văzut nevoit să revină asupra 
acestui subiect, impunând o nouă reglementare prin Legea IV din 1879. Toţi preoţii, 

care refuzau să se conformeze interdicţiei stabilite de legislaţia laică, urmau a fi pasibili 

                                            
56 În cazul femeilor, această posibilitate era obţinută odată cu contractarea căsătoriei. Cf. Legii 

LIII din 1868 (Georgiu Plopu, Părţi alese..., tom I, p. 39). 
57 Sorina Paula Bolovan, op. cit., p. 78. 
58 În astfel de situaţii, punctul de vedere al legislaţiei laice era considerat unul de reper. 

Concluzia putea fi însă alta în urma discuţiilor.  
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de pedeapsa cu închisoarea
59

. Interdicţia impusă de către stat nu a avut însă nici acum 

efectul scontat: preoţii, în special cei catolici, continuau să-i boteze pe copiii altor 

confesiuni, motivându-şi gestul prin „actul de încreştinare”
60

.  
„Dialogul” dintre cele două părţi a continuat: la 26 februarie 1890, statul a 

dispus o nouă reglementare juridică, dispunând ca preoţii ce vor boteza copii de alte 

confesiuni să fie pedepsiţi cu amenzi foarte mari
61

.  

Prin legile din 1894, disputa aceasta a părut a se încheia, cel puţin din punctul 
de vedere al autorităţilor laice, care au preluat controlul definitiv asupra înregistrării şi 

oficializării actelor demografice. Actele săvârşite de către preoţi deveneau facultative, 

lipsite de orice fel de formă sau esenţă oficial-laică. Prin Legea XXXII (despre religia 
pruncilor) s-au modificat unele dispoziţii ale legislaţiei existente, în special cele 

referitoare la cazul copiilor proveniţi din căsătoriile mixte.  

Legea introduce posibilitatea ca părinţii să hotărască, de comun acord, înainte 
de încheierea căsătoriei, ce religie urmau a îmbrăţişa copii lor. Noutatea a constat în 

aceea că această învoire trebuia făcută acum în faţa notarului
62

. Orice altă formă nu era 

validă în faţa autorităţilor civile. Această învoială putea fi schimbată dacă unul dintre 

părinţi adopta religia celuilalt. În acest caz, copiii puteau fi crescuţi şi educaţi în 
credinţa confesiunii comune a părinţilor. Noua decizie a părinţilor se putea aplica doar 

asupra copiilor de până la 7 ani
63

. Aceia dintre copii care au trecut de vârsta de şapte 

ani, şi care aveau sexul părintelui convertit la confesiunea celuilalt părinte, pot să 
adopte religia comună a părinţilor, „înse numai cu învoirea jurisdicţiunii pupilare”. 

Această posibilitate de convertire la o altă confesiune şi a unui copil de peste 7 ani era 

una din noutăţile prevederilor Legii XXXII (în cuprinsul paragrafelor 3-8 ale Legii LIII 
din 1868 era prescrisă această posibilitate doar pentru persoanele ce au împlinit vârsta 

de 18 ani
64

). În cazul în care o astfel de învoire lipsea, atunci copii urmau religia 

părinţilor după sex
65

.  

Copiii nelegitimi urmau religia mamei, iar în cazul în care aceasta se convertea 
la o altă confesiune, toţi aceia dintre copii care nu aveau împlinită vârsta de 7 ani îşi 

urmau mama. Băieţii în vârstă de până la 7 ani care au fost recunoscuţi de către tatăl 

lor, la dorinţa părintelui (formulată în răstimp de 6 luni), urmau religia acestuia (cu 
condiţia ca această religie să fie una receptă sau recunoscută).  

                                            
59 Sorina Paula Bolovan, op. cit., p. 79. 
60 Ibidem. 
61 Sarcina aplicării acestor amenzi era transferată de la tribunalele civile la organele fiscale, 

administrative. Cf. Apud Sorina Paula Bolovan, op. cit., p. 79. 
62 Legile politico-bisericeşti din 1894 şi 1895..., p. 139. 
63 Ibidem, p. 140. 
64 Georgiu Plopu, Părţi alese..., tom I, p. 68. 
65 Ibidem. Articolul 2 al legii amintite condiţiona această regulă de apartenenţa religioasă a 

celor doi părinţi la o confesiune receptă sau recunoscută prin lege. În cazul în care unul dintre 

părinţi era de o altă confesiune, copiii urmau să îmbrăţişeze confesiunea aceluia dintre părinţi 

care era recunoscută de către stat. 


