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Cuvânt înainte
Ca orice alt element al civilizaŃiei umane, familia a trecut şi
trece în permanenŃă printr-o tranziŃie, adaptându-se permanent la
constrângerile existente şi la posibilităŃile de a le depăşi.
În Europa Evului Mediu atingerea vârstei de 50 de ani
reprezenta o performanŃă. În consecinŃă, oamenii se căsătoreau
devreme, întocmai ca o măsură de protecŃie a speciei. Mortalitatea
ridicată impunea să ai mulŃi copii, pentru a fi sigur că vor supravieŃui
suficienŃi ca să te ajute la bătrâneŃe. Mai apoi, copiii trebuiau
concepuŃi cât mai devreme pentru a putea fi crescuŃi cât timp părinŃii
încă erau în putere, înainte de instalarea prematură a bolilor şi a
bătrâneŃii. Ca regulă, oamenii trăiau în familii extinse, aglomerate de
coabitarea copiilor, părinŃilor, bunicilor, unchilor, mătuşilor, verilor,
cumnaŃilor etc. Cunoaşterea limitată a metodelor contraceptive făcea
ca relaŃiile extraconjugale să fie riscante căci aproape exista
certitudinea apariŃiei bastarzilor; aceştia reprezentau o veritabilă
ameninŃare, întrucât existenŃa lor clama alienarea unei părŃi a
patrimoniului familiei.
Pentru familie, modernitatea a însemnat mutarea la oraş şi
renunŃarea la familia extinsă, rămasă în comunităŃile de origine. În
Europa anilor 1900 se dezvoltă sisteme de asigurări sociale care
oferă pensii la bătrâneŃe şi mai apoi ajutoare de şomaj în cazul lipsei
unui loc de muncă. Oamenii încep să nu mai depindă atât de mult de
copii sau de rude în momentele dificile ale vieŃii lor. Perioada
studiilor s-a prelungit, frecventarea liceului generalizându-se şi astfel
prelungindu-se perioada petrecută în sistemul educaŃional. EvoluŃia
sistemului de îngrijire medicală şi accesul mai uşor la acesta au
determinat o creştere a speranŃei de viaŃă şi o mortalitate mai redusă,
acestea angrenând limitarea nevoii de a te căsători devreme şi de a
avea mulŃi copii. În plus, integrarea femeii în piaŃa muncii,
accentuată de cele două războaie mondiale, a determinat limitarea
timpului de îngrijire a copiilor. Şi caracterul tabu al divorŃului a
suferit modificări. ViaŃa în oraşe a mărit posibilitatea de alegere de la
cei câŃiva potenŃiali parteneri de aceeaşi vârstă oferiŃi de comunităŃile
tradiŃionale, la câteva sute, mii şi chiar zeci de mii. Astfel,
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nepotrivirile din cadrul cuplului au putut fi rezolvate prin încetarea
căsătoriei şi selectarea unui alt partener.
Astăzi, petrecem din ce mai mulŃi ani desăvârşindu-ne
educaŃia, suntem relativ independenŃi faŃă de copii după ce ieşim la
pensie, iar familia nu mai pare să fie proiectată pentru întreaga
noastră viaŃă.
Diverse documente europene referitoare la familie atestă
tendinŃa de scădere a numărului căsătoriilor∗. De asemenea, oamenii
se căsătoresc mai târziu şi au mai puŃini copii, la vârste mult mai
înaintate. Iată şi câteva cifre: de la 8 căsătorii la 1000 de locuitori în
1970 până la doar 5 căsătorii la 1000 de locuitori în 2003; de la o
vârstă medie a căsătoriei la bărbaŃi de 26 de ani, la 30 de ani în 2005,
iar la femei de la 23 la 28 de ani. Într-un ritm ascendent se găsesc
divorŃurile şi copiii proveniŃi din părinŃi necăsătoriŃi. De exemplu, în
Suedia zilelor noastre aceşti copii reprezintă un procent de 56%,
FranŃa, Belgia şi alte state europene înregistrând date asemănătoare.
În acest context se apreciază că numărul mediu de copii ai unui
cuplu în Europa ultimului secol s-a înjumătăŃit. Cu o sută de ani în
urmă a avea mai puŃin de trei-patru copii era inimaginabil.
Cuplul şi relaŃiile de familie sunt parte a acestei schimbări şi de
aceea şi normele de drept ce le reglementează trebuie cu atenŃie
considerate şi reconsiderate.
Aceasta este, poate, lumina în care trebuie abordată astăzi o
discuŃie asupra instituŃiei rezervei succesorale a cărei menire
principală este, fără îndoială, ocrotirea relaŃiilor de familie din
perspectiva actelor de dispoziŃie cu caracter patrimonial.
Panteonul ideatic care a inspirat reglementarea acestei instituŃii
şi măsura în care răspunde aceasta nevoilor de ocrotire a familiei
contemporane, moderne sau postmoderne se vor înfăŃişa cititorului
acestei monografii ce reprezintă lucrarea de licenŃă a studentei
Mădălina Ioana Morariu, susŃinută cu succes în sesiunea din luna
iulie a anului 2006, în cadrul FacultăŃii de Drept, Universitatea Al. I.
Cuza, Iaşi.
∗

A se vedea, de exemplu, Anuarul Eurostat; a se vedea şi Barometrul
de Opinie Publică 2005 şi Barometrul de Gen 2000 pentru opiniile
concetăŃenilor despre căsătorie şi relaŃiile de cuplu.
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Cititorul avizat ar putea fi surprins de această ultimă precizare.
Recunoscând că în Ńara noastră nu există o tradiŃie în publicarea
lucrărilor de licenŃă, ci, se aşteaptă consolidarea cercetării ştiinŃifice
prin redactarea tezei de doctorat, dorim să asigurăm cititorii că nu se
găsesc în prezenŃa unui autorlâc.
Demersul autoarei vizează cu suficientă maturitate, seriozitate
şi eleganŃă un domeniu în care se resimŃea nevoia unei abordări
monografice. Lucrarea se evidenŃiază prin temeinicul examen critic
al punctelor de vedere exprimate în literatura de specialitate
privitoare la problemele suscitate de instituŃia rezervei succesorale.
ExerciŃiul de documentare realizat cu ocazia realizării acestei lucrări
(şi, de altfel, vizibil şi prin amploarea notelor de subsol) trebuie în
mod special evidenŃiat. Acolo unde este cazul este analizată inspirat
şi practica judecătorească în materie. Autoarea aderă la unele puncte
de vedere, dar dă dovadă şi de originalitate, expunându-şi
argumentat propriile ei opinii în materia examinată.
Apreciem că prezenta monografie reprezintă un pertinent
demers într-o încercare de a percepe într-o manieră novatoare o
instituŃie ce, aparent, se află în afara pasiunilor juridice imediate.
asist. dr. Codrin Macovei
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Jud. – Judecătoria
Juridica – Revista „Juridica”
JN – Revista “JustiŃia Nouă”
LP – Revista “Legalitatea Populară”
O.G. – OrdonanŃa Guvernului
O.U.G. – OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului
PR – Revista “Pandectele Române”
RRD – Revista Română de Drept
Repertoriu – Repertoriu de practică judiciară în materie
civilă a Tribunalului Suprem şi a altor instanŃe
judecătoreşti pe anii 1969-1975; 1975-1980 şi 1980-1985
de I. G. MihuŃă
s. civ. – secŃia civilă
s. com. – secŃia comercială
sent. civ. – sentinŃa civilă
TJ – Tribunalul JudeŃean
TMB – Tribunalul Municipiului Bucureşti
T. pop. – Tribunalul Popular
T. reg. – Tribunalul Regional
TS – Tribunalul Suprem
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