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Scopul principal al studiului nostru este de a scoate în evidenþã evoluþia
istoricã a principiului de desfacere a legãturii matrimoniale ºi diferitele cauze
de divorþ care se întâlnesc într-o perioadã istoricã cuprinsã între secolele VI-X,
atât în legislaþia statalã bizantinã, cât ºi în disciplina canonicã orientalã.

În primul capitol al lucrãrii de doctorat am analizat conceptul roman de
cãsãtorie care era în secolele IV ºi V, tratând pe scurt punctul de vedere al
dreptului roman post-clasic, pe care l-am confruntat cu învãþãtura conciliarã ºi
patristicã orientalã a Bisericii, a cãrei învãþãturã constantã este bazatã pe
indisolubilitatea legãturii, chiar dacã admite în practicã excepþia care provine
din pornéia soþiei. Apoi, am trecut la examinarea importanþei pe care a avut-o
influenþa gândirii creºtine asupra dreptului bizantin, imperceptibilã la început
ºi tot mai relevantã în viitor, încât în legislaþia lui Iustinian s-a interzis în mod
absolut divorþul mutuo consensu, chiar dacã natura juridicã a societãþii
conjugale va rãmâne mereu aceeaºi în învãþãtura acestui împãrat, ajungând la
dominarea necontrastatã a Bisericii în aplicarea normelor canonice în ceea
priveºte forma substanþialã a cãsãtoriei.

Aspectul principal al lucrãrii este istorico-juridic, de aceea, am folosit
izvoarele juridice, pentru a demonstra care este învãþãtura Bisericii ºi care a
fost poziþia ei faþã de dreptul statal bizantin, examinând, în primul rând, cauzele
de desfacere a cãsãtoriei, pentru a înþelege circumstanþele ºi învãþãturile
disparate împotriva cãrora a trebuit sã lupte gândirea creºtinã mai ales în
Imperiul Roman de Rãsãrit, unde suveranii creºtini au primit normele dreptului
roman fãrã nici o modificare sau cu puþine modificãri.
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Nu a fost în intenþia noastrã sã examinãm chestiunile referitoare la
privilegiul paulin ºi la cãsãtoria a doua, deºi au o strânsã legãturã cu
argumentul nostru.

 1. Noþiunea de divorþ ºi importanþa chestiunii în viaþa socialã 
la lumina orânduirii juridice greco-romane

Legãtura matrimonialã romanã din perioada constantinianã este consideratã
ca o punere în comun a tuturor manifestãrilor vieþii soþilor în timpul existenþei
lor. În calitate de consortium presupune unirea de voinþã: consensus dat de cei
doi. În felul acesta, dacã unul dintre ei constatã cã nu-i mai convine cealaltã
parte, sau cã voinþa sa de a continua viaþa conjugalã înceteazã, numai din cauza
acestui fapt, cãsãtoria este ruptã, deoarece îºi pierde motivaþia de a fi.

Problema divorþului, o problemã spinoasã, s-a prezentat întotdeauna ca o
vexata quaestio, care angajeazã întreaga societate în obiceiurile sale ºi în religia
sa. Deci a fost o neînþelegere profundã între puterea publicã, pe de o parte, care
vedea în practica despãrþirii nu un drept folosit în mod corect pentru a dezlega
unirile care nu mai merg, ci un libertinaj crescând, care era în detrimentul
instituþiei familiale ºi a imperiului, ºi cetãþenii imperiului, pe de altã parte, care
vedeau în divorþ expresia maximã a dreptului de libertate individualã.

Dreptul post-clasic s-a arãtat destul de defavorabil divorþului pe care l-a
limitat numai la douã tipuri: divortium bona gratia, care se fãcea din cauza
imposibilitãþii dobândirii scopurilor cãsãtoriei, ºi divortium ex iusta causa,
adicã justificat de motive grave ºi punctuale aduse de unul sau de amândoi.

Contrarã a fost mai ales Biserica, deoarece vedea în cãsãtorie nu doar un
simplu act privat, ci o valoare socialã ºi spiritualã, deoarece soþii, prin unirea
lor, sunt puºi în faþa unei puteri superioare care imprimã acestei legãturi un
caracter instituþional ºi nu o lasã la îndemâna puterii despotice a celor ce
încheie cãsãtoria. Aºadar, pentru Bisericã, desfacerea liberã a legãturii, în afarã
de faptul cã era o profanare a caracterului sacru al cãsãtoriei, era o posibilitate
de anihilare a unirii conjugale realizate ºi o incitare la dezbinarea unitãþii
societãþii domestice, pe care ea avea dreptul/îndatorirea de a o garanta ºi întãri.
Însã tendinþa generalã era cea de a lupta în favoarea concepþiei romane vechi
despre cãsãtorie, bazatã pe libertatea celor douã pãrþi în ceea ce priveºte durata
sa, cu o elocvenþã ce nu are nimic care sã invidieze forþa puternicã a polemicii
scrierilor apologeþilor creºtini. Constantin a fãcut ceea ce i-a stat în putere ºi s-a
strãduit, ca nici un alt împãrat, sã apropie dreptul roman de noþiunea creºtinã
a indisolubilitãþii matrimoniale.
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Legea nu a fost constantã ºi succesorii lui Constantin nu au mers pe urmele
marelui împãrat. Chiar dacã s-ar voi cãutarea motivului acestei direcþii în
societatea care pânã la sfârºitul secolului al V-lea era majoritar pãgânã ºi
imobilã din punct de vedere moral, totuºi nu este mai puþin adevãrat cã
legislatorii, geloºi de prerogativele lor ºi vigilenþi asupra dreptului lor, au privit
instituþia matrimonialã ca un raport juridic ce îºi are izvorul în întâlnirea
voinþei celor douã pãrþi contractante.

Examinând învãþãtura Bisericii referitoare la divorþ în primele cinci secole,
se deduce cã sfinþii pãrinþi ºi conciliile se prezintã mai mult ca pãstori de
suflete decât ca teologi: 1) cu toþii sunt unanimi din punct de vedere moral în
apãrarea unitãþii ºi indisolubilitãþii legãturii matrimoniale; 2) argumentând din
textele Scripturii, ei resping delãsarea obiceiurilor ºi legislaþia civilã care lasã
cãsãtoria la liberul arbitru al pãrþilor; 3) douã fapte pun în discuþie cãsãtoria:
moartea unuia dintre soþi ºi infidelitatea exprimatã de Evanghelie cu termenul
porneia. În afarã de aceastã atenuare menþionatã de textul sacru, nu este admisã
nici o altã concesie, nici mãcar cea legitimatã de legea civilã. 

Pe de altã parte, Biserica se gãsea în faþa unor dificultãþi grele, deoarece
romanii aveau o concepþie despre cãsãtorie diametral opusã învãþãturii
evanghelice. A schimba în mod definitiv concepþia privatã romanã despre
legãtura conjugalã, din disolubilã în indisolubilã, însemna pentru Bisericã a
lupta împotriva cutumelor înrãdãcinate în sufletul cetãþenilor romani ºi
garantate de sigiliul autoritãþii civile: sfinþii pãrinþi ºi conciliile reflectã aceastã
stare de lucruri. Însã dacã era lipsitã de o jurisdicþie ºi de puterea de a da legi
cu privire la aceastã materie, recunoscute ºi ratificate de stat, aceasta nu
înseamnã cã Biserica a rãmas inertã, deoarece, pe mãsurã ce apãreau chestiuni
care trebuiau decise, ea nu le lãsa suspendate, ci, cu înþelepciunea cu care a fost
dotatã, le dãdea o soluþionare.

2. Legislaþia lui Iustinian despre divorþ

Începând din anul 528 apar o serie de legi referitoare la cãsãtorie. Iustinian
menþine într-un prim moment reformele stabilite de Teodosiu al II-lea, cum este
divorþul communi consensu, însuºindu-ºi principiul obligaþiei absolute de
respectare a formelor pentru desfacerea oricãrei cãsãtorii, acela al denunþãrii
formale a voinþei celor doi soþi de a desface legãtura lor ºi, în sfârºit, principiul
distincþiei între cauzele juste ºi ne-juste de divorþ, stabilit în Saluberrima lex
din anul 449, cu pedeapsa de a nu ratifica ºi a nu convalida desfacerea
cãsãtoriei acelor soþi care nu au respectat normele prevãzute. Din aceastã
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blândeþe se inspirã constituþiile lui Iustinian inserate în cod. Însã, alãturi de
iustae causae din constituþia teodosianã din 449, el a adãugat altele nu numai
prin constituþii noi, ci modificând ºi în Digesta unele fragmente ale operelor
jurisconsultorilor clasici. În felul acesta, a recunoscut ca iustae causae de divorþ
nebunia periculoasã ºi nevindecabilã a unuia dintre soþi ºi prizonieratul de
rãzboi.

Aproape imediat dupã compilarea acelui Corpus Juris, în anul 536, Iustinian
reordoneazã întreaga materie – în parte corectând ºi în parte reconfirmând,
repetând adesea literal normele în Novella 22, cu privire la divorþ, la cauzele
juste ºi la pedepsele patrimoniale, legislaþia teodosianã precedentã ºi legislaþia
sa – cuprinzând în aceastã lege un întreg cod matrimonial. Totuºi, Iustinian, în
aceastã iniþiativã, nu a adus nimic nou în dreptul matrimonial care sã nu fi
existat deja în legislaþia teodosianã, ba chiar a înmulþit cauzele de divorþ, care
erau deja multe. Dar dacã trebuie sã i se dea un merit, este acela de a fi
determinat mai bine aceste cauze ºi de a fi stabilit noi pedepse pentru
desfacerile nelegitime.

Dându-ºi ulterior seama de inconvenientele grave ºi de daunele apãrute chiar
în mod involuntar din legile date pânã atunci în aceastã materie, Iustinian, cu
Novella 117 din anul 542, a luat o poziþie mai ostilã ºi mai bãtãioasã decât în
dispoziþiile legislative precedente, reordonând întreaga materie. Legislatorul nu
numai cã a diminuat numãrul cauzelor legitime stabilite de predecesorii sãi ºi
de el însuºi, dar lupta a ajuns pânã acolo cã a negat soþilor puterea de a desface
o cãsãtorie prin acord reciproc, exceptând cazul în care aceasta se fãcea pentru
un scop superior, adicã alegerea stãrii cãlugãreºti. În aceastã lege el nu mai
foloseºte termenul bona gratia, ci divorþul unilateral sine poena, reducând
cazurile la trei, adicã: 1) în caz de impotenþã a bãrbatului, dupã trei ani de
convieþuire; 2) alegerea vieþii cãlugãreºti ºi depunerea jurãmântului de castitate;
3) în sfârºit, prizonieratul de rãzboi, dupã cinci ani. Numai pentru aceste trei
cazuri, ºi numai pentru acestea, sunt reconfirmate dispoziþiile legilor
precedente. Prin urmare, dispare orice altã cauzã de desfacere a cãsãtoriei,
fãcutã bona gratia.

S-a putut observa cã disciplina matrimonialã a lui Iustinian nu este stabilã,
ci mai curând oscilantã; cauza acestei instabilitãþi trebuie cãutatã în neîncetata
luptã spiritualã a acestui suveran între concepþia romanã încã destul de
dominantã în timpul domniei sale ºi influenþa învãþãturii creºtine. Scopul
principal al lui Iustinian era acela de a reconcilia cele douã concepþii,
rãmânând, în acelaºi timp, un roman ca legislator ºi un credincios al Bisericii
în calitate de creºtin. Cât priveºte legislaþia matrimonialã, îndeosebi instituþia
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divorþului, se pare cã nu a reuºit în mod deplin. În urma rezultatelor în acest
sens, dând preponderenþã uneia sau alteia, se spune cã nu a reuºit pentru cã nu
avea idei clare ºi nici nu era decis sã realizeze ideile pe care le avea ºi, mai ales,
pentru cã cele douã concepþii matrimoniale se contraziceau.

 3. Legile despre divorþ ale împãraþilor bizantini dupã Iustinian 
pânã la dinastia isauricã

Deºi au marcat o îndepãrtare de dreptul roman, dispoziþiile lui Iustinian nu
s-au dovedit suficient de justificate de practica ambientalã – aºa era de
înrãdãcinatã în sufletul poporului folosirea divorþului prin acord reciproc –
încât au provocat o deplasare dãunãtoare între orânduiala juridicã pozitivã ºi
conºtiinþa socialã. Astfel, Iustin al II-lea a început sã se gândeascã sã repare
aceastã greºealã. Acest împãrat, prin constituþia din 14 septembrie 566, încheie
aceastã vexata quaestio. Esenþa normei lui Iustin al II-lea constã în
reconfirmarea instituþiei divorþului mutuo consensu ºi, mai ales, de a-l readuce
la principiile juridice care stãteau la bazã în dreptul clasic: permisiune,
validitate ºi, în primul rând, libertate. Iustin repropune maxima: coniugalis
affectio ºi voinþa de convieþuire creeazã cãsãtoria; încetarea ei ºi
consimþãmântul pãrþilor determinã desfacerea, în afara oricãrei intervenþii
externe. Ca ºi în încheierea cãsãtoriei, ºi în faþa divorþului, soþii recapãtã
independenþa lor ºi facultatea lor deplinã de decizie.

Cu privire la legislaþia despre familie, în general, ºi despre cãsãtorie, în
special, producþia normativã dupã Iustin al II-lea înceteazã, pentru a fi reluatã
abia în prima jumãtate a secolului al VIII-lea. Cât priveºte tãcerea în dreptul
familiei ºi în dreptul matrimonial, trebuie þinut cont de urmãtoarele elemente.
În primul rând, puterea ºi personalitatea lui Iustinian, care se reflectã în grija
ce s-a avut de a înconjura compilarea sa cu un ansamblu de norme pentru a o
feri de contaminãri nepotrivite ºi dãunãtoare. Un alt motiv al sterilitãþii
legislative a împãraþilor bizantini pânã la dinastia isauricã trebuie vãzut în
zbuciumata viaþã politicã, atât internã, cât ºi externã, a Imperiului Roman de
Rãsãrit. În acea perioadã zbuciumatã, cuprinsã între Iustin al II-lea ºi venirea
casei isaurice, situaþia politicã era deosebit de grea.

4. Desfacerea cãsãtoriei în Ecloga lui Leon al III-lea ºi Constantin al V-
lea

În Ecloga legilor gãsim o concepþie despre cãsãtorie cu totul diferitã, din
punct de vedere teoretic, de concepþia matrimonialã a legislaþiei romano-
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iustinianã, deoarece în culegerea isauricã începe sã prevaleze caracterul
instituþional al cãsãtoriei în dauna învãþãturii contractualiste ºi individualiste,
dominantã în conceptul romano-iustinianian despre cãsãtorie. Ecloga
demonstreazã aceastã caracteristicã instituþionalã a cãsãtoriei în douã moduri,
adicã, pe de o parte, prescriind în mod punctual acele formalitãþi necesare
pentru a o încheia ºi, pe de altã parte, dispunând o reglementare minuþioasã a
divorþului. Existã tendinþa generalã de a menþine în viaþã din punct de vedere
juridic legãtura matrimonialã, deºi nu mai existã consimþãmântul soþilor, în
timp ce pentru dreptul roman ar fi fost desfãcutã; mai existã tendinþa de a nu
considera orice divorþ legitim: divorþul nu mai este un act liber ca în concepþia
juridicã romanã. Împãraþii isaurici, inspirându-se din principiile evanghelice ºi
arãtând în legislaþia lor un caracter creºtin, pentru prima datã, pun într-un text
legislativ principiul cã o cãsãtorie este indisolubilã. Desigur, legislatorul isauric
ar fi voit sã interzicã divorþul în mod absolut, pentru a fi în linie cu principiile
învãþãturii creºtine ºi, mai ales, cu acea concepþie pe care o avea Biserica
despre cãsãtorie; apoi, o nouã precizare a disciplinei divorþului, contrar
dispoziþiei legislative a lui Iustin al II-lea. Însã, dat fiind faptul cã în sufletul
omenesc este rãutate, aºa cum le plãcea isaurilor sã spunã, legislatorul isauric
este constrâns sã recunoascã excepþii de la norma divinã, care impunea
indisolubilitatea legãturii conjugale. Astfel, legislatorii au decis ºi definit
cauzele pentru care soþii puteau sã desfacã legãtura lor conjugalã. Unele dintre
aceste motive de desfacere a cãsãtoriei, conform preceptului legislativ din
Ecloga, sunt comune soþilor; altele, însã, se referã în mod particular la fiecare
dintre pãrþi. Însã trebuie recunoscut meritul legislatorului isauric cã, deºi nu a
putut sã împiedice în mod absolut divorþul de comun acord, adicã atunci când
soþii doreau ºi voiau, totuºi a constituit cu Ecloga legilor un obstacol pentru
orice dizolvare matrimonialã arbitrarã.

5. Disciplina divorþului la împãraþii macedoneni

Pentru a repune în folosinþã vechiul instrument legislativ, Corpus Iuris
Civilis, a intervenit Vasile I, numit Macedon, care, pentru a aduce imperiului
un ajutor serios, nu s-a mulþumit numai cu mãsuri trecãtoare, chiar dacã erau
bune, însã incapabile sã dea societãþii bizantine o bazã solidã de sprijin, dar a
pus capãt acelei rutine a legilor ºi a fixat o tradiþie, voind sã dea imperiului un
nou cod unic general de drept, folosindu-se de vechiul text legislativ al lui
Iustinian, modificându-l ºi completându-l cu ajutorul legislaþiei posterioare.
Însã din cauza vastitãþii operei ºi ca urmare a morþii lui Vasile I, acest plan s-a
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împlinit cu publicarea Vasilicalelor, între anii 886-911, de cãtre Leon al VI-lea
Înþeleptul (901-911).

Deoarece aceastã vastã muncã de purificare cerea mult timp înainte de a se
termina, Vasile I a inaugurat opera, pentru moment, cu publicarea unui manual
de legi, numit Procheiros nomos (870-879), în care pune în vigoare anumite
dispoziþii din dreptul iustinian, din Instituþii ºi din Novelle, care au fost
modificate de Ecloga, ºi folosind destul de mult, atât în formã, cât ºi în
substanþã, culegerea împãraþilor iconoclaºti. Însã schimbãrile continue ale
comportamentului social au fãcut sã fie insuficient Procheiros nomos pentru
scopul la care era destinat, de aceea, dupã moartea tânãrului fiu Constantin,
Vasile I a vãzut necesitatea de a publica, în jurul anilor 884-886, o a doua
culegere de texte legislative cu titlul Epanagogé.

Mai târziu, Leon al VI-lea Înþeleptul a încercat sã reevalueze puþin dreptul
provincial sau cutumiar ºi, pentru acest motiv, a publicat multe legi cu care
dreptul cutumiar câºtigã teren.

Dacã pe de o parte am observat cã legislatorul macedon, repunând în vigoare
dispoziþiile lui Iustinian în ce priveºte desfacerea cãsãtoriei, nu a reuºit acea
corespundere a legii civile cu principiile creºtine, fãcutã de isauri, pe de altã
parte, poate cã nu este hazardat sã privim legile lui Leon al VI-lea despre divorþ
ca o extindere a dreptului din Ecloga isaurã. Însuºi Leon al VI-lea, tratând
despre o anumitã normã din Ecloga, spune cã trebuie sã fie numãratã printre
acele norme ordonate în mod înþelept în ce priveºte instituþia matrimonialã,
amintind probabil de acel suflu creºtin care a inspirat Ecloga în materie de
divorþ. Un suflu creºtin care are o manifestare clarã în definirea o datã pentru
totdeauna a formei matrimoniale – prin recunoaºterea de cãtre Leon al VI-lea
a competenþei ecleziastice exclusive în materie matrimonialã – impunând
supuºilor imperiului bizantin „binecuvântarea sacrã” ca singura formã de
celebrare a cãsãtoriei. Cu aceastã nouã sistematizare, legislaþia lui Leon al VI-
lea marcheazã linia de demarcaþie dintre concepþia clasicã romanã despre
cãsãtorie, care apune, ºi concepþia canonicã, care, pornind de la dreptul din
legile lui Iustinian, reuºeºte sã se afirme.

Acesta ar fi în sintezã conþinutul primului capitol al lucrãrii mele de
doctorat. Prezint în continuare capitolul referitor la concepþia despre
indisolubilitate ºi cauzele de desfacere a cãsãtoriei în disciplina canonicã
bizantinã dupã promulgarea dreptului lui Iustinian.

2. Concepþia despre indisolubilitatea ºi cauzele de desfacere a cãsãtoriei 



38

în disciplina canonicã bizantinã dupã promulgarea dreptului lui
Iustinian

2.1.  Consideraþii generale

Nu se poate ignora cã Biserica a apãrut ºi s-a dezvoltat între graniþele unei
societãþi conduse de o singurã orânduialã juridicã, cea romanã, conform cãreia
trebuiau sã fie reglementate toate instituþiile juridice, chiar dacã o înþelegere
tacticã a exigenþelor fiecãrui popor supus imperiului roman ar sfãtui respectarea
în parte a cutumelor particulare. De asemenea, nu poate fi ignorat faptul cã
înºiºi creºtinii supuºi imperiului, timp de multe secole, în reglementarea
instituþiei matrimoniale, s-au folosit de dreptul roman ºi îndeosebi de opera
legislativã a lui Iustinian . De aceea, în istoria Bisericii nu lipsesc mãrturii2

directe ºi indirecte, cum sunt scrisorile papilor ºi scrierile juriºtilor iluºtri, prin
intermediul cãrora se vede cã legile statale romane ºi normele ºi dispoziþiile
canonice concordã în mod minunat , aºa încât s-a putut proclama fãrã nici o3

uimire pânã în anul 1000 cã Ecclesia vivit de lege romana . Motivul acestei4

realitãþi trebuie cãutat nu atât în armonia perfectã dintre legile imperiului ºi
învãþãtura Bisericii în general, ci, mai ales, într-o reflecþie a concepþiei
teocratice care a fost schimbatã de vechiul drept al romanilor, care, deºi nu mai
atribuiau onoruri ºi cult idolatric împãraþilor începând de la Constantin cel
Mare, mai recunoºteau ca sacru tot ceea ce era promovat de ei, conform ideii
cã suveranul are de la Dumnezeu puterea asupra tuturor grupurilor sociale ºi
asupra a tot ceea ce caracteriza aceste grupuri, inclusiv aspectul religios. De
aceea, fãrã a gândi la cine ºtie ce apariþii obscure, împãratul, creºtin încã, nu a

 Cf. A. HERM AN , „Jus justinianum qua ratione conservatum sit in iure ecclesiastico2

orientali”, în Acta Congressus iuridici internationalis, II, 145-155; C. SCHWARZENBERG,

„Intorno alla benedizione degli sponsali in diritto bizantino”, Byzantinische Zeitschrift 59

(1966) 95; F. DELPINI, Divorzio e separazione dei coniugi nel diritto romano e nella dottrina

della Chiesa fino al secolo V, 99.

 Papa Gelaziu spune cã este necesar sã se respecte legile romane „multo magis circa3

reverentiam beati Petri apostoli pro suae felicitatis augmento” (D. 10, c. 12); cf. GRIGORE CEL

MARE, Epistola 45: PL 77, 1294 º.u.; cf. Ioan Scolasticul în: J. B. PITRA, Iuris ecclesiastici

graecorum historia et monumenta a saec. I ad IX, II, 385 ºi 390; cf. ºi B. B IONDI, Giustiniano

primo principe e legislatore cattolico, 95-97 ºi 103; IDEM , „Il cristianesimo nel Corpus Iuris

Civilis e nella Tradizione giuridica orientale”, în Accademia Nazionale dei Lincei, Quaderno

62, 283.

 Cf. B. B IONDI, „Il cristianesimo nel Corpus Iuris Civilis...”, 284; A. HERMAN , „Jus4

justinianum...”, 147.



39

încetat sã exercite asupra tuturor supuºilor o putere supremã ºi nelimitatã,
calificând legile sale ca fiind sacre ; aºadar, el era numen, aeternitas  pentru toþi5 6

supuºii, împãrat-preot pentru Bisericã ; el convoca aproape toate conciliile, îi7

condamna în mod public pe eretici, prezida sinoadele Bisericii
constantinopolitane ºi, dupã ce era stabilitã materia de discuþie, el confirma
decretele ºi aproba statutele date de acestea . El era cel care se interesa de8

înfiinþarea diecezelor, de desemnarea ºi ratificarea episcopilor. Suveranul
bizantin, considerându-se cap extern al Bisericii, exercita asupra tuturor
autoritãþilor sale tradiþionale o protecþie care în multe aspecte se putea asemãna
cu o adevãratã tutelã, impunând directivele sale, implicându-se în multe
atribuþii, influenþând profund asupra conducerii Bisericii: totuºi, o influenþã
care nu se simþea în mod direct, ci prin intermediul acelor organe ecleziastice,
printre care cel mai important în Orient era cel constantinopolitan. Patriarhii
pentru Basileus erau conducãtori ai administraþiei, agenþi de transmitere ºi de
executare a voinþei sale .9

Acest sistem, chiar dacã este calificat de unul sau altul „ingerinþã nepotrivitã
a puterii temporare într-un domeniu rezervat Bisericii” , constituia în practicã10

o subordonare foarte sensibilã a organelor ecleziastice faþã de suveran. Fãrã a
desemna acest sistem cu termenul de cezaropapism, cum obiºnuiesc istoricii sã
afirme, ºi fãrã a-l înþelege ca un servilism necondiþionat, pe de o parte, ºi
uzurpare, pe de altã parte, el este un modus agendi, habitus al unei societãþi
care nu a simþit în mod continuu acþiunea unei puteri conducãtoare strict
ecleziastice, aºa cum simþise în mod efectiv din partea suveranului care era la
cârma imperiului. Aceastã realitate era înþeleasã mai mult sau mai puþin clar de
clerul bizantin ºi oriental, în general, care, inspirându-se din aceste sentimente
în raporturile cu statul, nu credea cã sacrificã ceva din demnitatea sa atunci

 Cf. L. DUCHESNE, L’Eglise au VI siècle, 267; B. B IONDI, „Il cristianesimo nel Corpus Iuris5

Civile...”, 281.

 Cf. Epanagogé, II; B. B IONDI, „Il cristianesimo nel Corpus Iuris Civile...”, 281.6

 Aºa a fost salutat Teodosiu al II-lea de pãrinþii sinodali reuniþi în anul 448 la7

Constantinopol.

 Cf. Nov. 18 a lui Manuel Comnenul din mai 1166.8

 Cf. L. DUCHESNE, L’Eglise au VI siècle, 261-264.9

 Profesorul Biondi vede în acest mod de a acþiona rezultatul armoniei dintre leges ºi10

canones, cf. B. B IONDI, „Il cristianesimo nel Corpus Iuris Civile..., 283; IDEM , Giustiniano

primo principe e legislatore cattolico, 95.
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când, în conflictele cu caracter dogmatic, prefera sã se supunã deciziilor
imperiale .11

Consecinþele acestei direcþii erau clare. Basileus, legiferând în materia
supusã forului ecleziastic, nu numai cã depãºea limitele competenþei sale, chiar
dacã nu se neagã cã din multe legi a rezultat o adevãratã utilitate pentru
Bisericã, însã în faþa diferenþei opiniilor ºi a varietãþii practicii ecleziastice,
chiar în cadrul Bisericii, uneori, urmând mai mult un curent decât altul sau în
fervoarea discuþiei teologice, destul de vie pe atunci, în lupta pentru afirmarea
credinþei, împãratul s-a aflat în contrast cu învãþãtura profesatã de Bisericã .12

Nu se poate accepta sentinþa unuia care, în dorinþa sa de a apãra acþiunea
suveranului, în eventualitatea unei erori a legislatorului, dã vina pe consilierii
sãi care, în formularea legilor în materie ecleziasticã, nu erau juriºti laici, ci
„episcopi ºi preoþi umili sau foarte cunoscuþi, cum ar fi patriarhii de
Constantinopol” , care fãceau parte din anturajul suveranului, pentru cã a cere13

sfatul ºi acþiunea ecleziasticilor era un semn de respect care nu-l scutea pe
suveran sã facã în aºa fel încât sã-ºi impunã pânã la urmã voinþa sa politicã .14

Pe de altã parte, dacã se vrea sã se susþinã cã legislaþia complexã în materie
ecleziasticã a legislatorului din Bizanþ nu este creaþia împãratului, ci rezultatul
unei atente selecþii, recunoaºteri ºi precizãri ale vechilor canoane , cu aceasta15

nu se poate exclude cã vechile canoane erau puþine, iar conciliile, în marea
parte a cazurilor, nu-ºi permiteau sã emitã canoane contrare voinþei principelui,
care interpreta ºi stabilea în mod autentic .16

Ce utilitate de fapt putea sã aibã Biserica din aplicarea acelor principii care
stabilesc cã legile statale nu au vigoare atunci când sunt în contradicþie netã cu
normele canonice ºi cã toate canoanele au aceeaºi vis iuridica asemenea

 Cf. L. DUCHESNE, L’Eglise au VI siècle, 268-269; B. B IONDI, Giustiniano primo principe11

e legislatore cattolico, 94; J. PARGOIRE, L’Eglise byzantine de 527 a 847, 78 º.u. Culmea

puterii principilor bizantini asupra Bisericii orientale a fost atinsã în secolul al XIII-lea, atunci

când arhiepiscopul bulgar Demetrius Chomatenus le-a atribuit orice putere în afarã de jertfa

Liturghiei.

 Cf. B. B IONDI, „Il cristianesimo nel Corpus Iuris Civilis...”, 280 ºi 284; A. HERM AN , „Jus12

justinianum...”, 147.

 Cf. B. B IONDI, „Il cristianesimo nel Corpus Iuris Civilis...”, 284; L. DUCHESNE, L’Eglise13

au VI siècle, 266.

 Cf. J. ZHISHM ANN , Das Eherecht der orientalischen Kirche, 25-26.14

 Cf. C. I, 3, 45 (46), 13; Nov. 6 pr.; B. B IONDI, „Il cristianesimo nel Corpus Iuris15

Civilis...”, 284.

 Cf. J. PARGOIRE, L’Eglise byzantine de 527 a 847, 78.16
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celorlalte legi ale statului (în caz de discordanþã, prevaleazã canoanele) ºi cã în
lipsa canoanelor trebuie sã se urmeze normele civile care nu sunt contrare
dispoziþiilor Bisericii, atunci când se ºtie cã activitatea conciliarã din perioada
aceea era destul de scãzutã ºi cã acele puþine dispoziþii se refereau la situaþii
trecãtoare modificate dupã atâta timp ºi cã dreptul canonic din Orient încã nu
era constituit în formã sistematicã ºi însãºi exercitarea puterii legislative a
papei era ceva care se afirma în mod treptat pânã în anul 1000, cu Grigore al
VII-lea? Între timp, oricât s-ar voi armonia dintre leges ºi canones, nici o
normã nu putea sã aibã valabilitate în cadrul statului dacã nu a fost emanatã sau
recunoscutã de stat .17

Dar dacã nu se poate gãsi în Biserica din Orient acea coordonare a celor
douã puteri sau superioritatea puterii sacre asupra puterii temporare, a cãrei
exigenþã doctrinarã este aºa de caracteristicã în Biserica romanã, pe de altã
parte, nu se poate admite cã a fost o capitulare absolutã ºi generalã a Bisericii
în faþa autoritãþii imperiale, deoarece nu au lipsit personalitãþi marcante, care
au reprezentat cu vrednicie tradiþia ortodoxã a Bisericii oficiale (citãm un sfânt
Ioan Crisostom, un Eutichie, un Ioan al III-lea Scolasticul, un Sergiu de
Constantinopol, un Nicolae I numit Misticul, printre diferiþii patriarhi care au
fost la înãlþimea demnitãþii lor ºi care s-au remarcat prin ºtiinþa lor ºi prin
virtuþile lor eminente), care, în circumstanþele necesare, ºi-au fãcut auzit glasul
împotriva ingerinþelor nepotrivite ale puterii civile .18

De fapt, nu se poate releva faptul cã în colecþiile sistematice de drept
canonic, care s-au format treptat în primele secole dupã codificarea lui
Iustinian, au fost primite legi romane referitoare la desfacerea cãsãtoriei
contrare hotãrârilor Bisericii. În felul acesta, se poate vedea cã Novellele 22 ºi
117 ale lui Iustinian, în special Novella 22, nu au fost primite de Collectio
LXXXVII capitulorum, nici de Collectio XXV capitulorum ºi nici de Collectio
constitutionum ecclesiasticarum, tocmai din cauza faptului cã nu s-a voit
introducerea în sistemul juridic canonic ce era în curs de a constitui legi civile

 Cf. L. DUCHESNE, L’Eglise au VI siècle, 266-267; J. ZHISHMANN , Das Eherecht der17

orientalischen Kirche., 27, nota 1; B. B IONDI, Giustiniano primo principe e legislatore

cattolico, 101.

 Cf. L. DUCHESNE, L’Eglise au VI siècle, 265; A. HERM AN , „Le mete ed i compiti delle18

ricerche sulla storia del diritto ecclesiastico bizantino”, Orientalia christiana periodica 17

(1951) 255-264.
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care ar admite divorþul propriu-zis, pentru cã lucrul acesta era contra învãþãturii
canonice . ªi Conciliul Trulan s-a abþinut sã trateze chestiunea divorþului. 19

Trebuie sã ajungem la compilaþia Nomocanon XIV Titulorum , unde20

constituþiile imperiale ocupã un loc cu autoritate egalã canoanelor patristice ºi
deliberãrilor sinodale, pentru a vedea admis ceea ce alte culegeri, însuºi Ioan
Scolasticul ºi Conciliul Trulan, nu au voit sã accepte. De asemenea, trebuie
notat cã nici prima variantã a acestui Nomocanon XIV Titulorum, într-un prim
moment, nu s-a bucurat de o mare favoare în Bisericã tocmai pentru cã una
dintre adunãrile cele mai autoritare ºi acreditate în Orient, Conciliul Trulan, a
ignorat existenþa acestui Nomocanon, aprobând în locul sãu, în can. 2, o altã
culegere ecleziasticã . În sfârºit, nici într-o etapã ulterioarã, adicã în secolul al21

X-lea, colecþia Nomocanon XIV Titulorum, sau aºa-numitã a lui Foþie, nu a avut
o soartã mai bunã, deoarece, în Conciliul de unire celebrat în anul 920, nu i s-a
dat nici o ungere de oficialitate din partea Bisericii .22

 Cf. J. B. PITRA, Iuris ecclesiastici graecorum historia et monumenta a saec. I ad IX, II,19

385 º.u., 407-410; A. HERMAN , „Jus justinianum...”, 154.

 Nu este scopul nostru sã tratãm despre Collectiones ºi Nomocanoni, originea, compunerea20

ºi importanþa lor ºi trimitem la opere care se ocupã special de acestea ºi recunoscute de

cercetãtorii de drept canonic, fãrã a neglija opera rãbdãtoare a lui R. DANYLAK, De Collectione

XIV Titulorum eiusque versione historica (saec. VI-IX); cf. Ch. DE CLERCQ , Byzantin (Droit

canonique): DDC, II, 1170-1177; Ch. MUNIER, Les sources patristiques du droit de l’Eglise

du VIII au XIII siècle, 7; J. MONTREUIL, Histoire de droit byzantin ou du droit romain dans

l’empire d’Orient depuis la mort de Justinien jusqu’à la prise de Constantinople en 1453, II,

493 ºi I, 199; N. M ILAS, Canoanele Bisericii Ortodoxe, I/1, 66-82.

 Cf. CJCO, Fonti, fasc. IX, Discipline generale antique, I/1. Les canons de conciles21

oecuméniques, 120; A. HERMAN, „Jus justinianum...”, 148.

 Mulþi canoniºti afirmã, printr-o considerare comunã cã Nomocanonul lui Foþie a fost22

acceptat, ca o colecþie canonicã oficialã a întregii Biserici din Orient, prin promulgarea sa

fãcutã de pãrinþii conciliari de la Sinodul de unire care a avut loc la Constantinopol în anul 920;

aºa sunt printre alþii: A. HERM AN , „Jus justinianum...”, 149; Ch. DE CLERCQ , Byzantin (Droit

canonique), 1177; Ch. MUNIER, Les sources patristiques du droit de l’Eglise du VIII au XIII

siècle, 79. În schimb, este adevãrat contrariul, cã acel Conciliu de unire nu a promulgat nici un

Nomocanon particular, ci a tratat numai despre chestiunea cãsãtoririi a patra oarã. Totuºi,

Nomocanonul, deºi neavând o recunoaºtere oficialã, constituie fundamentul din care provine

întreaga doctrinã canonistã în Orient, de la Ioan Scolasticul la Todor Balsamon; pentru cã þinut

cont de faptul cã, conform mentalitãþii timpului, chiar ºi o colecþie privatã avea în practicã

aceeaºi valoare ca o lege, cu condiþia ca textul sã fie precis ºi fidelitatea faþã de canoane sã fie

perfectã. În aceasta se afla toatã autoritatea ºi eficacitatea sa, ºi nu în autoritatea principelui sau

a persoanei private care a fãcut culegerea; datoritã dispoziþiei sale consideratã în sine ºi pentru

sine ºi datoritã provenienþei sale îndepãrtate, ea este folositã în practicã de Bisericã. Cf. B.

B IONDI, Giustiniano primo principe e legislatore cattolico, 95-104; IDEM , „Il cristianesimo nel
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Însã, fiind admise aceste excepþii, în general Biserica bizantinã a fost docilã
faþã de ordinele imperiale cu rezultatul cã, în timp ce, în Occident, Biserica
romanã extirpa cu rãbdare divorþul moºtenit din sistemul juridic roman,
introducând în locul sãu despãrþirea tori et mensae, afirmând net caracterul
indisolubil al cãsãtoriei ratum et consummatum , în Orient, Biserica din23

Bizanþ, afirmând cã în mod excepþional cãsãtoria poate sã fie desfãcutã din
cauza infidelitãþii conjugale a femeii, în practicã, ea, de fapt, a aplicat toate
acele principii de desfacere a legãturii, pe mãsurã ce acestea erau admise de
autoritatea bizantinã .24

Pontifii romani au încercat toate mijloacele pentru a face sã triumfe
principiul indisolubilitãþii conjugale, cerând respectarea ei de cãtre credincioºi,
aºa cum o demonstreazã clar documentele pontificale în acest sens. Papa
Siriciu interzice în mod absolut ca o femeie deja unitã în cãsãtorie sã devinã
soþia altuia: „Hoc ne fiat, modis omnibus inhibemus” . ªi Inocenþiu I insistã25

asupra conceptului de indisolubilitate. Astfel, întrebat fiind de episcopul de
Toulouse, Essuperiu, el rãspunde: „De his... qui interveniente repudio, aliis se
matrimonio copularunt. Quos in utraque parte adulteros esse manifestum est” ;26

iar lui Victoriciu de Rouen, acelaºi papã îl declarã în mod expres cã singura
cauzã de dezlegare a legãturii matrimoniale este moartea: „nec ei agendae
poenitentiae licentia concedatur, nici unus ex eis defunctus fuerit” . De aceeaºi27

pãrere sunt alþi papi ca Leon I, Grigore cel Mare ºi Grigore al II-lea: „sicut
masculum et feminam Deus in ipso exordio mundi praecepit coniugi, ut sint

Corpus Iuris Civilis...”, 283; A. ALBERTONI, Per una esposizione del diritto bizantino, 62 º.u.;

J. PARGOIRE, L’Eglise byzantine de 527 a 847, 78.

 Cf. E. INSADOWSKI, „Quid momentum habuerit christianismus ad ius romanum23

matrimoniale evolvendum”, în Acta Congressus iuridici internationalis, II, 83; A. D’EM ILIA ,

Lezioni di diritto bizantino. Il matrimonio, 124; J. ZHISHM ANN, Das Eherecht der

orientalischen Kirche, 98 º.u.. ºi 104 º.u.; J. DAUVILLIER – Ch. DE CLERCQ , Le mariage en

droit canonique oriental, 84; A. ESM EIN , Le mariage en droit canonique, II, 53; M. JUGIE,

Theologia dogmatica christianorum orientalium, III, 459.

 Cf. A. D’EM ILIA , Lezioni di diritto bizantino. Il matrimonio, 125; J. DAUVILLIER – Ch.24

DE CLERCQ , Le mariage en droit canonique oriental, 85; E. INSADOWSKI, „Quid momentum

habuerit christianismus...”, 83; A. CATOIRE, „Le divorce d’aprés l’Eglise catholique et l’Eglise

orthodoxe”, Echos d’Orient XIV, 169; A. COUSSA, Epitome praelectiones de jure Ecclesiastice

orientali, III. De matrimonio, 252.

 Este un rãspuns dat unui anume Imeriu, episcop de Tarragona, cf. PL 13, 1136-1137.25

 INOCENÞIU  I, Epistola 6: PL 20, 500; J. GAUDEM ET, L’Eglise dans l’empire romain (IV-V26

siècle), 545; A. ESM EIN , Le mariage en droit canonique, II, 66.

 INOCENTIU I, Epistola II, 15: PL 20, 479.27
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duo in carne una, ita iuxta doctrinam apostolicam «unumquisque vir suam
uxorem habent» (1Cor 7)... «alligatus es uxori, noli quaerere solutionem»
(Ibidem), id est, superstite coniuge ad alterius feminae concubitum non velle
transire” . În general, nu se gãseºte nici un text creºtin în care sã se poatã28

vedea o aluzie la divorþ, nici canoane conciliare ecumenice interpretate cu
seriozitate care sã înveþe ceva împotriva principiului de indisolubilitate a
legãturii conjugale . În sfârºit, nici cãrþile penitenþiale cele mai vechi nu ne29

autorizeazã sã susþinem contrariul.
În Orient, îndeosebi în Bizanþ, împãraþii revendicau întreaga reglementare

a instituþiei cãsãtoriei, deci ºi puterea de a stabili impedimentele, validitatea sau
invaliditatea legãturii. Biserica a recunoscut abia la sfârºitul secolului al IX-lea
ºi începutul secolului al X-lea binecuvântarea nupþialã ca singura formã a
cãsãtoriei ºi, din acest moment, cãsãtoria a cãpãtat caracterul de instituþie
ecleziasticã . Totodatã, deºi profesa principiul general conform cãruia nu este30

permis sã se rupã în mod arbitrar o legãturã matrimonialã încheiatã în mod
legitim ºi sacru ºi stabilea în acest sens pedepse împotriva celui care îndrãznea
sã dizolve în mod voluntar bonum coniugale ºi trecea la altã cãsãtorie ºi declara
inexistentã aceastã a doua cãsãtorie, deoarece numai moartea sau o altã cauzã
asemãnãtoare morþii, care depãºeºte concepþia esenþialã a indisolubilitãþii
legãturii ºi care distruge fundamentul moral ºi religios al legãturii, poate sã
desfacã legãtura , Biserica nu a putut sã se impunã în mod absolut în practicã31

pentru a face sã triumfe motivaþia creºtinã a indisolubilitãþii matrimoniale .32

 GRIGORE AL II-LEA, Capitulare VI: PL 89, 533; cf. LEON CEL MARE, Epistola 159: PL 54,28

1137; A. ESM EIN , Le mariage en droit canonique, II, 66; J. GAUDEM ET, L’Eglise dans l’empire

romain (IV-V siècle), 545; A. V ILLIEN , „Divorce”, în DTC, IV, 1466.

 Cf. H. LECLERCQ, „Divorce”, în Dictionnaire d’Archeologie Chrétienne et de Liturgie,29

IV/1, 1220. Într-un papirus descoperit se aflã menþionat un divorþ fãcut în anul 689 în prezenþa

ecleziasticilor. Steinwenter considerã cã este vorba de un divorþ in facie Ecclesiae, care se

poate asemãna cu acea „manumissio in Ecclesia”, cf. J. DAUVILLIER – Ch. DE CLERCQ , Le

mariage en droit canonique oriental, 84-95; B. B IONDI, Il diritto romano-cristiano, III, 70.

 Cf. Nov. 89: PG 107, 602-604 („Itaque quemadmodum adhibitis sacris deprecationibus30

adoptionem perfici praecipimus, sic sane etiam sacrae benedictionis testimonio matrimonia

confirmari iubemus. Adeo ut si qui citra hanc matrimonium ineant, id ne ab initio quidem ita

dici, neque illos in vitae illa consuetudine matrimonii iure potiri velimus”); J. P. ZEPOS, Ius

greco romanum , I, 156; J. ZHISHM AN , Das Eherecht der orientalischen Kirche, 124.

 Cf. can. 87 al Conciliului Trulan: Fonti, fasc. IX, t. I, 222-224; N. M ILAS, Canoanele31

Bisericii Ortodoxe, I/2, 464-470.

 Trebuie notat cã, în Occident, acolo unde concepþia creºtinã a perpetuitãþii ºi32

indisolubilitãþii cãsãtoriei este aplicatã, dreptul capitularilor franci ezitã sã se debaraseze de



45

Acest lucru pentru cã, datã fiind situaþia Imperiului bizantin, ori de câte ori
Biserica bizantinã lua iniþiativa de a da norme cu caracter religios cu privire la
cãsãtorie, trebuia sã acþioneze mereu în aºa fel încât aceste norme stabilite de
ea sã aibã aprobarea puterii temporare, aºa cum se întâmpla de fapt. Acestea nu
erau altceva decât norme luate din legislaþia lui Iustinian, mai ales din Novella
117 , aºa cum ne demonstreazã diferitele ediþii ale culegerii Nomocanon XIV33

Titulorum, apãrute pânã în secolul al X-lea.
Aºadar, inspirându-se din dreptul civil, ºi pentru dreptul canonic oriental

cãsãtoria poate sã fie desfãcutã fie prin moartea uneia dintre pãrþi, fie printr-un
act judecãtoresc prin care se demonstreazã cã s-a întâmplat ceva care modificã
însãºi natura legãturii, un quid care în sine se poate asemãna cu moartea .34

Aceste afirmaþii au fost acceptate de toþi pânã în secolul al IX-lea .35

Ca ºi pentru dreptul civil, ºi pentru dreptul canonic oriental, cãsãtoria se
desface fie bona gratia fie ex iusta et rationabili causa, însã cum damno.

2.2. Divorþul ex iusta et rationabili causa cum damno

A) Adulterul

folosinþele vechi ºi se aratã mult mai puþin intransigent decât putea sã determine o aplicare

rigidã a cuvintelor din Mt 19,9: Carol cel Mare a procedat la divorþuri repetate, cf. A. ESM EIN ,

Le mariage en droit canonique, II, 70-85; A. V ILLIEN , „Divorce”, 1464-1465, referitor la

capitularul din Soissons din 744, ºi la sinoadele din Verberie ºi Compiegne din anul 758 ºi 757;

F. BRANDILONE, Note ad alcuni canoni del Concilio Forojuliano dell’anno 796, 257; A.

MARONGIU , „Divorzio”, în Enciclopedia del diritto, XIII, 489.

 Conform lui N. M ILAS (Canoanele Bisericii Ortodoxe, I/2, 468-469) aceastã Novelã a33

fost datã de piosul Iustinian cu consimþãmântul ºi dupã insistenþa patriarhului de

Constantinopol Mina (536-552); cf. D. LUCACIU , De divortio in Ecclesia romena dissidenti,

24.

 Cf. Nov. 22, 5; 22, 9; 22, 20 a lui Iustinian; C. I, 3, 53, 3; D. 24, 2, 1; BT 28, 7, 4; 28, 7,34

8 ºi 28, 7, 21; can. 93 al Conciliului Trulan: Fonti, fasc. IX, t. I, 228-229; Nomocanone XI, 1:

PG 104, 1149-1152.

 Au vorbit în mare parte despre argumentul nostru cu multã competenþã Zachariae von35

Lingenthal ºi J. Zhishman, a cãror operã este de mare importanþã ºi fundamentalã pentru dreptul

canonic bizantin. Cf. J. ZHISHM AN , Das Eherecht der orientalischen Kirche, 96-119 ºi 729-

730.
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Pentru Biserica orientalã, motivul unic ºi fundamental de desfacere a unei
legãturi matrimoniale consumate, iusta et rationabiliter, a fost adulterul, care
constituie în practicã punctul de plecare pentru celelalte motive .36

Adulterul, aºa cum este înþeles în mod obiºnuit în tradiþia civilã ºi
ecleziasticã, constã în actul material ca atare, voit în mod liber ºi conºtient,
împotriva datoriilor de fidelitate conjugalã: deci se exclud violenþa ºi privarea
de libertate .37

Ca sã se poatã invoca, atât în favoarea bãrbatului, cât ºi a femeii, motivul
adulterului, este necesar ca acesta sã fie dovedit prin acþiune judecãtoreascã ºi
partea vãtãmatã va putea sã-ºi atingã scopul dupã un proces normal ºi o sentinþã
judecãtoreascã. Totuºi, în cazul unei greºeli din partea femeii, numai soþului i
se dã dreptul la acþiune acuzatoare, mai ales când bãrbatul are dovezi clare cu
privire la greºeala soþiei, prin intermediul stãrii de graviditate cauzate de o terþã
persoanã .38

Deoarece logodna cu binecuvântare era aproape sinonimã cu cãsãtoria,
Biserica vede o cauzã de rupere nu numai a logodnei, ci ºi a cãsãtoriei ºi în
cazul lipsei de fidelitate care a avut loc în aceastã perioadã.

Deci, procedând în ordine, ca sã se poatã invoca divorþul pentru motiv de
moicheia:

1) Partea vãtãmatã nu trebuie sã fi fãcut aceeaºi greºealã de care o acuzã pe
cealaltã ; nu trebuie sã fie responsabilã de adulterul soþului (soþiei) instigând,39

 Cf. A. CATOIRE, „Le divorce d’aprés l’Eglise catholique...”, 169; A. D’EM ILIA , Lezioni36

di diritto bizantino. Il matrimonio, 124; J. DAUVILLIER – Ch. DE CLERCQ , Le mariage en droit

canonique oriental, 84-85; J. ZHISHM AN , Das Eherecht der orientalischen Kirche, 96-97 ºi

734-735; Nov. 20 a lui Leon al VI-lea.

 Cf. can. 4 al sfântului Grigore de Nissa: Fonti, fasc. IX, t. II, 212-213; Nomocanone XIII,37

4: PG 104, 1189-1193; J. ZHISHM AN, Das Eherecht der orientalischen Kirche, 734-735; can.

49 al sfântului Vasile: Fonti, fasc. IX, t. II, 139 („Les violations subies de force sont sans

culpabilité, par conséquent, l’esclave aussi, violée par son maître, n’est pas coupable”).

 Cf. J. ZHISHM AN , Das Eherecht der orientalischen Kirche, 388-392; 587-597; C. IX, 9,38

7.

 Cf. D. 24, 3, 39 ºi 47; BT 28, 8, 37 ºi 45.39
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ducând sau permiþând greºeala , sau suportând desfrânarea ei ; nu a iertat în40 41

mod expres sau tacit, prin folosirea normalã a cãsãtoriei, pe cel vinovat ; nu42

a lãsat sã treacã termenii stabiliþi pentru acuzare .43

2) Eroarea stãrii feciorelnice a femeii nu dã dreptul la desfacerea cãsãtoriei,
exceptând cazul în care relaþia trupeascã a avut loc în timpul perioadei de
logodnã; totuºi, se poate avea acþiune de desfacere a cãsãtoriei în cazul stãrii
de graviditate a logodnicei care a avut origine în timpul logodnei. Atunci
bãrbatul, dupã ce a descoperit aceastã stare a femeii, nu trebuie numai sã
înceteze cu ea actele conjugale, ci, îndepãrtându-se de femeie, trebuie sã-i
informeze pe pãrinþii ei de aceastã stare, deoarece, tolerând aceasta, el pierde
dreptul la despãrþire. În afarã de aceasta, soþul trebuie sã fi avut cunoaºterea
acestei dovezi clare de infidelitate dupã încheierea cãsãtoriei, pentru cã, dacã
ºtia aceasta înainte de cãsãtorie sau se poate demonstra cã el a avut raporturi cu
soþia înainte de a se cãsãtori într-o perioadã cuprinsã între ºase ºi zece luni
înainte de a naºte, el nu poate sã invoce dreptul la divorþ, ºi, în sfârºit, dacã este
vorba de o vãduvã sau de o divorþatã, nu trebuie sã se fi cãsãtorit cu ea înainte
de termenii legali . Considerând cã femeia a comis fapta înainte de cãsãtorie,44

nu se dã loc la aplicarea pedepselor ca în divorþul vinovat , decât dacã existã45

dovezi sigure.
3) Nu lipsesc circumstanþele ajutãtoare care pot induce la o suspiciune sigurã

cu privire la consumarea adulterului, circumstanþe care pentru dreptul civil
bizantin sunt cauze de divorþ. Deci, bãrbatul poate sã obþinã desfacerea
cãsãtoriei în virtutea adulterului soþiei atunci când aceasta, împotriva voinþei
soþului, frecventeazã persoane strãine de sex masculin în mod prea familiar ºi
în localuri publice ºi în locuri frecventate numai de bãrbaþi, sau când nu stã

 Cf. D. 48, 5, 13, 5: „Iudex adulterii ante oculos habere debet, et inquirere, an maritus40

pudice vivens mulieri quoque bonos mores colendi auctor fuerit; periniquum enim videtur esse,

ut pudicitiam vir ab uxore exigat, quam ipse non exhibeat”. Un scholion din Vasilicale 60, 37,

16 spune: „Si iudex comperiat, maritum turpiter viventem occasionem impudicae vitae

praebuisse uxori, potest eum condemnare. Hoc tamen accusatione uxorem non eximit”.

 Cf. C. IV, 7, 5; BT 24, 2, 14; Nomocanone XIII, 21: „Qui uxorem suam fornicari sciens41

tacet, lenocinium facit”.

 Cf. D. 48, 5, 13, 9; BT 60, 37, 15: „Si repudiatam uxorem meam reduxero, non quasi42

renovans idem matrimonium, sed secundum contrahens, aboleo praecedentia delicta, et neque

adulterii nec stupri possum accusare”.

 Cf. J. ZHISHM AN , Das Eherecht der orientalischen Kirche, 593, 736.43

 Cf. J. ZHISHM AN , Das Eherecht der orientalischen Kirche, 677, 680, 722 ºi 738 º.u.44

 Cf. D. 48, 5, 13, 5; BT 24, 2, 14.45
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acasã nolente viro, înnopteazã în afara casei sau a plecat fãrã motiv ºi, în
sfârºit, dacã frecventeazã spectacole publice, teatrul, cursele de cai, fãrã ºtirea
soþului: aceste motive pot trezi în soþ suspiciunea unei trãdãri a fidelitãþii
conjugale . Însã nu este admisã îndepãrtarea soþiei din antipatie sau cu46

consimþãmântul lui, cu scopul de divorþa de ea ºi a se recãsãtori, pentru cã
numai adulterul, comis în mod conºtient, ºi absenþa femeii cu scopul principal
de a comite adulter dau dreptul la desfacerea legãturii .47

La rândul sãu, femeia poate sã aibã suspiciuni cu privire la fidelitatea soþului
ºi poate sã cearã desfacerea cãsãtoriei, atunci când bãrbatul s-a fãcut vinovat
de seducþie, s-a folosit de cãsãtorie în mod ne-natural, a acuzat-o de adulter în
mod fals, fãrã dovezi, a avut raporturi trupeºti în mod obiºnuit cu alte femei sau
a plecat de acasã pentru o perioadã de cinci ani .48

Cât priveºte pedeapsa, Biserica, neputând exercita o jurisdicþie civilã asupra
credincioºilor, se limita sã aplice pedepse spirituale sau disciplinare, cum sunt
excomunicarea, care în general a mers pânã la durata de ºapte ani, ºi pocãinþele,
pe care le-a dus pânã la închiderea în mãnãstire. Dreptul ecleziastic bizantin a
recunoscut, de asemenea, rãzbunarea bãrbatului care a surprins-o pe soþie, în
casa sa, în adulter flagrant. Totuºi, pe mãsurã ce puterea civilã suprima acest
tip de pedeapsã, ºi Biserica îºi modifica modul de pedeapsã .49

 Cf. Nomocanon XIII, 4: PG 104, 1189-1193; Nov. 117, 8, 4-6 lui Iustinian; BT 28, 7, 1;46

Prochiron Bas., XI, 9-11; Epanagogé, XXI, 5; Nov. 30 a lui Leon al VI-lea; can. 9 ºi 21 ale

sfântului Vasile: Fonti, fasc. IX, t. II, 108 º.u. ºi 123 º.u.; can. 87 al Conciliului Trullan: Fonti

fasc. IX, t. I/1, 222; can. 77 al Conciliului Trullan: Ibidem , 214; can. 30 al Conciliul din

Laodicea: Ibidem , 143.

 Cf. can. 35 al sfântului Vasile: Fonti, fasc. IX, t. II, 132 („A propos de celui qui a été47

abandonée par sa femme, il faut rechercher la cause d’abandon; s’il résulte qu’elle est partie

sans raison, il est, lui, digne d’excuse, elle, de pénitence”); can. 87 al Conciliului Trullan:

Fonti, fasc. IX, t. I/1, 222-223 („Si ita praeter rationem a marito secessisse visa est, ille quidem

venia dignus est, haec vero poena”); Nov. 117, 8, 7 a lui Iustinian („Si ergo contigerit aliquem

citra unam praedictarum causarum suam uxorem domo propria expellere, ut illa non habens

parentes apud quos possit manere ex necessitate foris habitet nocte, iubemus nulla esse marito

licentiam propter hanc causam repudium mittere uxori, eo quod ipse huius rei auctor exsistit”);

J. ZHISHM AN , Das Eherecht der orientalischen Kirche, 743-747.

 Cf. Nomocanon, XIII, 4: PG 104, 1189-1193; BT 28, 7, 1; Prochiron Bas., XI, 16-18;48

Epanagogé, XXI, 6; Nov., 117, 9, 3-5 lui Iustinian; D. 48, 5, 2, 2; J. ZHISHM AN , Das Eherecht

der orientalischen Kirche, 747-753.

 Cf. Nomocanon, XIII, 5 ºi 6: PG 104, 1193-1197; Nomocanonul lui Ioan Scolasticul L,49

tit. 41: J. B. PITRA, Iuris ecclesiastici graecorum historia..., II, 384; Nomocanon, XI, 1: PG

104, 1149-1152; Nov. 134, 10 a lui Iustinian; BT 28, 7, 1; can. 54 al sfântului Vasile ºi can. 87

ºi 98 al Conciliului Trullan: Fonti, fasc. IX, t. II, 143; t. I, 222-224 ºi 235.
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La aceste pedepse trebuie adãugate altele pentru cel care are un status
deosebit, aºa cã nu putea sã aibã acces la starea clericalã cel care a fost
incriminat de adulter ºi, chiar dacã acesta a primit ordinele sacre, era degradat
ºi îndepãrtat din viaþa ecleziasticã ºi, împreunã cu el, acel episcop care, fiind
conºtient de piedica la ordinele sacre, l-a hirotonit; în afarã de cazul în care
episcopul a acþionat în bunã credinþã ºi a aflat de vinovãþia celui hirotonit dupã
consacrare; în cazul acesta, pentru superiorul ierarhic ecleziastic nu este
degradare din funcþiile sale episcopale ºi preoþeºti, ci suspendare. Nici acel
bãrbat care a avut o soþie adulterã nu poate sã fie primit la slujirea preoþeascã,
chiar dacã a divorþat de ea . În afarã de aceasta, soþia persoanei ecleziastice50

care a comis adulter trebuie sã fie îndepãrtatã definitiv, pentru cã, în caz
contrar, este suspendat soþul de la exercitarea slujirii pastorale, ºi aceasta pentru
motivul clar cã o convieþuire cu o femeie adulterã înseamnã a dãuna curãþiei
slujirii preoþeºti .51

Conform unei interpretãri largi a versetului evanghelic din Mt 19,9 ºi 5,32
ºi, prin analogie, orice act de naturã gravã cum ar fi adulterul este motiv
suficient de valabil pentru a desface cãsãtoria: adulterul nu este pentru dreptul
canonic oriental motiv exclusiv, ci un motiv exemplar de divorþ .52

B) Alte motive de divorþ cum damno

Legãtura matrimonialã se desface cum damno:
a) Din cauza unui complot împotriva suveranului, care este pedepsit cu

moartea pentru conspiratori, sau exilul atunci când ºi soþul, ºi soþia ar iscodi
ceva împotriva împãratului sau, fiind conºtienþi cã alþii pregãtesc un atentat
împotriva ºefului statului, nu au anunþat autoritãþile competente, femeia prin

 Cf. can. 61 apostolic: Fonti, fasc. IX, t. I/2, 39-40 („Si qua fuerit accusatio contra fidelem50

fornicationis vel adulterii vel in alio quodam actu prohibito, et convictus fuerit, minime

provehetur in clerum”); J. ZHISHM AN , Das Eherecht der orientalischen Kirche, 741-743.

 Cf. can. 8 al Conciliului din Neocesarea: Fonti, fasc. IX, t. I/2, 78-79; Nomocanon, I, 3251

ºi XIII, 6: PG 104, 1017 ºi 1197; Nomocanonul lui Ioan Scolasticul L, tit. 41: J. B. PITRA, Iuris

ecclesiastici graecorum historia..., II, 384 º.u.; V. GRUM M EL, Les regestes des actes du

Patriarcat de Constantinople, I/2, nr. 531, 2 ºi 539, 4; J. ZHISHM AN , Das Eherecht der

orientalischen Kirche, 423 ºi 741-743.

 Cf. J. ZHISHM AN , Das Eherecht der orientalischen Kirche, 119; A. CATOIRE, „Le divorce52

d’aprés l’Eglise catholique...”, 169; J. DAUVILIIER – Ch. DE CLERCQ , Le mariage en droit

canonique oriental, 85; A. D’EMILIA, Lezioni di diritto bizantino. Il matrimonio, 125.
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intermediul bãrbatului sau altor persoane, bãrbatul în mod direct sau printr-o
terþã persoanã .53

b) Din cauza atentatelor la viaþa soþului (soþiei), în cazul în care, în orice fel
ºi cu orice mijloc, unul ar atenta la viaþa celuilalt, fie direct ºi chiar sub
presiunea urii, cât ºi indirect, neavertizând victima de pericolul ce apasã asupra
ei, sau atunci când soþul nu ia cuvenita apãrare a femeii ºi nu o rãzbunã.
Aceastã cauzã este de o gravitate mai mare decât adulterul, deoarece nu
priveºte numai legãtura conjugalã, ci însuºi dreptul la viaþã ºi, deci, sãvârºirea
crimei presupune în sine o convieþuire, o înþelegere cu o terþã persoanã cu care
sã trãiascã dupã moartea soþului (soþiei); tot infidelitatea soþului (soþiei) este
motivul delictului . Sfântul Vasile vede un ucigaº în acel soþ care, stãpânit de54

urã, s-a folosit de o secure împotriva soþiei, iar aceastã sentinþã provoacã printre
autori o interpretare diferitã . Totuºi, este opinie comunã cã e suficient55

atentatul pentru a provoca divorþul. Maltratãrile în sine nu constituie o cauzã
valabilã de desfacere a cãsãtoriei, chiar dacã dreptul civil tuteleazã apãrarea
cetãþeanului .56

c) Din cauza avortului fãcut din urã faþã de soþ. O astfel de crimã,
consideratã de dreptul bizantin ca ucidere, putea sã fie pedepsitã cu pedeapsa
capitalã sau cu orice altã pedeapsã corporalã sau cu închisoarea, pedepse
aplicate nu numai pentru femeie, ci ºi pentru cei care au colaborat la comiterea
delictului . Dreptul canonic, fãrã a face deosebire dacã femeia este sau nu57

cãsãtoritã, stabileºte pedeapsa excomunicãrii, chiar ºi împotriva acelor
persoane care au colaborat la avort, o perioadã de zece ani, în timp ce o normã
mai veche a Bisericii prevedea un timp mai îndelungat, pe viaþã . Acest delict,58

 Cf. Nomocanon, XIII, 4: PG 104, 1189-1193; Nov., 22, 15, 1 ºi 2; Nov., 117, 8, 1 ºi 117,53

9, 1 ale lui Iustinian; BT 28, 7, 1; Prochiron Bas., XI, 6; Epanagogé, XXI, 5 ºi 6; A. CATOIRE,

„Le divorce d’aprés l’Eglise catholique...”, 169 º.u.

 Cf. Nomocanon, XIII, 4 ºi IX, 25: PG 104, 1189-1195 ºi 1107-1118; Nov., 22, 15, 1 ºi54

2; Nov., 117, 8, 3 ºi 117, 9, 2 ale lui Iustinian; Ecloga, II, 13; Prochiron Bas., XI, 8 ºi 15;

Epanagogé, XXI, 5 ºi 6; A. CATOIRE, „Le divorce d’aprés l’Eglise catholique...”, 169 º.u.

 Cf. can. 8 al sfântului Vasile: Fonti, fasc. IX, t. II, 104.55

 Cf. J. ZHISHM AN , Das Eherecht der orientalischen Kirche, 733; Nov., 117, 14 a lui56

Iustinian; Nomocanone, XIII, 4: PG 104, 1189-1190.

 Cf. Nomocanon, XIII, 10: PG 104, 1199; D. 48, 8, 1; 48, 8, 8; 48, 19, 38, 5; 48, 19, 39;57

can. 91 al Conciliului Trullan: Fonti, fasc. IX, t. I/1, 227 („Eas quae abortionem cientia

medicamenta dant, et eas quae venena foetus necantiam accipiunt, homicidae poenis

subiicimus”).

 Cf. can. 21 al Conciliului din Ancyra: Fonti, fasc. IX, t. I/2, 71 („De mulieribus quae58

fornicantur et partus suos necant vel quae agunt secum ut utero conceptos excutiant, antiqua
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constituind un motiv valid de divorþ pentru legislaþia civilã, disciplina
ecleziasticã l-a primit între normele sale, dându-i ºi ea vigoare legislativã .59

d) Un alt motiv de desfacere, chiar dacã era aplicat rar prin mãsuri care în
mod obiºnuit erau luate pentru a împiedica abuzurile uºoare, era rudenia
spiritualã ce deriva din faptul de a þine propriul copil la izvorul baptismal. Deºi
nu sunt documente care sã dovedeascã desfacerea cãsãtoriei în Bisericã pentru
un motiv de felul acesta, deoarece un caz asemãnãtor era pedepsit cu severitate
de legile civile , totuºi se poate vedea atitudinea pe care a luat-o Biserica60

orientalã faþã de acest impediment, din diferite documente ecleziastice. De fapt,
a þine la botez un copil constituie impediment matrimonial dirimant între naº
ºi mama copilului, aºa încât, conform can. 53 al Conciliului Trullan, este
interzisã cu severitate o cãsãtorie în acest caz, care este numitã ilegitimã ºi
nedreaptã, ºi dacã s-a încheiat, nu trebuie sã fie consideratã cãsãtorie; cei care
continuã o asemenea relaþie sunt supuºi pedepselor care se aplicã împotriva
desfrânaþilor, iar consecinþa este desfacerea cãsãtoriei .61

C) Divorþul bona gratia

quidem definitio usque ad exitum vitae eas ab ecclesia removet”); can. 2 ºi 8 ale sfântului

Vasile: Ibidem , t. II, 99-100 ºi 107.

 Cf. C. V, 17, 11; Nov., 22, 16, 1 a lui Iustinian; Novela 31 a lui Leon al VI-lea: PG 107,59

495-498; J. P. ZEPOS, Ius greco romanum , I, 96-97. În Novela 117 a lui Iustinian nu a fost

menþionatã aceastã cauzã. Cf. ºi A. CATOIRE, „Le divorce d’aprés l’Eglise catholique...”, 169

º.u.; A. D’EM ILIA , Lezioni di diritto bizantino. Il matrimonio, 125; J. DAUVILLIER – Ch. DE

CLERCQ , Le mariage en droit canonique oriental, 90; J. ZHISHM AN , Das Eherecht der

orientalischen Kirche, 753-754.

 Cf. Novela 26 a lui Leon al IV-lea Kazar ºi Costantin al VI-lea din anul 776-780: J. P.60

ZEPOS, Ius greco romanum , I, 41.

 Cf. can. 53 al Conciliului Trullan: Fonti, fasc. IX, t. I/1, 189-190 („Quoniam spiritalis61

affinitas corporum coniunctione maior est, in nonnulis autem locis cognovimus quosdam sancto

et salutari baptismate infante suscipiunt, postea quoque cum matribus illorum viduis

matrimonium contrahere, statuimus, ut posterum nihil fiat eiusmodi. Si qui autem post

praesentem canonem hoc facere deprehensi fuerint, ii quidem primo ab hoc illicito matrimonio

desistant, deinde et fornicatorum poenis subiiciantur”); Ecloga, II, 2; BT 28, 5, 4; A. D’EM ILIA ,

Lezioni di diritto bizantino. Il matrimonio, 126; A. CATOIRE, „Le divorce d’aprés l’Eglise

catholique...”, 169; R. SOUARN , „La parenté spirituelle empechement canonique du mariage

chez le Grecs”, Echos d’Orient IV, 129-130; J. ZHISHM AN, Das Eherecht der orientalischen

Kirche, 268 ºi 757.
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Disciplina ecleziasticã orientalã ia în vedere ºi acele motive care, sine
damno, bona gratia, desfac legãtura matrimonialã atunci când lipsesc sau
dispar posibilitãþile de a atinge scopurile cãsãtoriei.

1) Imposibilitatea fizicã de a realiza raportul conjugal, atunci când este
perpetuã ºi anterioarã cãsãtoriei, constituie motiv valid pentru o declaraþie de
desfacere a legãturii . Nu se bucurã de acest drept atunci când incapacitatea62

constituþionalã de a da naºtere este dupã cãsãtorie, fie cã este sau nu cauzatã de
boli. Izvoarele ecleziastice nu ne spun dacã sterilitatea femeii sau alt defect de
acest fel poate duce la divorþ, chiar dacã, referitor la logodnã, impotenþa de
felul acesta, adicã sterilitatea femeii, provoacã desfacerea logodnei .63

Însuºindu-ºi norma civilã, dreptul canonic a stabilit trei ani de probã începând
de la încheierea cãsãtoriei, ca sã se poatã intenta acþiune de desfacere a
cãsãtoriei ; dupã ce s-a dovedit impotenþa conform normelor judecãtoreºti de64

procedurã, fie cã cei doi sunt sau nu în cunoºtinþã de cauzã înainte de
celebrarea cãsãtoriei, cãsãtoria era declaratã nulã din cauza defectului sãu
esenþial: numai acelei praesumptio iuris a femeii nu i se acordã acþiune , totuºi65

nu i se neagã cererea atunci când soþul neagã cã este incapabil sã realizeze actul
conjugal. În cazul de impotenþã, este recomandabil pentru femeie sã se abþinã
de la raporturi sexuale în locul recãsãtoririi, totuºi, nu este condamnabilã
cãsãtoria pe care femeia vrea cu tot dinadinsul sã o încheie .66

2) Absenþa soþului fãrã a da veºti despre sine. Inspirându-se din legislaþia
civilã bizantinã, care reglementeazã cãsãtoria militarului absent din cazarmã ,67

disciplina ecleziasticã a voit ºi ea sã trateze aceastã materie, extinzând-o la
orice persoanã care lipseºte dintr-un motiv just. Baza juridicã a acestui motiv

 Cf. Nomocanone, XIII, 4: PG 104, 1189-1194: BT 28, 7, 4; Ecloga, II, 13; Prochiron62

Bas., XI, 2; Epanagogé, XXI, 2; Novela 98 a lui Leon al VI-lea: PG 107, 617-622; J. P. ZEPOS,

Ius greco romanum , I, 165-167.

 Cf. J. ZHISHM AN , Das Eherecht der orientalischen Kirche, 664 ºi 760; BT 30, 1, 17; D.63

24, 1, 60, 1.

 Cf. Novela 22, 6 ºi Novela 117, 12 ale lui Iustinian; C. V, 17, 10.64

 Cf. J. ZHISHM AN , Das Eherecht der orientalischen Kirche, 207-210.65

 Cf. FOZIO , Epistola 19. Epistolae canonicae ad episcopos: PG 102, 785; V. GRUM EL, Les66

regestes des actes du patriarcat de Constantinople, I, nr. 539, 4; A. V ILLIEN , „Divorce”, 1465-

1466; A. ESM EIN , Le mariage en droit canonique, II, 67; cf. D. 48, 5, 11, 12; C. V, 17, 7;

Novela 22, 14 pr. ºi Novela 117, 11 ale lui Iustinian; BT 28, 7, 3; Prochiron Bas., XI, 19;

Epanagogé, XIX, 7.

 Cf. D. 48, 5, 11, 12; C. V, 17, 7; Novela 22, 14 pr. ºi Novela 117, 11 ale lui Iustinian; BT67

28, 7, 3; Prochiron Bas., XI, 19; Epanagogé, XIX, 7.
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de divorþ bona gratia este mereu moartea prezumtivã a celui absent ºi
posibilitatea ca cel absent sã se poatã întoarce acasã, oricare ar fi timpul
absenþei ºi chiar dacã a îndepãrtat-o pe soþie în mod inconºtient. Spune can. 93
al Conciliului Trullan cã femeia comite adulter dacã se cãsãtoreºte fãrã a se
asigura mai înainte de moartea soþului . De aceea, se cere o cercetare68

scrupuloasã ºi severã cu privire la întoarcerea sau neîntoarcerea celui absent,
înainte de a proceda la desfacerea cãsãtoriei ºi a da pãrþii rãmase acasã dreptul
de a trece la o altã cãsãtorie .69

Cât priveºte soþul militar absent din cazarmã, chiar dacã baza juridicã este
tot moartea, aceasta are o probabilitate de certitudine mai mare decât aceea pe
care ar putea-o avea un bãrbat civil care s-a îndepãrtat de acasã, de aceea,
Conciliul Trullan ºi sfântul Vasile sunt mai blânzi faþã de acea femeie care a
voit sã se recãsãtoreascã fãrã a aºtepta întoarcerea soþului .70

Fiind împlinite acestea, dreptul canonic bizantin dispune ca:
a) în prezumþia morþii soþului absent, soþia putea sã încheie o nouã cãsãtorie,

însã dacã primul soþ, deºi nu a dat mult timp veºti despre sine, se întoarce, era
valabilã prima cãsãtorie, nu a doua, ºi deci, dacã vrea, soldatul poate sã
restabileascã viaþa comunã împreunã cu soþia ;71

b) este necesar sã se cunoascã puterea convingerii pe care o are femeia cu
privire la moartea soþului, dacã a urmat dispoziþiile stabilite de dreptul bizantin,
dacã a avut sau nu posibilitatea de a cerceta dacã autoritãþile militare superioare
ale soþului au acceptat sau au respins cererea femeii; dupã aceasta, Biserica,
dupã ce a fãcut cercetarea cu privire la circumstanþa morþii sau cu privire la
data dispariþiei, poate sã procedeze la examinarea cererii femeii ;72

 Cf. can. 93 al Conciliului Trullan: Fonti, fasc. IX, t. I/1, 228 („Uxor viri qui secessit et68

non apparet, antequam de eius morte certior facta sit, alteri cohabitans, adulteratur”); can. 31

al sfântului Vasile: Ibidem, t. II, 131.

 Aºa comenteazã Balsamon can. 93 al Conciliului Trullan; cf. N. M ILAS, Canoanele69

Bisericii Ortodoxe, I/2, 473-474.

 Cf. can. 93 al Conciliului Trullan: Fonti, fasc. IX, t. I/1, 228-229; can. 36 al sfântului70

Vasile: Ibidem , t. II, 133.

 Cf. can. 93 al Conciliului Trullan: Fonti, fasc. IX, t. I/1, 229; Nomocanon, XIII, 3: PG71

104, 1189; IOAN SCOLASTICUL, Nomocanon L, tit. XLI: J. B. PITRA, Iuris ecclesiastici

graecorum historia..., II, 384; A. D’EM ILIA , Lezioni di diritto bizantino. Il matrimonio, 125;

A. CATOIRE, „Le divorce d’aprés l’Eglise catholique...”, 169; J. DAUVILLIER – Ch. DE CLERCQ ,

Le mariage en droit canonique oriental, 90; J. ZHISHM AN , Das Eherecht der orientalischen

Kirche, 762-767.

 Cf. Nomocanon, XIII, 3: PG 104, 1189; Novela 117, 11 a lui Iustinian; BT 28, 7, 3.72
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c) referitor la spaþiul de timp care trebuie sã treacã de la ziua dispariþiei
soþului ºi cererea de a se recãsãtori nu este stabilit nimic, însã practica urmatã
pânã atunci era cea de zece ani ;73

d) dacã se respectã dispoziþiile de mai sus, prima cãsãtorie este declaratã
desfãcutã ºi i se permite femeii sã se recãsãtoreascã. Dar deºi este validã
aceastã cãsãtorie, valoarea sa poate sã fie contestatã de întoarcerea soþului
absent, caz în care depinde de acesta dacã o reia sau o respinge pe femeie, în
funcþie de cum este considerat comportamentul femeii, adulter sau nu, ºi de aici
rezultã cã femeia respinsã de soþ nu are dreptul sã continue sã convieþuiascã
împreunã cu al doilea soþ ºi, dacã ar face aceasta, ar fi pasibilã de pedeapsa
stabilitã pentru o adulterã . Însã nu se poate imputa soþiei sau celui de-al doilea74

soþ nici o vinã dacã au fost informaþi în mod fals despre moartea celui absent.
3) Prizonieratul ab hostibus. Ca ºi pentru soþul absent, mai ales dacã este

militar, ºi pentru prizonier, conform învãþãturii vechi a pontifilor romani, este
valabil principiul cã legãtura matrimonialã nu se desface o datã cu prizonieratul
soþului, chiar dacã, devenind sclav al duºmanului, condiþia socialã a soþilor
suferea o disparitate. De fapt, se citeºte într-o scrisoare a lui Inocenþiu I cãtre
un anume Probus cã „fide catholica suffragante illud esse coniugium, quod erat
primitus, conventumque secundae mulieris, priore superstite nec divortio
ejecta, nullo pacto posse esse legitimum” , unde, lãsând la o parte interpretarea75

ne-uniformã a textului din cauza unui anumit termen cu o semnificaþie obscurã,
cum este „nec divortio” , gândirea pontifului este, ca în alte texte amintite,76

foarte clarã cu privire la indisolubilitate. De aceeaºi pãrere este Leon cel Mare
atunci când îi scrie lui Niceta de Aquileia .77

Principiul învãþat de pontifii romani a avut o aplicare practicã în disciplina
orientalã mai târziu, cu Novella 33 a lui Leon al VI-lea Înþeleptul, prin care
împãratul, abrogând legislaþia iustinianã, a stabilit validitatea primei cãsãtorii

 Cf. IOAN SCOLASTICUL, Nomocanon L, tit. XLI: J. B. PITRA, Iuris ecclesiastici graecorum73

historia, II, 384.

 Cf. can. 9, 21, 36 ale sfântului Vasile: Fonti, fasc. IX, t. II, 108 º.u., 123 º.u., 133; can.74

93 al Conciliul Trullan: Ibidem , t. I/1, 228-229; J. ZHISHM AN, Das Eherecht der orientalischen

Kirche, 582.

 INOCENÞIU  I, Epistola 36: PL 20, 601-602. Este cazul unui bãrbat care, dupã ce soþia a75

fost luatã prizonierã de barbari, dar care s-a întors acasã, aceasta a cerut restabilirea cãsãtoriei.

 Cf. A. ESM EIN , o.c., vol. II, p. 66-67; J. GAUDEMET, L’Eglise dans l’Empire romain76

(IV-V siècle), p. 542.

 Cf. Epistola 159: PL 54,1136 ºi 1137; A. ESM EIN ,Le mariage en droit canonique, II, 66-77

67; J. GAUDEM ET, L’Eglise dans l’empire romain (IV-V siècle), 542-545.
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pânã când nu se are ºtirea sigurã a morþii soþului prizonier . De fapt, dupã ce78

a fost aplicatã legislaþia iustinianã aºa cum se vede în constituþiile ecleziastice
ºi în legislaþia bizantinã anterioarã constituþiilor lui Leon al VI-lea , dreptul79

ecleziastic oriental s-a orientat pe linia instauratã de Leon al VI-lea, primind
normele acestui legislator, cu acea abrogare a dreptului lui Iustinian în ce
priveºte aceastã materie : atunci când prizonierul se întoarce acasã, dacã vrea,80

poate sau nu sã-ºi continue viaþa conjugalã, în afarã de cazul în care vrea sã
divorþeze dacã femeia a comis adulter .81

4) Nebunia, deºi constituie un impediment la cãsãtorie, aºa cum am putut
vedea într-un capitol precedent al lucrãrii de faþã, atunci când am examinat
dreptul din Vasilicale, totuºi ea, când existã dupã încheierea cãsãtoriei, nu
desface o cãsãtorie încheiatã în mod valid, pentru cã o cãsãtorie încheiatã în
mod legitim comportã între cei doi drepturi ºi îndatoriri care nu pot fi anulate
cu uºurinþã. Iatã de ce Timotei din Alexandria îl considerã adulter pe cel care
îndrãzneºte sã rupã legãtura conjugalã din cauza nebuniei celeilalte pãrþi .82

Aceastã boalã, nefiind consideratã un motiv de divorþ în Novella 117 a lui
Iustinian, nici Nomocanon XIV Titulorum nu a voit sã o recunoascã drept cauzã
de desfacere a cãsãtoriei . Cu toate acestea, canoniºtii nu se îndoiesc de faptul83

cã Biserica din Orient, ca urmare a reglementãrii nebuniei ca motiv de divorþ
de cãtre Leon al VI-lea, prin constituþiile 111 ºi 112, nu ºi-a schimbat

 Cf. Novela 33 a lui Leon al VI-lea: PG 107, 499-504; J. P. ZEPOS, Ius greco romanum ,78

I, 98-100.

 Cf. Nomocanon, XIV, 2; BT 28, 7, 4; Prochiron Bas., XI, 3; Epanagogé, XXI, 3; Novela79

22, 7 ºi Novela 117, 12 ale lui Iustinian.

 Cf. A. D’EM ILIA , Lezioni di diritto bizantino. Il matrimonio, 125; A. COUSSA, Epitome80

praelectiones de jure Ecclesiastice orientali, 252; A. CATOIRE, „Le divorce d’aprés l’Eglise

catholique...”, 169; J. DAUVILLIER – Ch. DE CLERCQ , Le mariage en droit canonique oriental,

91.

 Cf. can. 1 al sfântului Grigore de Neocesarea: Fonti, fasc. IX, t. II, 20-21.81

 Cf. can. 15 al lui Timotei din Alexandria: Fonti, fasc. IX, t. II, 250 („Question. Si82

l’épouse de quelqu’un est terriblement possédée au point d’être mise aux fers, et que le mari

dise: je ne puis garder la continence, et qu’il veuille en prendre une autre, peut-il prendre

un’autre épouse, ou non? Réponse. L’adultère se mele à cette histoire et je ne trouve aucune

réponse à y donner”); J. ZHISHM AN , Das Eherecht der orientalischen Kirche, 206, 769 º.u.; J.

DAUVILLIER – Ch. DE CLERCQ , Le mariage en droit canonique oriental, 91; A. D’EM ILIA ,

Lezioni di diritto bizantino. Il matrimonio, 125.

 Cf. Nomocanon, XIII, 30 la sfârºit: PG 104, 1214 ºi 965. Trebuie spus cã isaurii au exclus83

în mod expres nebunia drept cauzã de divorþ, cf. Ecloga, II, 13: J. P. ZEPOS, Ius greco

romanum , II, 26; A. SPULBER, L’Eclogue des Isauriens, 23.
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atitudinea . Deci se aminteºte ceea ce s-a spus în altã parte a lucrãrii de faþã,84

examinând constituþiile lui Leon al VI-lea Înþeleptul cu privire la aceastã cauzã,
ºi anume: nebunia ne-violentã ºi periodicã, ce nu constituie un pericol pentru
cealaltã parte convieþuind cu partea bolnavã, nu este motiv suficient pentru a
divorþa, ci, dimpotrivã, partea sãnãtoasã este obligatã sã se îngrijeascã de partea
bolnavã . Însã când ea este insuportabilã ºi incurabilã ºi constituie un serios85

pericol permanent pentru viaþa celeilalte pãrþi, se dã dreptul la divorþ, mai ales
când partea sãnãtoasã doreºte sã aibã urmaºi; totuºi, partea sãnãtoasã nu trebuie
sã fie responsabilã de nebunia celui bolnav, pentru cã, dacã ar fi aºa, ar fi
pedepsitã, ºi, în cazul în care partea bolnavã se vindecã, i se dã facultatea de a
desface cãsãtoria din cauzã cã a atentat la viaþa sa . De asemenea, sunt valabile86

celelalte dispoziþii ale lui Leon al VI-lea în ce priveºte recuperarea celui bolnav,
acþiunea judecãtoreascã pentru a obþine desfacerea cãsãtoriei, termenii ºi
condiþiile care trebuie respectate .87

5) Viaþa monasticã este un status care, în dreptul lui Iustinian, este
asemãnatã cu moartea fizicã în tot ceea ce se referã la manifestãrile ºi
activitãþile vieþii omului în societatea civilã .88

Care sunt condiþiile necesare pentru alegerea vieþii monastice de cãtre cei
doi? În primul rând, libertatea celui care cere, cu excluderea absolutã a oricãrei
constrângeri atât directe, cât ºi indirecte. În acest sens, se aminteºte opoziþia
patriarhului de Constantinopol, Tarasiu, împotriva divorþului împãratului
Constantin al VI-lea de Maria de Armenia, constrânsã de soþ sã îmbrãþiºeze

 De aceastã pãrere sunt comentatorii Balsamon ºi Blastares, cf. J. ZHISHM AN , Das84

Eherecht der orientalischen Kirche, 772.

 Cf. Novela 111 ºi 112 ale lui Leon al VI-lea: PG 107, 643-652; J. P. ZEPOS, Ius greco85

romanum , I, 81-182; 183-185; D. 24, 3, 22, 7; BT 28, 8, 22; Nomocanon, XIII, 30: PG 104,

1214; BS 28, 8, 22 nr. 23.

 Cf. Novela 111 ºi 112 ale lui Leon al VI-lea: PG 107, 643-652; J. P. ZEPOS, Ius greco86

romanum , I, 181-182; 183-185; Nomocanon, XIII, 30: PG 104, 1214; D. 24, 3, 22, 7; BT 28,

8, 22.

 Cf. Novela 111 ºi 112 ale lui Leon al VI-lea: PG 107, 643-652; J. P. ZEPOS, Ius greco87

romanum , I, 181-182; 183-185; cf. A. D’EM ILIA , Lezioni di diritto bizantino. Il matrimonio,

125; A. CATOIRE, „Le divorce d’aprés l’Eglise catholique...”, 169; J. DAUVILLIER  – Ch. DE

CLERCQ , Le mariage en droit canonique oriental, 91. Unii sunt de pãrere cã alte boli ale pãrþii

vindecate de nebunia periculoasã ºi incurabilã, cum ar fi lepra, pot fi cauze de divorþ, însã

despre aceasta nu sunt izvoare. Cf. Ecloga, II, 13; J. ZHISHM AN , Das Eherecht der

orientalischen Kirche, 772-773.

 Cf. C. I, 3, 52(53), 15; I, 13, 53(54), 4; Novela 22, 5 a lui Iustinian; BT 28, 7, 4; J.88

ZHISHM AN , Das Eherecht der orientalischen Kirche, 165 º.u.
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viaþa monasticã, ºi împotriva recãsãtoririi aceluiaºi împãrat cu Teodota,
veriºoara sfântului Teodor Studitul . Este apoi facultatea mintalã deplinã a89

celui care cere; consimþãmântul din partea celuilalt, dat în faþa martorilor ;90

dacã lipseºte acest consimþãmânt, cãsãtoria trebuie sã continue. În acest caz,
spune sfântul Vasile, viaþa de mãnãstire va putea sã fie înlocuitã cu continenþa
ºi rugãciunea . De asemenea, se adaugã emiterea profesiunii cãlugãreºti valide,91

dupã intrarea în mãnãstire, ºi tonzura conform dispoziþiilor ecleziastice .92

Îndeplinite toate acestea, contrar învãþãturii lui Grigore cel Mare, care nu
admitea disciplina iustinianã cu privire la alegerea stãrii cãlugãreºti numai de
cãtre unul dintre soþi, lãsându-l pe celãlalt sã trãiascã viaþa de laic cu toate
drepturile ºi îndatoririle proprii, „etsi hoc lex humana concessit”, deoarece
aceasta constituia o violare clarã a preceptului divin, „erunt duo in carne una”,
deoarece „una... ex parte transit ad continentiam et ex parte remanet in
pollutione”, ci, dimpotrivã, era favorabil pentru intrarea în mãnãstire a
amândurora: „si vero continentiam quam vir appetit uxor non sequitur
antequam uxor appetit vir recusat dividi coniugium non licet” , dreptul93

canonic oriental, urmând izvoarele legislaþiei bizantine, considera desfãcutã
cãsãtoria dacã numai una dintre pãrþi, cu consimþãmântul celeilalte, a ales
starea cãlugãreascã . Cel care a dat consimþãmântul, neadmiþându-se în acest94

 Cãsãtoria a fost binecuvântatã de preotul de la Sfânta Sofia, Iosif, care a fost depus ºi89

excomunicat de Tarasiu. Însã împãratul bizantin a ameninþat cã va relua iconoclasmul împotriva

lui Tarasiu; cf., despre acest argument, L. BREHIER, Vie et mort de Bysance, 92; V. GRUM EL,

Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople, I/2, nr. 368, 21; J. PARGOIRE, L’Eglise

byzantine de 527 a 847, 273; de asemenea, Vita di Tarasio, VII: PG 98, 1405-1410; Vita di S.

Teodoro Studita, XVIII, XIX, XXV: PG 99, 136-137, 141; Oratio XII, V: PG 99, 830-833.

 Pentru a evita ca alegerea vieþii de mãnãstire sã fie produsul unui momentan sentiment90

trecãtor, împãratul Manuel I Comnenul a confirmat întreaga materie care a fost reglementatã

de o cutumã ºi de dispoziþii fragmentare printr-o lege specialã. Cf. J. ZHISHM AN , Das Eherecht

der orientalischen Kirche, 492 ºi 775, nota 1.

 Cf. sfântul VASILE, De instit. monach.; J. ZHISHM AN , Das Eherecht der orientalischen91

Kirche, 484, 489, 499 e 775, nota 2 ºi 3.

 Cf. J. ZHISHM AN , Das Eherecht der orientalischen Kirche, 492 ºi 776.92

 Cf. Grigore cel Mare, scrisoare de rãspuns adesatã lui Theotista Patriciae, sora93

împãratului de Constantinopol, februarie 601: L. M. HARTM AN , Mon. Germ. Hist. Ep., 294 º.u.

 Cf. Nomocanon, XI, 1: PG 104, 1149; IOAN SCOLASTICUL, Nomocanone L, tit. 34; Novela94

123, 40: „Si vero constante adhuc matrimonio, aut vir solus, aut uxor sola intraverit in

monasterium, solvatur matrimonium, et citra repudium, postquam tamen persona pergens ad

monasterium Schema perceperit”.
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sens limitele dreptului bizantin, se putea recãsãtori; ca urmare a unui divorþ
pentru acest scop, soþii nu sufereau pierderi patrimoniale .95

6) În sfârºit, se poate desface legãtura matrimonialã pentru un scop evlavios,
adicã atunci când un preot este numit, ales ºi hirotonit episcop, pentru cã este
o datorie sacrã a episcopului de a respecta continenþa. Acest motiv de divorþ,
având în secolul al XII-lea, la 22 septembrie 1187 , o normalizare specialã de96

cãtre Isaac al II-lea, basileus de Bizanþ, nu constituie obiectul lucrãrii noastre,
de aceea, vom da numai câteva indicaþii pe care ni le prezintã izvoarele
canonice:

a) episcopatul poate sã fie acceptat numai atunci când soþii s-au pus de
acord ;97

b) soþia celui preconizat a fi episcop trebuie sã promitã cã nu se va recãsãtori
ºi sã se închidã în mãnãstire; existã îndoieli cu privire la faptul dacã femeia
trebuie cu adevãrat sã facã profesiunea cãlugãreascã sau trebuie numai sã intre
în mãnãstire. Balsamon este de pãrere cã soþia candidatului la episcopat trebuie
sã facã voturile dintr-un motiv dublu, adicã fãcând voturile s-ar îndepãrta de
pericolul unei hotãrâri a femeii ºi, deci, a unei întoarceri la viaþa conjugalã, ºi
apoi pentru a evita ca femeia, îmbrãcând o hainã diferitã de cea a cãlugãriþelor,
sã poatã fi consideratã ca una închisã în mãnãstire din cauza vreunei greºeli ;98

c) noul ales trebuie sã o întreþinã, dacã aceasta nu are mijloace proprii pentru
a trãi; în orice caz, episcopul nu se poate folosi de bunurile Bisericii; nu lipsea
posibilitatea ca femeia sã poatã deveni diaconiþã .99

Dacã soþia refuzã sã se despartã, episcopul preconizat nu va putea primi nici
hirotonirea, nici nu poate exercita slujirea episcopalã. De aceea, se dã un
termen în care femeia sã poatã decide, cu clauza cã tãcerea femeii constituie un
rãspuns negativ în privinþa noului ales; nici mitropolitul nu poate sã ignore

 Cf. Nomocanon, XIII, 4: PG 104, 1189; Novela 22, 5.95

 Cf. J. ZHISHM AN, Das Eherecht der orientalischen Kirche, 731; P. TOCANEL, Diritto96

bizantino (pro manuscripto), 65-66; A. D’EM ILIA , Lezioni di diritto bizantino. Il matrimonio,

125.

 Cf. can. 48 al Conciliului Trullan: Fonti, fasc. IX, t. I/1, 186 („Uxor eius qui ad97

episcopalem dignitatem promotus est, ex communi consensu a viro suo prius separata,

postquam hic episcopum est consecratus”); J. DAUVILLIER – Ch. DE CLERCQ , Le mariage en

droit canonique oriental, 90; J. ZHISHM AN , Das Eherecht der orientalischen Kirche, 464.

 Cf. N. M ILAS, Canoanele Bisericii Ortodoxe, I/2, 415-418.98

 Cf. N. M ILAS, Canoanele Bisericii Ortodoxe, I/2, 415-418.99
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aceste dispoziþii, pedeapsa fiind suspendarea din slujirea sa. Cãlugãrul, însã, va
putea mereu sã fie consacrat episcop .100

Nu avem intenþia sã tratãm cauza de apostazie sau de erezie a unuia dintre
soþi, amintitã de Leon al VI-lea în Novella-constituþie 112, deoarece face parte
din problema privilegiului paulin ºi care cere o examinare mai atentã ºi mai
vastã, nici nu am voit sã tratãm despre a doua cãsãtorie, deºi aceste chestiuni
au o strânsã relaþie cu argumentul nostru; totuºi, trebuie sã ne întrebãm: autorul,
propunând în Nomocanon XIV Titulorum legislaþia bizantinã cu aceeaºi vis
juridica pe care o au dispoziþiile canonice, a avut intenþia sã admitã divorþul
mutuo consensu? Examinând dreptul canonic în Nomocanon XIV Titulorum aºa
de legat de legislaþia bizantinã civilã ºi vãzând cã în titlul XIII, 4 adaugã
Novella 140 a lui Iustin al II-lea care a restabilit Novella 22,4 a lui Iustinian, cu
privire la divorþul prin acord reciproc, trebuie admis cã Foþie a intenþionat sã
insereze aceastã cauzã, chiar dacã, referitor la acest lucru, Balsamon s-a îndoit,
argumentând cã Vasilicalele au acceptat numai Novella 123,11 a lui Iustinian,
deoarece Nomocanonul nu a constituit izvorul de drept pentru Vasilicale, ci
legislaþia lui Iustinian, ºi dacã în secolul al IX-lea divorþul mutuo consensu nu
a avut vigoare legalã, acest lucru nu se datoreazã desigur autoritãþii lui Foþie,
ci orânduielii civile .101

Se datoreazã învãþãturii acestui patriarh faptul cã în Biserica orientalã
ortodoxã cãsãtoria poate sã fie desfãcutã din diferite motive .102

 Cf. N. M ILAS, Canoanele Bisericii Ortodoxe, I/2, 415-418; J. ZHISHM AN , Das Eherecht100

der orientalischen Kirche, 462-463 ºi 780-781; J. DAUVILLIER – Ch. DE CLERCQ, Le mariage

en droit canonique oriental, 181.

 Cf. V. GRUM EL, Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople, II, 116, nr. 539,101

4.

 Se pot aminti între multele lucrãri despre disciplina ecleziasticã referitoare la divorþul102

în Bisericile ortodoxe: D. LUCACIU , De divortio in Ecclesia romena dissidenti, pentru Biserica

Ortodoxã din România; M. SARUGA, De notione et de dissolutione necnon de fine matrimonii

in Ecclesia orientali serbica pentru Biserica Ortodoxã din Serbia.


