
CONVENŢIA PRIVIND CONSIMŢĂMÂNTUL LA CĂSĂTORIE, VÂRSTA 
MINIMĂ PENTRU CĂSĂTORIE ŞI ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIILOR*

Statele contractante,  Dorind, conform Cartei Naţiunilor Unite, să favorizeze 
respectul universal şi efectiv al drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale pentru 
toţi, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie,

Amintind  că  articolul  16  al  Declaraţiei  Universale  a  Drepturilor  Omului 
prevede că:

„1. Începând cu vârsta nubilă pentru căsătorie, bărbatul şi femeia, fără nici o 
restricţie în privinţa rasei, cetăţeniei sau religiei, au dreptul să se căsătorească şi să 
întemeieze o familie. Ei au drepturi egale în privinţa căsătoriei, în timpul căsătoriei şi 
la desfacerea sa;

2. Căsătoria nu poate fi încheiată decât cu liberul şi deplinul consimţământ al 
viitorilor soţi“,

Amintind în plus că, prin Rezoluţia 843 (IX) din 17 decembrie 1954, Adunarea 
generală  a  Organizaţiei  Naţiunilor  Unite  a  declarat  că  anumite  obiceiuri,  legi  şi 
practici  vechi  referitoare  la  căsătorie  sunt  incompatibile  cu  principiile  enunţate  în 
Carta Naţiunilor Unite şi cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului,

Reafirmând că toate statele, inclusiv acelea care şi-au asumat responsabilitatea 
de  administrare  a  teritoriilor  neautonome  sau  a  teritoriilor  sub  tutelă  până  la 
dobândirea independenţei  lor,  trebuie să  ia  toate  măsurile  utile  în  vederea abolirii 
acestor  obiceiuri,  legi  şi  practici  vechi,  asigurând  în  special  întreaga  libertate  în 
alegerea soţului abolind total căsătoria copiilor şi practica logodirii fetelor înaintea 
împlinirii  vârstei  pentru căsătorie,  instituind,  dacă este  cazul,  sancţiuni  hotărâte  şi 
creând  un  serviciu  de  stare  civilă  sau  un  alt  serviciu  care  să  înregistreze  toate 
căsătoriile,

Au convenit asupra următoarelor prevederi: 

ARTICOLUL 1

1.  Nici  o  căsătorie  nu  va  putea  fi  contractată  în  mod  legal  fără  liberul  şi 
deplinul  consimţământ  al  celor  două  părţi,  acest  consimţământ  trebuind  să  fie 
exprimat  de  ele  direct,  în  prezenţa  autorităţii  competente  a  celebra  căsătoria  şi  a 
martorilor, după o publicitate suficientă, conform prevederilor legii;

2. Ca excepţie de la prevederile paragrafului 1 de mai sus, prezenţa uneia din 
părţi  nu va fi  cerută dacă autoritatea competentă are dovada că împrejurările sunt 
excepţionale şi că această parte şi-a exprimat consimţământul, în faţa unei autorităţi 
competente şi în forma prevăzută de lege şi nu l-a retras. 

ARTICOLUL 2

Statele părţi la prezenta Convenţie vor lua măsurile legislative necesare pentru 
stabilirea  vârstei  minime  pentru  căsătorie.  Nu  vor  putea  contracta  legal  căsătoria 
persoanele care nu au împlinit  această  vârstă,  cu excepţia unei  dispense de vârstă 
acordată de autoritatea competentă pentru motive grave şi în interesul viitorilor soţi. 

* Deschisă  spre  semnare  conform  Rezoluţiei  1763  A(XVII)  adoptată  de  Adunarea generală  a 
Naţiunilor  Unite  la  7  noiembrie  1962 New York.  Intrată  în  vigoare  la  9  decembrie  1964,  conform 
dispoziţiilor art. 6.
  România a semnat Convenţia la 27 decembrie 1963, ratificând-o la 15 decembrie 1992 prin Legea 
nr. 116, publicată în „Monitorul Oficial al României“, partea I, nr. 330 din 24 decembrie 1992.



ARTICOLUL 3

Toate căsătoriile vor trebui să fie înscrise de autoritatea competentă într-un 
registru oficial.

ARTICOLUL 4

1.  Prezenta  Convenţie  va  fi  deschisă,  până  la  31  decembrie  1963,  pentru 
semnare  tuturor  statelor  membre  ale  Organizaţiei  Naţiunilor  Unite  sau  membrilor 
oricăreia  dintre  instituţiile  specializate,  precum  şi  tuturor  celorlalte  state  pe  care 
Adunarea generală  a  Organizaţiei  Naţiunilor  Unite  le  va invita  să  devină parte  la 
Convenţie.

2. Prezenta Convenţie este supusă ratificării, iar instrumentele de ratificare vor 
fi depuse la Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

ARTICOLUL 5

1. Toate statele menţionate la paragraful 1 al articolului 4 vor putea adera la 
prezenta Convenţie.

2. Aderarea se va face prin depunerea unui instrument de aderare la Secretarul 
general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

ARTICOLUL 6

1. Prezenta Convenţie va intra în vigoare la a nouăzecea zi care va urma datei 
depunerii celui de-al optulea instrument de ratificare sau de aderare.

2. Pentru fiecare dintre statele care vor ratifica Convenţia sau care vor adera la 
ea  după  depunerea  celui  de-al  optulea  instrument  de  ratificare  sau  de  aderare, 
Convenţia va intra în vigoare a nouăzecea zi care va urma datei depunerii de către 
acest stat a instrumentului de ratificare sau aderare. 

ARTICOLUL 7

1.  Orice  stat  contractant  poate  denunţa  prezenta  Convenţie  prin  notificare 
scrisă  adresată  Secretarului  general  al  Organizaţiei  Naţiunilor  Unite.  Denunţarea 
produce efect după un an de la data la care Secretarul general a primit notificarea.

2. Prezenta Convenţie va înceta de a mai fi în vigoare începând de la data la 
care va produce efecte denunţarea care reduce numărul părţilor la mai puţin de opt. 

ARTICOLUL 8

Orice  diferend  între  două  sau  mai  multe  state  contractante  referitor  la 
interpretarea sau la aplicarea prezentei Convenţii, care nu va fi reglementat pe calea 
negocierilor, va fi supus pentru soluţionare Curţii Internaţionale de Justiţie la cererea 
tuturor părţilor la diferend, afară de cazul în care părţile au convenit un alt mod de 
soluţionare. 
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ARTICOLUL 9

Vor fi notificate de Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite tuturor 
statelor membre ale Organizaţiei şi statelor nemembre menţionate la paragraful 1 al 
articolului 4 al prezentei Convenţii:

a) semnăturile depuse şi instrumentele de ratificare primite conform articolului 4;
b) instrumentele de aderare primite conform articolului 5;
c) data la care Convenţia va intra în vigoare conform articolului 6;
d)  notificările  de  denunţare  primite  conform prevederilor  paragrafului  1  al 

articolului 7;
e) expirarea rezultând din aplicarea paragrafului 2 al articolului 7. 

ARTICOLUL 10

1. Prezenta Convenţie,  ale cărei texte în limbile chineză, engleză,  franceză, 
rusă şi  spaniolă  au valoare egală,  va fi  depusă  la  arhivele  Organizaţiei  Naţiunilor 
Unite.

2. Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va comunica o copie a 
Convenţiei, certificată pentru conformitate, tuturor statelor membre ale Organizaţiei şi 
statelor nemembre menţionate la paragraful 1 al articolului 4.
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