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Ceea ce autorii numesc
"regula interpretării", în articolul
The Law of Interpretation apărut
în Hardvard Law Review 4/2017,
se afirmă că trebuie să ghideze
acțiunile judecătorilor, oficialilor
și interpreților privați atunci când
aceștia sunt chemați la aplicarea
legii. Regulile juridice de
interpretare sunt posibile din
punct de vedere conceptual și
permit interpretarea normei fiind
parte a sistemului juridic.
Nevoia unei redefiniri a
teoriei interpretării legale,
inclusiv constituționale, se face
diferențiind întrebările pur
lingvistice de întrebările juridice,
pentru care limba nu oferă un
răspuns unic. Este necesară
oferirea unui cadru pentru
analizarea canoanelor de
interpretare, determinând dacă
sunt valabile din punct de
vedere legal și dacă sunt
acceptabile pentru autoritate.
Regulile de interpretare, ajută la

soluționarea dezbaterilor asupra
"interpretării" și "principiilor"
constituției , explicând cum
aceste dezbateri pot conduce la
lămurirea textului, dar nu pot
face distincții asupra legii.
Încercând apoi a stabili un
cadru procesual pentru
regularizarea cererilor în camera
de consiliu (200 CPC), observ că
judecătorul nu poate face încă
nici o apreciere asupra fondului
cererii, care să conducă de
exemplu, spre administrarea
unor anumite probe, sau o
stabilirea unei anumite taxe de
timbru, diferite de cele indicate
de reclamant.
În domeniul dreptului
penal, acest număr mai
abordează și problematica
evitării atacului în contextul
legitimei apărări și elementele
constitutive ale infracțiunii de
însușire a bunului găsit sau ajuns
din eroare la făptuitor.
dr. Claudiu-Octavian Ulici
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"Este o lume plăcută în care
trăim, domnule, o lume foarte
plăcută. Sunt însă oameni răi,
domnule Richard, dar dacă nu ar
exista oameni răi, nu ar exista
nici avocați buni ".
- Charles Dickens, Magazinul de
Vechi Curiozități

”N umai o desfășurare procedurală
corectă, în care actorii juridici iîși
urmăresc reciproc expunerile conforme
și în care se respectă obligativitatea
precedentului judiciar, poate stabili
asupra cazului concret în limitele
trasate de autoritate prin textul
normativ. ”

Hotărând echitabil. Ubi lex non
distinguit, nec nos distinguere
DOI: 10.5281/zenodo.1255628
Una din cele mai des
întâlnite probleme în domeniul
dreptului este aceea că, atunci
când se pune în discuție
aplicarea unei legi in concreto,
sub aspect juridic și nu
gramatical sau semantic, părțile
prin avocații lor sau judecătorii,
adaugă condiții proprii la lege,
care sunt sau nu acceptate de
ceilalți participanți. Fiecare face
aceasta, nu neapărat în mod
culpabil, ci mai cu seamă pentru
ca legea să-și atingă scopul pe
care el interpretul îl percepe
conform convingerilor sale. Dacă
legea nu distinge, adică nu se
referă la desfășurarea faptică
concretă a speției aflate în lucru,
lămurirea înțelesului legii se face
prin interpretarea și prin
extragere din principiile
generale, în urma desfășurării
procedurii - versus. Aici când
aici scriu ”versus”, adesea ”vs.”
sau ”v.” mă refer la înțelesul
original al termenului, nu acela
de unul împotriva altuia, ci acela

de prezentare conformă în fața
unui judecător.
Atunci când juristul lato
sensu distinge în particular și
apoi impune decizia sa, el ca
actor judiciar nu participă efectiv
la procedură, adică nu îl ascultă
și pe celălalt sau pe magistrat,
ori magistratul nu ascultă o
parte sau chiar nu ascultă
ambele părți. Ascultarea asta
este necesară pentru
identificarea, de este posibil,
unei constante în deciziile ce au
fost deja luate într-un caz juridic
similar, sau între părerile
formulate, care să conducă spre
o anumită formă a legii în
aplicarea sa. Interpretul își
interiorizează adesea o
argumentare plecată de la o
premisă de tipul: ”Eu cunosc
negreșit! ”.
Cu alte cuvinte, cei
solicitați de părți sau chemați să
pună în aplicarea legea, în
interpretarea lor partinică,
adaugă condiții suplimentare
care nu sunt stabilite de textul
legal sau acele normele de
aplicare ale legii, care adesea
adaugă și ele la lege, dar acesta
ar fi un alt subiect. Pe urmă,
atunci când se încearcă
motivarea hotărârii, adesea se
alunecă în sofisme.
Această ”adăugare la
lege”, nu afirm că este făcută cu
rea-credință, ci ea este posibilă
fiindcă este pre-conturat în
particular un anumit rezultat
asupra cazului. După ce soluția
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este înscrisă în registre, ea nu
mai poate fi retractată, dar se
încearcă în motivare așezarea
hotărârii în rigorile textului
normativ, iar aceasta mai
degrabă indică faptul că, textul
normativ este așezat în
efemeritatea concretului de caz.
Legea stabilește
cetățeanului sau resortisantului,
obligativitatea unui anumit
comportament sub amenințarea
unei sancțiuni. Sancțiunea deci,
presupune existența unei
condiții, condiție manifestă în
acțiunea sau inacțiunea
cetățeanului. Condiția este
această distincție. Când apare
această condiție, spunem prin
urmare că legea distinge, dar
situațiile concrete nu sunt
distinse în lege, căci legea de
cele mai multe ori, nu este
aplicabilă unei situații
particulare, ci unui viitor generic
neconform. Aici intervine
procedura, care așează actorii
juridici în anumite funcțiuni, iar
rolurile jucate de aceștia au
scenariul scris de fostul
comportament cu semnificație
juridică al părților.
În momentul în care legea
nu distinge și de cele mai multe
ori nu o face, se va căuta o
interpretare a acesteia conform
uzanțelor și principiilor generale
ale dreptului (Articol 1 CC - Cod
Civil). Așadar, în cazurile
neprevăzute de lege se aplică
uzanțele, iar în lipsa acestora,
dispozițiile legale privitoare la

situații asemănătoare, iar când
nu există asemenea dispoziții,
principiile generale ale dreptului.
Adagiul latin Ubi lex non
distinguit, nec nos distinguere
debemus, ar trebui să sufere
oarecum o nuanțare, căci
așteptarea legii care să
reglementeze de fiecare dată
concretul unei desfășurării
faptice, nu este decât o
idealizare, mascată de actuala
desfășurare a procedurilor.
Acum o lege, ca texte
normative, trebuie să fie clară,
adică să fie ușor de identificat
obiectul și condițiile sale de
aplicare. Legea nu trebuie să
creeze confuzii și să genereze
interpretări contradictorii.
Lat. Distingit în eng.
Distinguish (Distinge în limba
engleză), ca verb desemnează
acțiunea de a recunoaște sau
trata (pe cineva sau ceva) altfel;
o încercare de a distinge ceva
abia perceptibil; a se distinge pe
sine, ca cineva vrednic de
respect față de comportamentul
sau realizările altcuiva. Oxford îl
consideră preluat din fr.
Distinguer (verb tranz.),
observat ca fiind un efort de
atenție, prin care reușim să
descoperim sau să determinăm,
fără o posibilă confuzie, ceea ce
face să fie diferite diverse ființe
sau lucruri, comparativ cu alte
ființe sau lucruri de același nivel
sau din același mediu.
În cazul legii, distincția
aceasta poate rezulta din efortul
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depus de un colectiv de juriști,
ca specialiști în drept indiferent
de funcțiunea lor, pentru a
constata identitatea între textul
normativ și starea de fapt în care
au evoluat partea sau părțile.
Identitatea aceasta este una
juridică, una în care nu există o
corespondență directă. Aici,
identitatea poate fi stabilită
așezând peste lege un ”șablon
de interpretare”, un principiu
general normativ, principiu legat
de scopul politicilor de
guvernare, în care este aplicat
dreptul. Este adevărat că în felul
acesta, se pot stabili mari
diferențe asupra modului în care
legea este aplicată. Mă refer aici
la cazul în care aceeași, o
aceeași normă ce cuprinde
structuri verbale compuse din
cuvinte cu încărcătură semantică
similară, este tradusă și inclusă
în textul normativ din țări
diferite.
A adăuga la lege în
particular, presupune aceea a
stabili și o altă condiție, pentru
producerea efectului legii, una
care nu este prevăzută în lege și
este conformă convingerii
interpretului. Dar, Legea privind
normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor
normative (nr. 24/2000), la
Articol 4, arată că actele
normative se elaborează în
funcție de ierarhia lor, de
categoria acestora și de
autoritatea publică competentă
să le adopte și atunci avem aici

deja un prim șablon care ajută în
stabilirea normei și a
conformității acesteia.
Legea privind statutul
judecătorilor și procurorilor
(304/2004) arată că
magistratura este activitatea
judiciară desfășurată de
judecători în scopul înfăptuirii
justiției și de procurori în scopul
apărării intereselor generale ale
societății, a ordinii de drept,
precum și a drepturilor și
libertăților cetățenilor.
Înfăptuirea justiției este
asigurarea supremației legii, iar
judecătorii și procurorii sunt
obligați la aceasta prin întreaga
lor activitate.
Constituie abateri
disciplinare printre altele, refuzul
nejustificat de a îndeplini o
îndatorire de serviciu,
nerespectarea deciziilor Curții
Constituționale ori a deciziilor
pronunțate de Înalta Curte de
Casație și Justiție în soluționarea
recursurilor în interesul legii și
exercitarea funcției cu reacredință sau gravă neglijență.
Îndatorirea de servici exercitată
cu gravă neglijență Apoi, Articol
991 din legea sus citată, arată
că există rea-credință atunci
când judecătorul sau procurorul
încalcă cu știință normele de
drept material ori procesual,
urmărind sau acceptând
vătămarea unei persoane și
există gravă neglijență atunci
când judecătorul sau procurorul
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nesocotește din culpă, în mod
grav, neîndoielnic și nescuzabil,
normele de drept material ori
procesual.
Sintetizând ampla
expunere normativă, pentru a
face posibilă stabilirea
principiului de acțiune al legii,
culpabilitatea magistratului
intervine atunci când nu pune în
aplicare dispoziția normativă și
aceasta i-a fost adusă la
cunoștință, căci prezumția
cunoașterii absolute a legii pare
a fi căzută în desuetudine. Cu
toate acestea, legea așa cum am
observat mai sus nu se referă la
cazul concret, ci la o
generalizare a ceea ce va fi
observat ca neconform ei. Prin
urmare, așa cum este bine
stabilit de altfel, concretizarea
legii în aplicarea ei pentru cazul
pendinte, se face prin
desfășurarea conformă a
procedurii. Aici mai observ
tangențial, că pentru nici un
actor judiciar nu este prevăzută
o sancțiune în cazul în care
acesta nu participa efectiv la
procedura de care este
responsabil, adică dacă acesta
manifestă o prezența formală.
Ieșind puțin din sfera teoretică,
mă voi referi la o situația
concretă în care a fost adăugat
la lege. Aici sentința primei
instanțe a fost atacată, cu
solicitarea, conform ARTICOL 480
(2) CPC, ca aceasta să fie
schimbată în apelate, prin

respingerea în tot a cererii
introductive a intimatului
(reclamant). În probațiune s-a
solicitat reexaminarea actelor
aflate la dosarul cauzei.
În procedură, prin
contestația înregistrată pe rolul
Judecătoriei, intimata a chemato în judecată pe apelantă,
solicitând speculativ și contrar
deci dispozițiilor legale, ca
instanța, prin hotărârea ce o va
pronunța, să constate că Legea
privind darea în plată a unor
bunuri imobile în vederea
stingerii obligațiilor asumate prin
credite (77/2016) nu este
aplicabilă convenției de credit a
părților, că notificarea nu
îndeplinește condițiile de
admisibilitate prevăzute de lege
și Instanța să dispună repunerea
părților în situația anterioară
comunicării notificării. De
asemenea, s-a invocat excepția
de neconstituționalitate a Legii
nr.77/2016, solicitându-se ca,
după admiterea excepției, să se
dispună suspendarea judecării
cauzei, conform art.413 alin.1
CPC.
Cererea este admisă de
prima Instanță, care constată că
Legea nr.77/2016 nu este
aplicabilă convenției de credit a
părților, se mai constată că
notificarea de dare în plată
formulată de pârâtă, nu
îndeplinește condițiile de
admisibilitate prevăzute de
Legea nr.77/2016 și se dispune
repunerea părților în situația
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anterioară îndeplinirii
demersurilor prevăzute de Legea
nr.77/2016.
Pentru a lua această
hotărâre, prima Instanța
constată că în ceea ce privește
Contractul de credit nu este
îndeplinită condiția prevăzută de
art.4 alin.1 lit. c) din Legea
nr.77/2016. Astfel, pentru a fi
aplicabilă procedura dării în
plată este necesar ca scopul
creditului contractat să fie acela
de a achiziționa, construi,
extinde, moderniza, amenaja sau
reabilita un imobil cu destinație
de locuință sau, indiferent de
scopul pentru care a fost
contractat, acesta să fie garantat
cu cel puțin un imobil având
destinația de locuință.
S-a observat evident
eronat și fără aprecierea
faptelor, că scopul contractării
creditului ce a făcut obiectul
acestui contract a fost acela de
achiziționare a unui teren având
categoria de folosință fânețe, iar
faptul că pe acel teren s-a decis
a se construi o locuință este deja
exterior încheierii contractului de
credit, deoarece legea s-ar referi
strict la încheierea contractului
pentru achiziționarea imobilului
ce are destinația de locuință, or
un teren nu poate avea această
destinație, ea fiind atribuită
exclusiv construcției. Prima
instanța nu a reținut argumentul
privind îndeplinirea condiției prin
simplul fapt că pe acel teren se
intenționa a se construi o

locuință, deoarece scopul
creditului nu a fost ca banii să fie
folosiți la construirea imobilului
cu destinație de locuință, ci la
achiziționarea unui teren. Atunci
când legea face referire la scopul
contractului de credit de
construire a unui imobilul cu
destinație de locuință, este
necesar ca împrumutul în sine să
fie destinat utilizării în
activitatea de construire, ceea
ce nu este cazul în speță. De
asemenea, creditul a fost
garantat cu un imobil teren, iar
nu cu un imobil cu destinație de
locuință. Prima instanță mai
atrage atenția asupra faptului că
destinația de locuință nu
aparține terenului, ci clădirii.
Hotărând în acest fel,
prima instanță consider că a
adăugat la lege și a stabilit
propriile condiții, suplimentare
textului normativ, iar chestiunea
nu este admisibilă.
Conform CONSTITUȚIEI
ROMÂNIEI, Articol 124 (1)
dispune că justiția se
înfăptuiește în numele legii,
adică aplicarea legii se face
conform acesteia și nu conform
unor condiții suplimentarea
stabilite în aplicarea legii.
Astfel, LEGA nr. 77 din 28
aprilie 2016 privind darea în
plată a unor bunuri imobile în
vederea stingerii obligațiilor
asumate prin credite la Articolul
4 (1) c) stabilește că pentru
stingerea creanței izvorând dintrun contract de credit și a
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accesoriilor sale prin dare în
plată trebuie ca un credit să fie
contractat de consumator și cu
scopul de a construi un imobil cu
destinație de locuință.
Nici o prevedere nu
stabilește că un credit, nu poate
fi stins prin dare în plată, dacă
din banii cumpărați s-ar fi
achiziționat și un teren asupra
căruia s-a demarat edificarea
unei construcții individuale cu
destinația de locuință, dar
aceasta nu a mai fost finalizată
din pricina intervenției
impreviziunii. Importantă aici
este condiția stabilită în lege și
anume aceea că, creditul a fost
contractat cu scopul de construi.
Reținerea primei Instanțe este o
adăugare la lege, la fel și cea
potrivit căreia obiectul garanției
”nu a fost întreg dreptul de
proprietate asupra terenului, ci
doar cota de ½”. Astfel de
hotărâri sunt frecvente și mă risc
să afirm că la o privire mai
atentă sunt majoritare, dar este
normal să fie așa. Dar nu
concretul speței contează, ci
mecanismul judiciar eronat care
a făcut-o posibilă.
Atunci ne punem
întrebarea, cum ar trebui să
interpretăm legea și care sunt
instrumentele juridice necesare
pentru a face aceasta ? BAUDE
W. și Sachs E. Stephen în THE
LAW OF INTERPRETATION,
HARDVARD LAW REVIEW
130/2017 arată că abordările
actuale se încadrează în mare

parte în două tabere. Imaginea
standard a interpretării se
concentrează asupra limbajului,
folosind diverse convenții
lingvistice pentru a descoperi
semnificația unei legi sau scopul
acesteia. Cealaltă tabără, vede
limbajul mai puțin determinant și
are o viziune mai sceptică,
îndemnând judecătorii să facă
alegeri interpretative pe
considerente politice.
Cu toate acestea, autorii
citați afirmă că ambele abordări
neglijează cea mai importantă
resursă disponibilă: normele de
drept deja aplicate în cazurile
anterioare, (n.a. ULICI)
obligativitatea precedentului
judiciar. Se afirmă că:
”Interpretarea juridică nu este
nici o subdomeniu al lingvisticii,
nici un exercițiu în elaborarea
politicilor.” Așadar această
interpretare trebuie formată de
regulile juridice găsite în cazurile
pentru care au fost luate soluții
definitive (irevocabile). Aceste
reguli ne spun ce materiale
juridice trebuie urmărite și cum
să le interpretăm.
Ceea ce autorii numesc
"regula interpretării", se afirmă
că trebuie să ridice pretenția de
a ghida acțiunile judecătorilor,
oficialilor și interpreților privați chiar dacă formula nu este
ideală. Se susține că regulile
juridice de interpretare sunt
posibile din punct de vedere
conceptual, permit interpretarea
normei și sunt parte a sistemului
12/30

juridic. Redefinirea teoriei
interpretării legale și
constituționale, se face
diferențiind întrebările pur
lingvistice de întrebările juridice
la care limba nu oferă un
răspuns unic. Mai este necesară
oferirea unui cadru pentru
analizarea canoanelor de
interpretare, determinând dacă
sunt valabile din punct de
vedere legal și dacă sunt
acceptabile pentru autoritate. Se
mai afirmă în concluzie că,
regula ajută la soluționarea
dezbaterilor asupra
"interpretării" și "principiilor"
constituției , explicând cum
aceste dezbateri pot conduce la
lămurirea textului, dar nu pot
face distincții asupra legii.
Numai o desfășurare
procedurală corectă, în care
actorii juridici își urmăresc
reciproc expunerile, care sunt
conforme și în care se respectă
obligativitatea precedentului
judiciar, poate stabili asupra
cazului concret în limitele trasate
legal de autoritate prin textul
normativ.
Atunci, ”Ubi lex non
distinguit, nec nos distinguere
debemus” poate deveni ”Ubi lex
non distinguit - nec personalem
distinguere debemus - sed
communi in procedure” (unde
legea nu distinge, nici personal
nu trebuie să distingem, ci
împreună în procedură).

BAUDE William, Sachs E.
Stephen, THE LAW OF
INTERPRETATION, HARDVARD
LAW REVIEW VOLUME 130
FEBRUARY 2017 NUMBER 4
ULICI Claudiu-Octavian,
OBLIGATIVITATEA
PRECEDENTULUI JUDICIAR ÎN
ROMÂNIA, JURNALUL BAROULUI
CLUJ nr. 1/2017.
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CADRUL PROCEDURAL CIVIL ÎN
REGULARIZAREA CERERII
ABSTRACT: În cursul regularizării
cererii în camera de consiliu (200
CPC), Judecătorul nu poate face
încă nici o apreciere asupra
fondului cererii, care să conducă
de exemplu, spre administrarea
unor anumite probe, sau
stabilirea unei anumite taxe de
timbru, diferite de cele indicate
de reclamant prin cererea sa
introductivă.
De la 15 februarie 2013,
conform ORDONANȚEI DE
URGENȚĂ privind modificarea
Legii nr. 76/2012 pentru punerea
în aplicare a Legii nr. 134/2010
privind Codul de procedură
civilă, precum și pentru
modificarea și completarea unor
acte normative conexe ( 4/2013,
a intrat în vigoare a actualului
Cod de procedură civilă, botezat
și NCPC. Mai bine îl prescurtam
simplu ca pe vremurile mai
bune, anterioare ”potopului„
legislativ, C. Pr. Civ. sau CPC, iar
codul abrogat C. Pr. Civ. –
abrogat sau CPC 1865, căci în alt
fel chiar abrevierea pare a
conține o negație, da mă rog
asta pare a fi fost și opinia
oficială.
Instituțiile juridice sunt în

mare parte asemănătoare în cele
două coduri, dar au fost
introduse și unele noi, cum ar fi
sesizarea Înaltei Curți de Casație
și Justiție în vederea pronunțării
unei hotărâri prealabile pentru
dezlegarea unor chestiuni de
drept sau contestația privind
tergiversarea procesului, care
mă rog, prin chiar ea îl poate
tergiversa. Termenele sunt ușor
schimbate și mai ales iese în
evidență instituția ”regularizării
cererilor” – Articol 200 CPC.
Pentru corecta aplicare a
Articol 200 CPC, atunci când
cererea introductivă nu
îndeplinește cerințele prevăzute
la Articolele 194-197 CPC, se
bifează lipsurile cererii pe
formularul tipizat, conform
punctelor de acolo și se poate
solicita completarea cererii, în
termen de cel mult 10 zile, sub
sancțiunea anulării.
Acum, 194 CPC stabilește
cuprinsul cererii de chemare în
judecată, cu o mulțime de date
ce ar părea lipsite de orice
valoare juridică sau greu de
obținut, cum ar fi codul numeric
personal sau, după caz, codul
unic de înregistrare ori codul de
identificare fiscală, numărul de
înmatriculare în registrul
comerțului sau de înscriere în
registrul persoanelor juridice și
contul bancar ale reclamantului,
precum și ale pârâtului, dacă
părțile posedă ori li s-au atribuit
aceste elemente de identificare.
Cu toate acestea, ele se indică în
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măsura în care acestea sunt
cunoscute de reclamant, prin
urmare ar fi necesară o simplă
mențiune a necunoașterii
acestor date, dar în practică,
speriat de impresia ce ar putea fi
creată asupra cererii sale,
reclamantul sau avocatul său,
fac diverse artificii pentru a le
afla. Pe urmă, 195 CPC
stabilește limpede numărul de
exemplare, 196 CPC,nulitatea
cererii, 197 CPC, timbrarea și
toate acestea nu ridică niciun fel
de probleme.
Cu toate acestea stabilirea
a chiar cadrului procesual poate
fi extrem de dificilă în
numeroase cazuri și ea implică
preexistența unor certificate de
moștenitor, chestiune care ar
trebui să fie permisă prin
suspendarea procesului după
punerea sa pe rol și concursul
Instanței până la obținerea
acestora, sau posibilitatea de
modificare a cererilor ulterior
primului termen de judecată la
care părțile legal citate pot pune
concluzii. Pentru persoanele
decedate, rămase înscrise în
cărțile funciară, este dificil de
identificat de către persoana
reclamantului ultimul domiciliu
sau data calendaristică a
decesului ori numele și
domiciliile potențialilor
moștenitori, demersurile către
evidența persoanelor sau
camera notarilor publici fiind
așezate într-un cerc vicios.
Apoi, în schimbul taxei de

timbru, definită de lege ca plată
a serviciului public de justiție,
grefierul de ședință sau grefierul
desemnat de instanță trebuie să
aibă posibilitatea de a face
identificările necesare în
registrele oficiale. În alt fel,
justițiabilul va fi obligat la plăti
un ”spectacol de justiție” pe
care nici măcar nu și-l dorește și,
conform Ordonanței de urgență
privind taxele judiciare de timbru
(nr. 80 din 2013), nu sunt bani
puțini.
Deși anularea cererii pare
a fi o soluție facilă, ea creează
mari inconveniente părți
reclamante. Opinia magistratului
ar trebui să rezulte din urma
unei dezbateri în camera de
consiliu, în care se vor audia
detașat susținerile părților și se
vor putea dispune anumite
măsuri, sau chiar citarea prin
publicitate în cazul în care nu
sunt identificate domiciliile /
sediile părților.
Exemplu concret, prin
2008 introduc o acțiune de
partaj între clientul meu,
persoană juridică, și un număr
considerabil de pârâți înscriși în
cartea funciară. Procedura a fost
viciată de fiecare dată, cererile
anulate și taxele de timbru au
crescut considerabil. Parte din
pârâți au plecat din țară și
nimeni nu mai știa nimic de ei,
parte au decedat și nu se cunosc
moștenitorii. După 4 proceduri
deschise, din care două cu taxa
plătită la valoare (5%) și evident
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restituită numai pe jumătate în
urma anulării cererii, încerc una
nouă, că doar nimeni nu poate fi
obligat a rămâne în indiviziune.
Adresez din nou cereri către
Primăria Municipiului, Evidența
Persoanelor și Camera Notarilor,
de unde iar primesc răspunsul că
au nevoie de date suplimentare,
atac din nou anularea cererii la
instanța superioară. Nimic nou,
dar totul degaja perseverență.
În cele din urmă, pun
concluzii de repunere pe rol a
celei de a 5-a proceduri în 2017,
cererea se repune pe rol, dar
sunt amenințat de un alt
judecător cu o altă suspendare în
același caz.
Toate chestiunile
procedurale pot fi rezolvate
corespunzător în anumite cazuri
și atunci acestea vor constitui un
precedent obligatoriu pentru
noua Instanță investită cu un caz
juridic similar. Cu toate acestea,
această regulă a precedentului
judiciar obligatoriu, nu impune
judecătorului o anumită soluție,
căci acesta poate hotărâ contrar
dacă motivează divergența sa de
opinie. În felul acesta se poate
”profita” de munca anevoioasă a
deschizătorilor de drumuri și se
va crea mult dorita uniformizare
a practicilor.
Un soi de uniformizare a
practicilor, dar plecând de la alte
principii care nu par a fi nici
măcar publice, ce pot conduce
chiar la stabilirea unor
incompatibilități, am observat a

fi aplicabil în cazul cererilor
privind acordarea de daune
morale. În cursul regularizării
cererii, interpretarea acestora
ca daune pentru răspundere
civilă delictuală sui generis
presupune o ante-pronunțare ce
poate duce la o recuzare.
Acum, în Monitorul Oficial
al României nr. 76 din data de 29
ianuarie 2015 a fost publicată
Decizia Curții Constituționale nr.
717 din 9 decembrie 2014
referitoare la excepția de
neconstituționalitate a
dispozițiilor Articol 7 și Articol 8
alin. (1) lit. b) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 80/2013
privind taxele judiciare de
timbru, privind Taxa judiciară de
timbru în materia daunelor
morale aduse onoarei, demnității
sau reputației.
Obiectul excepției de
neconstituționalitate l-a
constituit dispozițiile Articol 7 și
8 (1) lit. b) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 80/2013
privind taxele judiciare de
timbru, care au următorul
cuprins:
– Articol 7:
„Acțiunile privind stabilirea și
acordarea de despăgubiri pentru
daunele morale aduse onoarei,
demnității sau reputației unei
persoane fizice se taxează cu
100 lei.”
– Articol 8 alin. (1) lit. b):
„(1) Se taxează cu 100 lei
următoarele acțiuni și cereri
introduse la instanțele
16/30

judecătorești:
[…]
b) cereri în anularea sau în
constatarea nulității unui act
juridic nepatrimonial”.
În susținerea cererii sale
privind neconstituționalitate a
acestor dispoziții legale, sunt
invocate textele normative din
CONSTITUȚIE Articol 16 –
Egalitatea în drepturi, Articol 21
– Accesul liber la justiție și Articol
53 – Restrângerea exercițiului
unor drepturi sau al unor
libertăți.
Curtea, examinând
excepția de
neconstituționalitate, observă
că asupra prevederilor
Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 80/2013 privind
taxele judiciare de timbru, în
raport de critici și prevederi
constituționale similare, s-a mai
pronunțat.
Astfel, Curtea a reținut în
jurisprudența sa că Articol 21 din
Constituție nu instituie nicio
interdicție cu privire la taxele în
justiție, fiind legal și normal ca
justițiabilii care trag un folos
nemijlocit din activitatea
desfășurată de autoritățile
judecătorești să contribuie la
acoperirea cheltuielilor acestora.
Mai mult, în virtutea dispozițiilor
constituționale ale Articol 56 (1),
„Cetățenii au obligația să
contribuie, prin impozite și prin
taxe, la cheltuielile publice”.
Plata taxelor și a impozitelor
reprezintă o obligație

constituțională a cetățenilor. S-a
reținut, de asemenea, că
echivalentul taxelor judiciare de
timbru este integrat în valoarea
cheltuielilor stabilite de instanța
de judecată prin hotărârea pe
care o pronunță în cauză, plata
acestora revenind părții care
cade în pretenții.
De asemenea, legiuitorul
a instituit prin dispozițiile Articol
42 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 80/2013,
posibilitatea instanței de
judecată de a acorda scutiri,
reduceri, eșalonări sau amânări
pentru plata taxelor judiciare de
timbru. Această reglementare
vizează tocmai acele situații în
care partea nu poate face față
cheltuielilor unui proces din
cauza lipsei mijloacelor
materiale, constituind o garanție
a liberului acces la justiție.
Aprecierea legalității și
temeiniciei cererilor întemeiate
pe dispozițiile mai sus citate se
realizează de către instanța de
judecată în temeiul
prerogativelor conferite de
Constituție și legi, pe baza
probelor care însoțesc aceste
cereri.
Referitor la
neconstituționalitatea
dispozițiilor Articol 7 din
Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 80/2013, prin
Decizia nr. 388 din 26 iunie
2014, Curtea a constatat că
soluția legislativă actuală este
justificată atât timp cât
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legiuitorul optează, în ipoteza
despăgubirilor pentru daunele
morale aduse onoarei, demnității
sau reputației unei persoane
fizice, pentru sistemul unei taxe
fixe, și nu la valoare.
În ceea ce privește
susținerea neconstituționalității
prevederilor Articol 8 alin. (1) lit.
b) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 80/2013, Curtea
constată că taxa judiciară de
timbru instituită de aceste
dispoziții are un cuantum fix de
100 de lei, fiind un cuantum
rezonabil care nu conduce la
încălcarea accesului liber la
justiție. Referitor la pretinsa
încălcare a prevederilor
constituționale ale Articol 16,
Curtea observă că aceasta nu
poate fi reținută, întrucât
prevederile criticate se aplică
tuturor celor aflați în ipoteza
normei legale.
Având în vedere că nu s-au
constat încălcări ale drepturilor
și libertăților fundamentale
prevăzute de textul
constituțional, nu se poate reține
nici pretinsa încălcare a
dispozițiilor Articol 53 din
Constituție și prin urmare
Curtea respinge, ca
neîntemeiată, excepția de
neconstituționalitate ce are ca
obiect dispozițiile Articol 7 și
Articol 8 alin. (1) lit. b) din
Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 80/2013 privind
taxele judiciare de timbru.
Prin cazul sus prezentat

Curtea Constituțională a
observat constituționalitatea
dispozițiilor privind taxa de
timbru de 100 de lei, dar în
practică judecătorii solicită taxa
de timbru la valoarea
pretențiilor, chiar dacă în
cererea introductivă este
precizat că se solicită daune
morale pentru atingeri aduse
onoarei, demnității sau
reputației.
Potrivit art. 7 din
Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 80/2013 privind
taxele judiciare de timbru[1] (în
continuare O.U.G. nr. 80/2013)
”Acțiunile privind stabilirea și
acordarea de despăgubiri pentru
daunele morale aduse onoarei,
demnității sau reputației unei
persoane fizice se taxează cu
100 lei.” Textul menționat
prezintă caracter special,
constituind o derogare de la
regula de drept comun a
calculului taxei judiciare de
timbru în cazul acțiunilor și
cererilor evaluabile în bani
instituită de art. 3 din același act
normativ, regulă potrivit căreia
taxa se determină prin calcul
procentual asupra cuantumului
pretențiilor. Prin art. 7 în
discuție, s-a instituit o taxă
judiciară de timbru în cuantum
fix, respectiv 100 de lei,
independentă de cuantumul
pretențiilor pecuniare reflectând
evaluarea reclamantului privind
despăgubirile solicitate pentru
anumite categorii de daune
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morale, iar norma are cu
caracter special. Nu orice cauză
juridică a acțiunii privind
stabilirea și acordarea de
despăgubiri pentru daune
morale în beneficiul unei
persoane fizice va intra sub
incidența normei derogatorii, ci
doar aceea prin care se invocă
atingeri aduse onoarei,
demnității sau reputației
(CRISTEA).
În baza unor argumente
expus într-un articol IONESCU
Bogdan (Revista Universul Juridic
nr. 4/2015), se indică o soluție
jurisprudențială eronată în care
reclamanta este obligată la o
taxă de timbru la valoarea cereri
sale (art. 3 OUG 80/2013), chiar
dacă a suferit o gravă afectare a
stării de sănătate fizică şi psihică
urmare a căderii, direct peste
aceasta, a unui oblon de pe o
clădire, deși a solicitat atât
daune materiale pe temeiul art.
1388 CC, cât şi daune morale în
temeiul art. 1391 coroborat cu
art. 253 alin. (4) CC. Ratio
decidenti „Nu este aplicabil în
speță nici art. 7 din O.U.G. nr.
80/2013, care prevede o taxă
fixă de 100 lei pentru acțiunile
privind stabilirea şi acordarea de
despăgubiri pentru daunele
morale aduse onoarei, demnității
sau reputației unei persoane
fizice. Despăgubirile morale nu
sunt solicitate de reclamantă
pentru daune morale aduse
onoarei, demnității sau reputației
sale. Obiectul acțiunii este unul

patrimonial, bazat pe
răspunderea civilă delictuală
decurgând din fapta lucrului sau
din ruina edificiului, respectiv pe
art. 1376 şi art. 1378 Cod civil,
pentru prejudiciul cauzat,
solicitând atât despăgubiri
materiale, cât şi morale. Nu se
poate reține că prin fapta
lucrului sau prin ruina edificiului
se pot aduce daune morale
onoarei, demnității sau
reputației unei persoane fizice,
or art. 7 din O.U.G. nr. 80/2013
are în vedere despăgubirile
pentru asemenea daune
morale”.
Revenind la aspectele pe
care am dorit să le scot în
evidență, Articol 41 CPC instituie
cazurile de incompatibilitate
absolută, printre care și acela în
care judecătorul care a
pronunțat o încheiere
interlocutorie sau o hotărâre prin
care s-a soluționat cauza nu
poate judeca aceeași pricină în
apel, recurs, contestație în
anulare sau revizuire și nici după
trimiterea spre rejudecare.
Articolul următor 42 CPC, mai
instituie și alte cazuri de
incompatibilitate, care stabilesc
că judecătorul este incompatibil
de a judeca când și-a exprimat
anterior părerea cu privire la
soluție în cauza pe care a fost
desemnat să o judece. Apoi,
dacă în regularizare (200 CPC),
judecătorul a încadrat cauza ca
fiind una în care se poate angaja
răspunderea delictuală sui
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generis, solicitând o taxă la
valoare, aceasta va impieta
asupra unei corecte abordări a
cazului cu care este investit, căci
condițiile răspunderilor sunt ușor
diferite, iar o daună materială o
poate exclude pe cea morală,
care nu este una direct
observabilă. Având în vedere
cadrul limitat procedural în care
poate fi făcută regularitatea
cererilor, soluțiile pronunțate pot
constituie motive serioase de
recuzare.
Bibliografie
CRISTEA Bogdan Dr. Judecător,
Curtea de Apel București
Considerații privind taxa
judiciară de timbru aferentă
acțiunilor vizând daunele
morale, JURIDICE.RO 26 ianuarie
2016
IONESCU Bogdan, TAXA
JUDICIARĂ DE TIMBRU ÎN CAZUL
ACȚIUNILOR CIVILE
REFERITOARE LA STABILIREA ȘI
ACORDAREA DAUNELOR
MORALE, Revista Universul
Juridic nr. 4/2015 p. 21-26

20/30

Problematica evitării atacului în
contextul legitimei apărări.
avocat Szőcs Sándor Attila

Legitima apărare apare ca
o ripostă pe care o dă o
persoană împotriva unui atac ce
pune în pericol propria persoană,
o altă persoană sau alte valori
sociale ocrotite de lege. Cel ce
ripostează săvârșește o faptă
prevăzută de legea penală, faptă
care este însă justificată
(permisă de ordinea juridică).1
Problematica existenţei
vreunei obligaţii de evitare a
atacului în caz de legitimă
apărare nu a fost abordată la
modul complet în literatura
juridică de specialitate. O
asemenea abordare, la o analiză
mai superficială, este lipsită de
interes. Aparent, nici nu se pune
problema existenţei vreunei
obligaţii de evitare a atacului.
În cazul în care
contraatacul, riposta celui atacat
se exercită în favoarea unei terţe
persoane, adică acțiunea de
apărare este o intervenţie în
favoarea unei victime aflate în
inferioritate, obligaţia de evitare

a conflictului nici nu poate suferi
vreo discuţie. În marea
majoritate a unor asemenea
situaţii evitarea nu necesită
efort, implicând simpla
pasivitate al celui care asistă ca
terţ „neinteresat” în conflict. Per
a contrario, caracterul justificat
al intervenţiei înlătură obligaţia
de evitare (de abţinere, de
fapt).2
În ipoteza în care cel care
se apără se află la domiciliu, în
loc împrejmuit, autoapărarea lui
sau apărarea altei persoane
aflate la locul faptei se prezumă.
Căci, se porneşte de la
presupunerea că, persoana
atacată sau cea protejată este
„încolţită”, fuga sau ascunderea
comportând riscuri sporite. Pe de
altă parte, atacatorul se
presupune a fi de o
periculozitate sporită,
calificându-se în acest fel
datorită cutezanţei rezultate prin
pătrunderea la domiciliul
persoanei vătămate. Simpla
pătrundere se califică deja ca
faptă penală. Evitarea atacului
prin ascundere, fugă sau scăpare
prin escaladare ar putea spori
vulnerabilitatea persoanei
atacate.3
Paradoxal problematica
legitimităţii apărării, în practică,
se pune tocmai în caz de
autoapărare, adică tocmai în
ipoteza în care riposta este
instinctivă, dictată de instinctul
de conservare a vieţii individului.
Acest drept este natural,
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recunoscut în „Institutiones” al
lui Iustinian ca aparţinând
tuturor fiinţelor, chiar şi
animalelor sau plantelor. Cu
toate acestea, sunt situaţii în
care „judecata poporului”, adică
judecata publicului îl condamnă
pe cel aflat în situaţie de
legitimă autoapărare clară şi
pură.
Ostilitatea faţă de cel
care a ripostat poate avea la
bază cauze multiple, de ordin
subiectiv. O parte a societăţii îl
tratează pe cel care ripostează
ca pe un erou, iar riposta se va
califica ca „dovadă de bărbăţie”.
Atitudinea celui aflat în stare de
legitimă apărare se va
recepţiona, ca un act de curaj
civic, ca o conduită cu
încărcătură pozitivă, de
reprimare individuală a
criminalităţii.
Concepţia diametral
opusă condamnă orice violenţă,
fie şi ea venită din partea unei
persoane care se apără sau
apără alte persoane, asociind
fapta de apărare de multe ori de
un act de justiţie privată. Sunt
secte neoprotestante care
îndeamnă membri săi să refuze
serviciul militar care implică
portul şi mânuirea de arme de
foc, cu scopul evident ca
enoriaşii vizaţi să nu fie tentaţi
să folosească arma nici măcar în
scop de autoapărare inevitabilă,
care poate fi stârnită de
instinctul de conservare.4
Concepţiile şi judecăţile

sociale şi de conştiinţă
individuală oscilează între aceste
extreme. Mai există şi reflecţii
lipsite de încărcătură
sentimentală, dar potrivit cărora
cetăţeanul nu are nici dreptul şi
nici obligaţia apărării legitime,
conduita corectă este sesizarea
autorităţilor. Numai statul, prin
autorităţile judiciare şi de ordine
publică este îndreptăţit să
exercite forţă fizică.
Desigur, lucrările ştiinţifice nu ţin
seama de asemenea judecăţi
„populare” şi situează pe alte
baze caracterul justificativ al
acţiunii de apărare. În esență,
fundamentul legitimei apărări
rezidă în prevalența atribuită
interesului celui care acționează
în limitele legii, în raport de
interesele celui care înțelege să
se situeze în afara legii.5
Cu toate acestea nici o lucrare
științifică nu ocolește cu totul
obligația evitării atacului. Astfel
într-o lucrare mai recentă,
dedicată exclusiv cauzelor
justificative se tratează mai pe
larg problematica, sub titulatura
de ”posibilitatea evitării
atacului”. Prima ipoteză
abordată este cea care se referă
la prevenirea atacului prin
mijloace de apărare, (gard
electrificat, capcane sau sisteme
de împușcare automată etc) și
pe bună dreptate se
concluzionează, că în principiu
asemenea ”apărări” nu pot fi
acceptate ca justificate.6
A doua ipoteză aduce în discuție
22/30

importanța posibilității evitării
atacului prin fugă susținând că în
conformitate cu doctrina veche
fuga este recomandabilă dacă
reprezintă o ieșire onorabilă
(commodus discensus),
negându-se necesitatea evitării
atacului prin fugă doar când
aceasta este imposibilă. 7
Asemenea raționamente au
condus la apariția unor sentințe
ale unor instanțe italiene care au
motivat că s-ar putea admite
pentru cel care nu a evitat
conflictul prin fugă cel mult o
legitimă apărare limitată, adică
prin folosirea unor mijloace
nemortale sau necauzatoare de
grave urmări agresorului.8
În opinia mea asemenea
raționamente nu pot fi
acceptate. În caz de legitimă
apărare reprimarea atacului este
o facultate a celui atacat. Cel
atacat este îndreptățit să
înfrunte atacul, chiar dacă avea
posibilitatea să-și asigure
scăparea prin fugă. Dacă ne
lăsăm seduși de opinii similare
celor mai sus amintite (de
exemplu, practica unor instanțe
italiene) până la urmă putem
ajunge la concluzia că și cel care
apără o altă persoană ar trebui
să fugă de la fața locului sau cel
puțin ”sa-și întoarcă spatele”. De
aici se ajunge la situația (din
păcate) foarte des întâlnită în
mass-media zilelor noastre, când
cetățenii ”pașnici” filmează cu
ajutorul telefoanelor mobile
conflicte stradale în loc să

intervină în favoarea celui
agresat sau să apeleze măcar
numărul de urgență 112.
De ce există această reținere
față de cel care înfruntă un
infractor? Pentru dezlegarea
măcar parțială a ”misterului” să
ieșim puțin din sfera științei
dreptului penal și să avem în
vedere și argumente de ordin
psihologic.
Dacă abordăm cazurile de
legitimă apărare prin prisma
psihologiei judiciare, ne ciocnim
de fenomenul „dominaţiei
efectului”. Trebuie să
mărturisesc că am inventat
această denumire în lipsa
antecedentelor ştiinţifice care să
o catalogheze.
Atunci când în practică, într-o
cauză concretă, se pune
problema existenţei legitimei
apărări, apare inevitabil aşa
numitul fenomen al dominaţiei
efectului. Efectul aproape
întotdeauna se impune cu
certitudine. Moartea
atacatorului, certificatul medicolegal care atestă infirmitatea
permanentă sau zilele de îngrijiri
medicale necesare pentru
vindecare sunt evidente şi
creează un impact emoţional
puternic, chiar şi în psihicul celui
mai experimentat magistrat.
Uneori efectul se înfăţişează ca o
urmare obiectivă (câteodată
definitivă, de exemplu moartea
sau infirmitatea agresorului), iar
cauza, adică atacul se deduce
din probele administrate (de
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exemplu relatarea martorilor).
Alteori cauza şi efectul pot fi
constatate nemijlocit, de
exemplu în cazul tot mai probabil
al surprinderii evenimentului prin
camerele de supraveghere sau
prin telefoane mobile. Însă,
certitudinea efectului se impune
cu forţă obiectivă, în timp ce
asupra a ceea ce s-ar fi
întâmplat în lipsa contraatacului
sau prin neintervenţie, rămâne o
incertitudine. Inevitabil se poate
specula, precum că, cel atacat în
lipsa ripostei ar fi suferit un
traumatism cranio - cerebral
uşor, femeia ar fi fost „doar”
violată, hoţul ar fi fost prins
oricum şi exemplele ar putea fi
continuate, în funcţie de datele
particulare ale fiecărei speţe.
Există lucrări ştiinţifice
excepţionale, care tratează la
modul cel mai adânc şi exhaustiv
problematica raportului de
cauzalitate între acţiunea (sau
inacţiunea) făptuitorului şi
rezultatul produs (urmarea
socialmente periculoasă). Însă,
problematica dominaţiei
efectului cert contra cauzei
incerte sau estompate nu a fost
abordată în literatura de
specialitate.9 E drept, este vorba
mai mult de o problemă de
psihologie judiciară, decât de o
chestiune legată nemijlocit de
ştiinţa dreptului penal material.
În opinia mea, problematica
obligativităţii evitării atacului
sau, dimpotrivă caracterului
facultativ al evitării, poate fi

rezolvată și prin procedeul
interpretării sistematice sau prin
drept comparat.
Așa cum am amintit mai sus o
multitudine de persoane, printre
care din păcate și magistrați, au
o preconcepție adânc
înrădăcintă (sau ”implantată”)
precum că numai autoritățile
statale pot apela, în mod
justificat la violență adică la
forța fizică (imobilizarea sau
încătușarea delicventului,
lipsirea de libertate prin
încarcerare în baza unei hotărâri
judecătorești etc.)
Asemenea concepţii sunt
contrazise chiar de către
legiuitor, care în art. 310 din
Codul de procedură penală
autorizează nu numai apărarea,
mai mult decât atât, autorizează
atitudinea activă
postinfracţională, în caz de
infracţiune flagrantă. Adică,
autorizează atacul, cu scop de
imobilizare al făptuitorului.
Desigur în această ipoteză
suntem în faţa cauzei
justificative a exercitării unui
drept sau îndeplinirea unei
obligaţii.10
Or, dacă, după consumarea
infracțiunii flagrante (care poate
îmbrăca inclusiv forma unui
atac), orice cetățean este
îndretățit la unele acțiuni care
implică la modul necesar
exercitarea de violențe
(imobilizarea) și la lipsire de
libertate (reținerea), cu atât mai
mult este îndreptățită victima
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unui atac în curs de desfășurare
sau iminent, să riposteze și să
prevină producerea rezultatului
socialmente periculos. Articolul
21 din Codul penal, raportat la
art. 310 din Codul de procedură
penală autorizează, la modul
justificat mai mult decât legitima
apărare. Qui potest majus,
potest et minus.
Deci, iată că interpretarea
sistematică, prin raportarea la
domenii învecinate ne conduce
înspre direcția acceptării justeței
lipsei obligativității evitării
atacului.
Încet-încet ajungem la punctul în
care se pune întrebarea, de lege
ferenda, nu s-ar impune oare
adăugarea unui alineat 4
(suplimentar) la articolul 19 din
Codul penal, care să sune în felul
următor: ”persoana atacată nu
este obligată să evite atacul”?
Sau: ”cel care se află în stare de
legitimă apărare nu este obligat
să evite atacul”? Indiferent că
sună bine sau nu din punct de
vedere tehnic-legislativ, esența
propunerii cred că poate fi
recepționată.
Dacă ne uităm la alte legislații
europene, putem constata, că o
singură legislație penală are
asemenea dispoziții. Este vorba
de Codul penal din Ungaria, al
cărui paragraf 22, alineatul 4
dispune: ”Cel atacat nu are
obligația evitării atacului
injust.”11 Menționez, că în
paragraful prealabil (22) se
autorizează prevenirea atacului

prin dispozitive montate, sub
condiția ca acestea să nu fie
letale.
Cercetarea istorică nu poate fi
însă ignorată. Codul penal
maghiar anterior prevedea
obligativitatea evitării în cazul
unor atacatori membrii de
familie, alienați mintali, minori
sau persoane aflate în stare
vădită de ebrietate. Pe bună
dreptate s-au abrogat asemenea
dispoziții, pentru a tranșa
problema, în vederea ruperii cu
vechea practică judecătorească
formată în baza legii vechi.
Întradevăr, în lumina legislației
maghiare ne putem pune
întrebarea: de ce ar fi atacul
unui alienat mental sau al unui
om aflat în stare de ebrietate
mai puțin periculos decât cel al
unui om lucid? Deasemenea, un
membru de familie (de exemplu
soț violent) poate reprezenta
uneori un pericol sporit, mai ales
dacă violențele lui anterioare au
mers până la limita tentativei de
omor.
În legislația italiană, germană,
austriacă, franceză și elvețiană
dispozițiile privitoare la legitima
apărare nu se vorbește despre
obligativitatea evitării atacului în
caz de legitimă apărare însă în
practica judecătorească
problema a fost tranșată,
rezolvată în favoarea
inexistenței unei asemenea
obligații.12
Însă, în țările Europei
Occidentale nu au existat
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regimuri autoritare, cu
manifestări ”geloase”, de
monopolizare totală a violenței,
în sensul rezervării chiar și a
formelor sale justificate
autorităților statale.
Reminiscențele acestei
mentalități se reflectă și astăzi,
de exemplu în domeniul
regimului armelor și munițiilor,
care are dispoziții draconice, de
restrângere drastică a dreptului
deținerii acestor obiecte, în
condițiile în care în cercurile
interlope este facilă procurarea
acestora.
În fine, recomand spre lecturare
decizia penală nr. 85/P/2008, de
a cărei justețe nu ne îndoim, însă
inculpatul a fost condamnat
deoarece a recurs la un exces de
legitimă apărare față de fiul său.
Însă, în ceea ce privește
motivarea, s-a acordat prim plan
aspectului stării de minoritate și
raportului de rudenie apropiată
și nu raportului excesivității
ripostei față de gravitatea
atacului.
Cu riscul de a mă repeta, închei
prin a concluziona necesitate
introducerii de lege ferenda a
lipsei obligativității evitării
atacului injust în caz de legitimă
apărare. În acest fel se poate
preveni orice manipulare bazată
pe urmările unei apărări
legitime. Niciun acuzator nu ar
mai putea folosi argumentul:
”toate acestea nu se puteau
întâmpla dacă atacatul fugea
(sau se ascundea etc.)”.

Asemena argumente ar deveni
străine în orice proces penal
vizând caz de legitimă apărare.

26/30

Însușirea bunului găsit sau ajuns
din eroare la făptuitor. Elemente
constitutive
Cuprins pe materii: Drept penal.
Partea specială. Infracțiuni
contra patrimoniului C. pen., art.
243
Indice alfabetic: Drept penal
însușirea bunului găsit sau ajuns
din eroare la făptuitor
Sursa: http://www.scj.ro
21/05/2018
Fapta avocatului de a-și însuși
prin efectuarea unui transfer
bancar în conturile personale, pe
nedrept, o sumă de bani
transferată din eroare de către o
societate în contul cabinetului de
avocatură al făptuitorului
întrunește elementele
constitutive ale infracțiunii de
„însușire a bunului găsit sau
ajuns din eroare la făptuitor”, în
modalitatea însușirii pe nedrept
a unui bun mobil ajuns din
eroare în posesia făptuitorului.
I.C.C.J., Secția penală, decizia nr.
55/A din 11 februarie 2016

PROCEDURA:
1.
Prin sentința Curții de
Apel, a fost condamnat
inculpatul avocat, pentru
comiterea infracțiunii de însușire
a bunului găsit prevăzută în art.
216 C. pen. anterior, cu
aplicarea art. 5 C. pen., la
pedeapsa de 3 luni închisoare.
Inculpatul a formulat apel
împotriva acestei soluții,
solicitând achitarea sa.
2.
Inculpatului, a ajuns în
posesia sumei de 34.130,27 €,
ce din eroare a fost virată de
persoana vătămată în contul
bancar deschis pe numele
Cabinetului de Avocat, al cărui
titular era inculpatul. Suma nu a
fost restituită în prezent, find
însușită, prin aceasta cauzânduse un prejudiciu persoanei
vătămate. Inculpatului a
transferat apoi, în tranșe, sume
de bani în conturile personale
deschise la alte bănci, făcând
practic imposibilă recuperarea
sumei.
3.
Inculpatul susține că
activitatea sa se poate
circumscrie numai în domeniul
civilă - plata nedatorată, și
aceasta l-ar exonera de
răspundere penală, chiar în
contextul în care sunt întrunite
elementele constitutive ale
infracțiunii prevăzute în art. 216
alin. (2) C. pen. anterior.
4.
Inculpatul a mai solicitat
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Înaltei Curți de Casație și Justiție
să constate că art. 243 alin. (2)
C. pen. sancționează însușirea
unui bun mobil ce aparținea
altuia, ajuns din eroare sau în
mod fortuit în posesia
făptuitorului; or, o sumă de bani
ajunsă prin virament bancar în
posesia făptuitorului nu
echivalează cu noțiunea de bun
mobil, în cauză este incidentă
instituția plății nedatorate,
prevăzută în art. 1341 C. civ.
DIFERENDUL:
5.
Dacă anumite fapte fac
obiectul unui litigiu civil, aceasta
poate exclude posibilitatea
îndeplinirii condițiilor de
tipicitate pentru reținerea unei
infracțiuni (furt, înșelăciune,
abuz de încredere).
6.
Dacă, inculpatul refuză să
restituie suma ajunsă în contul
său bancar din eroare, aceasta
conduce la realizarea infracțiunii
prevăzute în art. 216 alin. (2) C.
pen. anterior.
DECIZIA:
7.
NU. Dacă faptele reținute
de Instanță pot forma obiectul
unui litigiu civil, ele nu exclud
posibilitatea îndeplinirii
condițiilor de tipicitate pentru
reținerea unei infracțiuni (furt,
înșelăciune, abuz de încredere).
8.
DA. Dacă, inculpatul refuză
să restituie suma ajunsă în
contul său bancar din eroare, se
realizează infracțiunea prevăzută
în art. 216 alin. (2) C. pen.
Anterior.

MOTIVAREA:
9.
În cazul variantei ajungerii
bunului din eroare în posesia
altuia, pentru întregirea laturii
obiective este necesară
îndeplinirea unei cerințe
esențiale, și anume ca însușirea
să se facă „fără drept.”
Inculpatul a invocat faptul că
între el și partea civilă a existat o
colaborare în anul 2009, iar
această sumă ar putea
reprezenta o plată pentru servicii
trecute sau o plată pentru
viitoare servicii. În cauză se
poate reține îndeplinirea cerinței
esențiale atașate elementului
material, deoarece existența
unei relații comerciale, în urmă
cu 4 ani, în care ambele părți șiau respectat obligațiile asumate
nu îl îndreptățea pe inculpat să
creadă că suma primită era o
plată pentru servicii prestate și
cu atât mai puțin pentru servicii
viitoare, ce nu fuseseră
contractate. De altfel, inculpatul
a fost înștiințat de către bancă
despre faptul că suma a ajuns
din eroare în contul său, dar
acesta a refuzat să o restituie.
10. Inculpatul a invocat faptul
că cele reținute reprezintă un
litigiu civil, incidentă fiind
instituția plății nedatorate, motiv
pentru care infracțiunea de
însușire a bunului găsit nu poate
fi reținută. În primul rând,
aspectul că anumite fapte pot
face obiectul unui litigiu civil nu
poate exclude posibilitatea
îndeplinirii condițiilor de
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tipicitate pentru reținerea unei
infracțiuni (furt, înșelăciune,
abuz de încredere). În al doilea
rând, simplul fapt că suma de
bani a ajuns în contul
inculpatului nu conduce la
consumarea infracțiunii de
însușire a bunului găsit. La acel
moment se putea vorbi, întradevăr, de o plată nedatorată.
Faptul că ulterior inculpatul a
refuzat să restituie suma ajunsă
în contul său din eroare și că și-a
însușit-o, transferând-o în alte
conturi, a condus la realizarea
infracțiunii prevăzute în art. 216
alin. (2) C. pen. Anterior.
11. Prin „însușirea” bunului de
către cel la care a ajuns din
eroare se înțelege efectuarea
unui act patrimonial care implică
luarea în stăpânire a bunului:
consumare, transformare,
înstrăinare, distrugere etc.
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