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Speța

Care sunt persoanele indicate de lege care ar putea fi
numite tutore în situația în care beneficiarii nu au niciun
aparținător sau nu le este cunoscută situația familială?
Starea de fapt: Asistenta sociala ne-a relatat impasul in care
se afla atunci când este necesară demararea procedurii de
punere sub interdicție a unuia dintre beneficiarii centrului,
care nu are aparținători or a căror situație familială nu este
cunoscută.
Problema cu care se confrunta: este lipsa unei persoane
din familia beneficiarului care ar putea fi desemnată ca tutore
pentru acel beneficiar. Mai exact, care sunt prevederile legale
în materie, care sunt persoanele care pot să fie desemnate
tutore în aceste situații?

Soluție

Procedura punerii sub interdicție este prevăzută de art. 936 –
943 C.proc.civ., care se coroborează cu art. 112 C.civ. și urm.
Astfel:
Art. 942 C.proc.civ.: ”Dacă hotărârea de punere sub
interdicție judecătorească a rămas definitivă, instanța de
tutelă numește de îndată un tutore pentru ocrotirea celui pus
sub interdicție judecătorească, în condițiile prevăzute de
Codul civil.”
Art. 112 C.civ.: ”Persoana care poate fi numită tutore
(1) Poate fi tutore o persoană fizică sau soţul şi soţia,
împreună, dacă nu se află în vreunul dintre cazurile de
incompatibilitate prevăzute de prezentul cod.
(2) În cazul în care în situaţia prevăzută la art. 110 se află mai
mulţi minori care sunt fraţi sau surori, se numeşte, de regulă,
un singur tutore.”
Art. 113 C.civ. Persoanele care nu pot fi numite tutore
(1) Nu poate fi tutore:
a) minorul, persoana pusă sub interdicţie judecătorească sau
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cel pus sub curatelă;
b) cel decăzut din exerciţiul drepturilor părinteşti sau declarat
incapabil de a fi tutore;
c) cel căruia i s-a restrâns exerciţiul unor drepturi civile, fie în
temeiul legii, fie prin hotărâre judecătorească, precum şi cel
cu rele purtări reţinute ca atare de către o instanţă
judecătorească;
d) cel care, exercitând o tutelă, a fost îndepărtat din aceasta
în condiţiile art. 158;
e) cel aflat în stare de insolvabilitate;
f) cel care, din cauza intereselor potrivnice cu cele ale
minorului, nu ar putea îndeplini sarcina tutelei;
g) cel înlăturat prin înscris autentic sau prin testament de
către părintele care exercita singur, în momentul morţii,
autoritatea părintească.
(2) Dacă una dintre împrejurările prevăzute la alin. (1) survine
sau este descoperită în timpul tutelei, tutorele va fi îndepărtat,
respectându-se aceeaşi procedură ca şi la numirea lui.
Art. 118 C.civ.: Numirea tutorelui de către instanţa de tutelă
În lipsa unui tutore desemnat, instanţa de tutelă numeşte cu
prioritate ca tutore, dacă nu se opun motive întemeiate, o
rudă sau un afin ori un prieten al familiei minorului, în stare să
îndeplinească această sarcină, ţinând seama, după caz, de
relaţiile personale, de apropierea domiciliilor, de condiţiile
materiale şi de garanţiile morale pe care le prezintă cel
chemat la tutelă.
Conf. Codului civil orice persoană fizică, cu deplină
capacitate de exercițiu poate fi numită tutore. Este necesar ca
această persoană să aibă capacitate de exercițiu deplină,
întrucât, potrivit dispozițiilor legale antemenționate, tutorele
trebuie să își dea acordul cu privire la numirea sa. El poate să
refuze exercitarea tutelei în situațiile prevăzute în mod expres
de lege la art. 113 C.civ. Per a contrario, o persoană nu poate
fi numită tutore, în condițiile în care își exprimă refuzul de a
prelua această sarcină.
Codul civil dă întâietate rudelor, care pot fi desemnate tutore.
Rudele in linie dreapta (conf. C.Civ.)= în linie dreaptă, după
numărul naşterilor: astfel, copiii şi părinţii sunt rude de gradul
întâi, nepoţii şi bunicii sunt rude de gradul al doilea.
Rudele in linie colaterala (conf. C. Civ.)= fraţii sunt rude de
gradul al doilea, unchiul sau mătuşa şi nepotul, de gradul al
treilea, verii primari, de gradul al patrulea.
Prin urmare, conform textelor legale, pot fi numiți tutori rudele
beneficiarului, afini sau prieten al familiei.
Concluzie generală:
Având în vedere că legea prevede că orice persoană fizică
poate fi tutore, stabilind în mod expres cine anume nu poate
fi, apreciem că aceste soluții pot remedia problema ridicată de
către angajatul centrului:
- O solutie cu aplicabilitate imediata ar fi aceea in care, se
demarează procedura punerii sub interdicție (în cazurile în
care este imperios necesar) și se numesc tutori persoane
fizice – angajați ai centrului în care se află beneficiarul care
urmează să fie pus sub interdicție judecătorească. Acestea
care desfășoară activitate în centru și se află în permanență
în preajma beneficiarilor, cunoscând nevoile lor și putând veni
în ajutorul lor în cel mai scurt timp, atunci când este necesar
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acordul tutorelui. Pentru a evita un conflict de interese,
apreciem că instanța ar putea să impună acestui tutore să se
prezinte mai des pentru a da socoteală în fața Autorității
Tutelare.
- A doua solutie, care considerăm că ar mai înlătura din riscul
creării unui conflict de interese, care ar putea interveni, ar fi
numirea ca tutori a unor persoane, angajate ale unor alte
centre care se află în apropiere centrului în care este
beneficiarul care urmează să fie pus sub interdicție.
Aceste soluții sunt practice, întrucât există situații de urgență
(intervenții chirugicale, cel mai adesea), în care se impune
prezența tutorelui și, totodată acordul lui, în ceea ce privește,
uneori, chiar viață persoanei puse sub interdicție.
Domeniu
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