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INTRODUCERE

Studiulafostrealizatîncadrulproiectului „Stopdiscriminationagainstpeoplewithmental
disabilities” (2010), finanat de CEE Trust i implementat de organizaiile Fundaia „Pentru
Voi”,CentruldeResurseJuridiceiInstitutulpentruPoliticiPublice.Nevoiaefecturiiacestei
scurte analize legislative a venit din activitatea de mai muli ani a celor trei organizaii în
domeniulaprriidrepturilorpersoanelorcudizabilitimintale.

Esenial în aprarea oricrui drept al persoanei este existena capacitii juridice de a
introduce o petiie sau o aciune în instan în mod valabil. În cazul persoanelor cu
dizabilitimintalepusesubinterdiciejudectoreascinvocareadrepturilorlorisolicitarea
respectriiiaprriiacestordrepturinupoatefifcutlegalînmoddirectdectreacestea,
ciprinintermediultutorilorsaualautoritiitutelare.

Fundaia „Pentru Voi”, în calitate de coordonator al activitii unei uniti economice
protejate, a experimentat în decursului ultimilor ani situaii în care interdicia de a munci
impus persoanelor puse sub interdicie prin Codul muncii a privat un numr de persoane
pusesubinterdiciedelaposibilitateadeaseangajaibeneficiaînmodlegaldeuncontract
de munc i de toate avantajele pe care acesta le presupune  o remuneraie salarial,
asigurare social, asigurare de sntate, vechime în munc, protecia muncii, protecie în
faa concedierii nelegale, protecie în caz de omaj, inclusiv recalificare i reconversie
profesionaletc.

În urma acestui studiu am tras concluzia c problema specific a interzicerii angajrii
persoanelorpusesubinterdiciejudectoreascestestrânslegatdesituaialegislaieimai
largiîndomeniulcapacitiijuridiceapersoaneifiziceînRomânia,încarepersoanaestepus
sub interdicie total cu privire la toate actele juridice din orice domeniu, fr a diferenia
anumiteactefadecarepersoanaîncauzarputeaaveacapacitateadeaînelegeidecide
asupralor.Drepturmare,problemeipotenialelesoluiiidentificateurmeazoabordare
comprehensivecarevizeazpelângchestiunileceindedreptulmunciiicadrullegalmai
largprivindcapacitateajuridicapersoaneifizice.

Dificultile i nevoile artate mai sus au fost probabil întâlnite i de alte organizaii ale
societiicivile,dealiprofesioniticarelucreazcupersoanelecudizabilitimintalepuse
subinterdiciejudectoreasc,deavocaiaipersoanelorpusesubinterdiciejudectoreasc,
deprocuroriijudectorisesizaicuînclcrialedrepturiloracestorpersoane.
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Elesuntînprimulrânddificultialepersoanelorpusesubinterdicieialefamiliilorlor.De
aceeaspermcastudiulacestaslefoloseascilor.Obiectivelestudiuluisuntsidentifice
daclegislaiaromâneascîndomeniulcapacitiijuridiceapersoanelorpusesubinterdicie
judectoreasc i prevederile din Codul muncii care interzic angajarea persoanelor care au
statut de persoan pus sub interdicie judectoresc sunt în armonie cu standardele
naionale i internaionale de drepturile omului, s identifice situaiile în care drepturile
acestorpersoanepotfipuseînpericolispropunsoluiipentruîmbuntireasistemului
de protecie juridic a persoanelor puse sub interdicie judectoreasc în conformitate cu
standardelededrepturileomului.

În prima parte a studiului vom face o scurt descriere a legislaiei i practicii judiciare
româneti în vigoare în ceea ce privete capacitatea juridic, în special punerea sub
interdiciejudectoreascapersoanei.

ÎnadouapartevomartacnoulCodcivil,carevaintraînvigoarelaodatulterioar,nu
modificdecâtînmicmsurlegislaiaactualivomprezentacelecâtevanoutilecucare
vineacestnouactnormativ.

În a treia parte vom înfia oserie destudiide caz din activitateacurent a organizaiilor
careaurealizataceststudiuiunmodeldelegeîndomeniultuteleiparialedinUngaria,un
statvecin,nou intratînUniuneaEuropeancarerecentaprofitatdeprocesul legislativde
modificare a codurilor juridice pentru a aduce sistemul de protecie a persoanei puse sub
interdiciejudectoreascînarmoniecustandardeleinternaionalededrepturileomuluiîn
domeniu. În partea a treia vom analiza legislaia prezentat în celelalte seciuni din
perspectiva drepturilor omului i vom prezenta standardul Curii Europeen a Drepturilor
Omului care a sancionat Rusia pentru înclcarea dreptului la via privat în legtur cu
legislaiasaîndomeniu,asemntoarelegislaieiromânetiactuale.

Lafinal,vomfaceolistneexhaustivderecomandripentruautoritilepubliceipentru
aliactoriimplicaiîndomeniulprotecieidrepturilorpersoanelorcudizabilitimintale.
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I.SCURTDESCRIEREACADRULUILEGALÎNVIGOARE

Înaceastseciuneamrealizatodescriereacadruluilegalînvigoarestructuratînordinea
întrebrilorfireticarepotapreaînmomentulîncarecinevaseconfruntcuosituaiede
puneresubinterdiciejudectoreascauneipersoanefizice–delacareestelegeacarese
aplic i ce înseamn ea, pân la criteriile de punere a unei persoane sub interdicie
judectoreasc, cine poate cere aceast msur i la ce trebuie s se atepte persoana în
timpul procedurii în faa instanei i cum schimb msura de punere sub interdicie
judectoreascviaapersoanei.

1. Care sunt prevederile legale care se aplic în domeniul capacitii juridice a persoanei
fizice?

Îndomeniul muncii,art. 13dinCodulmunciistabiletecaregul–capacitateademunc a
persoanei începe de la vârsta de 16 ani.  Aceasta înseamn c angajatorii pot încheia
contractedemuncvalabileilegalenumaicupersoanecareauîmplinitvârstade16ani.În
modexcepional,sepoateîncheiauncontractdemunccuuncopildelavârstade15ani,
cuacordulprinilorsaualreprezentanilorlegali,pentruactivitipotrivitecudezvoltarea
fizic,aptitudinileicunotinelesale,dacastfelnuîisuntpericlitatesntatea,dezvoltarea
i pregtirea profesional. În cazul persoanelor puse sub interdicie judectoreasc,
încadrarea în munc a acestora este strict interzis, fr nici o excepie (art. 13 alin.4 din
Codulmuncii).

Deexemplu: Unteatrupoateangajacucontractdemunccutimpparialunadolescentîn
vârstde15anipentrualucracafigurantîntropiesdeteatruîncareauun
personaj la vârsta adolescenei. În acest scop teatru are nevoie de acordul
printescsaualreprezentantuluilegalalcopilului.Pedealtparte,angajarea
unui adolescent de 15 ani ca miner nu este permis conform legii deoarece
puneînpericolsntateacopilului.

Dacadolescentulaîmplinitvârstade16ani,atunciacordulprintescnumaiestenecesar
pentruîncheiereaunuicontractdemunc.

O persoan pus sub interdicie judectoreasc care lucreaz în fiecare zi patru ore la o
unitateprotejat,înactivitateadesortaredepungisubsupraveghereaunuieducator,nuise
poateîncheiacontractdemuncînbazalegii,nicimcarcuacordultutorelui.

În domeniul mai general al capacitii juridice a persoanei fizice, legislaia româneasc
dateaz din anii `50.  Noul Cod civil care include i Codul familiei nu schimb fundamental
aceast legislaie învechit.1 Noul Cod civil, adoptat în 2009, nu este înc în vigoare, ci va
intraînvigoarelaodatulterioarstabilitprintrolegeviitoare.Deaceeanevomreferiîn
speciallalegislaiaactualmenteînvigoareivomdetaliaprevederileNouluiCodcivilîntro
seciuneseparat:


CodulFamiliei,Legea4/1953

Decretulnr.31/1954privitorlapersoanelefiziceipersoanelejuridice


1



Legea287/2009privindCodulcivil,publicatînMonitorulOficialnr.511/24.07.2009.

3


Tutela–proteciesauobstacolîncaleaintegrriipersoanelorcudizabilitiintelectuale?

ART.13

(1)Persoanafizicdobândetecapacitatedemunclaîmplinireavârsteide16ani.
(2)Persoanafizicpoateîncheiauncontractdemuncîncalitatedesalariatilaîmplinirea
vârstei de 15 ani, cu acordul prinilor sau al reprezentanilor legali, pentru activiti
potrivite cu dezvoltarea fizic, aptitudinile i cunotinele sale, dac astfel nu îi sunt
periclitatesntatea,dezvoltareaipregtireaprofesional.
(3)Încadrareaînmuncapersoanelorsubvârstade15aniesteinterzis.
(4)Încadrareaînmuncapersoanelorpusesubinterdiciejudectoreascesteinterzis.
(5)Încadrareaînmuncînlocuridemuncgrele,vtmtoaresaupericuloasesepoateface
dup împlinirea vârstei de 18 ani; aceste locuri de munc se stabilesc prin hotrâre a
Guvernului.

ExtrasdinCodulmunciiaprobatprinLegeanr.53din24ianuarie2003,actualizat


CAP.2Interdicia

ART. 142 Cel care nu are discernmânt pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza
alienaieimintaleoridebilitiimintale,vafipussubinterdicie.Potfipuisubinterdiciei
minorii.

ART.143Interdiciapoateficerutdeautoritateatutelar,precumidetoiceiprevzuiîn
art.115.

ART.144Interdiciasepronundeinstanajudectoreasccuconcluziileprocuroruluiiîi
produceefecteledeladatacândhotrâreaarmasdefinitiv.[…]

ART.147Regulileprivitoarelatutelaminoruluicarenuaîmplinitvârstadepatrusprezeceani
seapliciîncazultuteleiceluipussubinterdicie,înmsuraîncarelegeanudispunealtfel.
[…]

ART. 149 Tutorele este dator s îngrijeasc de persoana celui pus sub interdicie, spre ai
grbi vindecarea i ai îmbunti condiiile de via; în acest scop, se vor intrebuina
veniturilei,lanevoie,toatebunurileceluipussubinterdicie.Autoritateatutelar,deacord
cu serviciul sanitar competent i inând seama de împrejurri, va hotrî dac cel pus sub
interdicievafiingrijitlalocuintaluioriintroinstitutiesanitara.[…]

ART.151
Daca au incetat cauzele care au provocat interdictia, instanta judecatoreasca va pronunta,
ascultind concluziile procurorului, ridicarea ei. Cererea se va putea face de cel pus sub
interdictie,detutore,precumsidetoticeiprevazutiinart.115.[…]

ExtrasdinCodulFamilieiaprobatprinLegea4/1953,actualizat
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ART. 5 Persoana fizic are capacitatea de folosin i, în afar de cazurile prevzute de lege,
capacitatea de exerciiu. Capacitatea de folosin este capacitatea de a avea drepturi i
obligaii.Capacitateadeexerciiuestecapacitateapersoaneideaiexercitadrepturileidea
iasumaobligaii,svârindactejuridice.

ART.6Nimeninupoatefiîngrditîncapacitateadefolosininicilipsit,întotsauînparte,de
capacitatea de exerciiu, decât în cazurile i în condiiile stabilite de lege. Nimeni nu poate
renuna,niciîntot,niciînparte,lacapacitateadefolosinsaulaceadeexerciiu.

ART. 8 Capacitatea deplin de exerciiu începe de la data când persoana devine major.
Persoanadevinemajorlaîmplinireavârsteideoptsprezeceani.Minorulcaresecstorete,
dobândete,prinaceasta,capacitateadeplindeexerciiu.

ART.11Nuaucapacitatedeexercitiu:
a) minorul care nu a implinit virsta de patrusprezece ani; b) persoana pusa sub interdictie.
Pentruceicenuaucapacitatedeexercitiu,actelejuridicesefacdereprezentantiilorlegali.

ExtrasdinDecretnr.31din30ianuarie1954privitorlapersoanelefiziceipersoanelejuridice


2.Caresunttipuriledecapacitatejuridicapersoaneiiceînseamnele?

Exist dou tipuri de capacitate juridic a persoanei: capacitate de folosin i capacitate de
exerciiu.2Capacitatea de folosin începe de la naterea persoanei i înceteaz cu moartea
acesteia.Capacitateadefolosinreprezintcapacitateaoricreipersoanedeaaveadrepturii
obligaii. Capacitatea deexerciiu este obinut, de principiu, la majorat (18 ani)ireprezint
capacitatea persoanei de ai exercita drepturile i de ai asuma obligaii, svârind acte
juridice.3

Deexemplu: Capacitatea de folosin în legtur cu dreptul de proprietate înseamn c o
persoan poate s fie titular a dreptului de proprietate asupra unei locuine.
Capacitatea de exerciiu în legtur cu dreptul de proprietate înseamn c o
persoanpoatesvândlocuinarespectiv,soînchirieze,etc.

Capacitatea de folosin în legtur cu dreptul de a avea acces la informaie i cu dreptul la
sntateînseamncopersoanpoatesfietitularadreptuluideaaveaacceslainformaii
desprestareasadesntate.Capacitateadefolosinînlegturcuacestedrepturiconstîn
posibilitatea persoanei de a cere în nume propriu s intre în posesia informaiilor respective,
prinintroducereauneicereriadministrativesauprintroaciuneînjustiie.

Întimpcecapacitateadefolosinexistpentrufiecarepersoandelanaterepânlamoarte
i nu poate fi alterat, capacitatea de exerciiu poate fi restrâns prin lege.  Astfel, conform
legii, nu au deloc capacitate de exerciiu minorii sub 14 ani i interziii judectoreti. Actele
juridice încheiate de acetia sunt lovite de nulitate relativ. Aceasta înseamn c ele pot fi

2
3




AsevedeaDecretulnr.31/1954privitorlapersoanelefiziceipersoanelejuridice.
AsevedeaDecretulnr.31/1954privitorlapersoanelefiziceipersoanelejuridice,art.5,7.
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anulatela cererea minorului/interzisului, a prinilor sau atutorelui acestuia.  Minorul care a
împlinitvârstadepatrusprezeceaniarecapacitateadeexerciiurestrâns.Aceastaînseamn
c minorul care a împlinit vârsta de patrusprezece ani poate încheia actele juridice cu
încuviinareaprealabilaprinilorsauatutorelui.4Astfel,situaiaminoruluicareaîmplinit14
aniestechiarmaibundecâtainterzisuluijudectoresc.

Deexemplu:Minorulsub14aniipersoanapussubinterdiciejudectoreascsunttitulariai
dreptului la acces la informaie i ai dreptului la sntate, îns nu pot s cear
conformlegiieiîniislisecomuniceinformaiiledesprestarealordesntate.
 
Dac vor face o astfel de cerere, pot fi în mod legal refuzai. Doar printele, reprezentantul
legal, respectiv tutorele pot face o cerere valid pentru a intra în posesia informaiilor
respective.Minorulcareaîmplinitvârstade14anipoatesfacocerereadministrativsaus
introducoaciuneînjustiieînlegturcuaccesullainformaiidesprestareasadesntate,
cuîncuviinareaprinteluisauareprezentantuluilegal.


3.Carepotfitemeiurilepentrupunereasubinterdiciejudectoreacauneipersoane?

Temeiurilepentrupunereasubinterdiciejudectoreascapersoneisuntprevzuteînart.142
din Codul familiei. Pentru a se justifica în faa instanei de judecat nevoia de a pune sub
interdicie judectoreasc o persoan, este nevoie s se demonstreze prezena “alienaiei
mintale”saua“debilitiimintale”icumulativalipseidiscernmântuluipentruaseîngrijide
interesele proprii datorit uneia dintre aceste dou stri. Cele dou expresii folosite de lege
(“alienaiamintal”,“debilitateamintal”)suntfoartegenerale,nusuntdefiniteînlegislaie,
iarcazuisticainstanelordejudecatoferîndrumarelimitat.Înplus,îndomeniulpsihiatriei
psihologienuseopereazcuastfeldedignostice.

Pornind de la hotrâri judectoreti recente, am identificat o list de situaii pentru care
instaneledejudecatdinRomâniaaudispuspunereasubinterdiciejudectoreasc.Sepoate
observa c situaiile avute în vedere de instane au un anumit grad de generalizare i nu
identificcapacitatedeînelegereidecizieapersoaneiînlegturcudiferitefaptesauactepe
carepersoanaartrebuisleîntreprindpentruatricuunanumitgraddeautonomie.

Acestetemeiurisuntlimitativprevzutedelege,înelegândusecaltemotivedecâtalienaiai
debilitatea,careprovoaclipsadediscernmânt,nupotfireinutecatemeiuripentruaplicarea
msuriipuneriisubinterdicie.5

¾
prezenauneiafeciunipsihicedeordinpsihoticsaudemenial;
¾
persoanasfiedeficitarsaudefectivmintal;
¾
incapacitateadeaaprecianaturaconsecinelorpropriiloraciuniîntromsurcares
lepermitsseîngrijeascînmodadecvatdepropriileinterese;
¾
dificultilementalesfiegeneraleipermanente,nutemporare.
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CurteadeApelTimioara,Seciacivil,Completspecializatdefamilieiminori,Decizanr.262din
17.03.2009(atasat).
5
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CurteadeApelTimi oara,Seciacivilӽ,Completspecializatdefamilie iminori,
Decizanr.614din09.06.2009

Prin Decizia nr.614 din 09.06.2009, Curtea de Apel Timioara a pstrat soluiile date de
Tribunalului Timioara i Judectoria Lugoj de respingere a cererii de punere sub interdicie
judectoreasc a unei femei. Cererea a fost depus de fostul so al acesteia, cu care era în
conflict din perioada în care erau cstorii i dup divor. Femeia a introdus i ea mai multe
plângeri penale împotriva fostului so i o cerere de punere sub interdicie judectoreasc a
acestuia.Hotrâreainstaneidefondafostluatpebazalipseivreunuiactmedicalreferitorla
sntateamintalafemeiiianeîndepliniriicondiiilorprevzuteînart.142dinCodulfamiliei,
conform raportului de expertiz psihiatrico – legal întocmit de Institutul de Medicin Legal
Timioara: „...intimata nu prezint nici o afeciune psihic de ordin psihotic sau demenial i,
respectiv,nuestedeficitarsaudefectivmintal,icaatarenuprezintundiagnosticcares
fieasimilatconceptelorjuridicedealienaiemintalsaudebilitatemintal.”


Faadesusinerilefostuluisocdupdivorfemeiasarcomportaagresiv,arfacescandalil
ar amenina c îl scoate afar din cas, instanele au reinut c aceste circumstane nu se
încadreaz în situaiile de punere sub interdicie judectoareasc, iar aceste situatii sunt
limitativ prevzute de lege: „Din dispoziiile art. 142 Codul familiei, rezult c situaiile de
punere sub interdicie sunt limitativ prevzute, respectiv, alienaia mintal ori debilitatea
mintal,careprovoaclipsdediscernmânt.”

TribunalulSuprem,seciacivilӽ,decizianr.1035/19706

DeciziaTribunaluluiSupremdin1970oferîndrumareinstanelorjudectoretidesprecums
identificesituaiileîncaresejustificluareamsuriidepuneresubinterdiciejudectoreasc:
„Conformart.142dinCodulfamiliei,restriciilepotfiimpusepersoanelorcaredatoritpierderii
capacitii mentale sau datorit debilitii mintale sunt incapabili s aprecieze natura i
consecinelepropriiloraciuniîntromsurcareslepermitsseîngrijeascînmodadecvat
de propriile interese. Aceast prevedere legal presupune ca în mod necesar dificultile
mentalegeneraleipermanentesexisteînaintecaasemenearestriciesfieimpusasupra
persoanei.Pierdereatemporarafacultilormintale,pierdereacunotineidatoritintoxicrii
sauhipnozei,etcnuatingestandardelenecesarepentruimpunereaacesteirestricii.”




4.Caresuntpersoanelecarepotscearînjustiiepunereasubinterdiciejudectoreasca
uneipersoane?

Procedura punerii sub interdicie poate fi practic iniiat de orice persoan.7Codul familiei
prevedeolistlargdepersoaneiexpresia„oricealtpersoan”:8

6



TribunalulSuprem,seciacivil,decizianr.1035/1970,citatdeEuropeanParliament,DirectorateGeneral
InternalPoliciesoftheUnion,ComparativeStudyontheLegalSystemsoftheProtectionofAdultsLacking
LegalCapacity[EuropeanParliamentComparativeStudy],p.139,Noiembrie2008,PE408.328,disponibil
lahttp://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=23687(21.06.2010).
7
Deasemenea,pentruidentitatederaiune,proceduraridicriimsuriipuneriisubinterdiciepoatefiiniiatde
oricepersoan.
8
AsevedeaCodulfamiliei,art.143iart.115.
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¾
Autoritateatutelar,
¾
persoaneleapropiatepersoaneiîncauz,
¾
administratoriiilocatariicaseiîncarelocuietepersoanaîncauz;
¾
instanele judectoreti, procuratura i poliia, cu prilejul pronunrii, lurii sau
executriiunormsuriprivativedelibertate,
¾
organeleadministratieipublicelocalesaucentrale,
¾
instituiiledeocrotire,
¾
oricealtpersoan.

În anul 2006, legiuitorul român a dat posibilitatea persoanelor juridice private care asigur
proteciaiîngrijireapersoanelorcuhandicapsfienumitetutoreatuncicândpersoananuare
rudeoripersoanecaresacceptetutela.Numireauneipersoanejuridiceprivatecatutoreeste
dispusdeinstanadejudedat,nudeautoritateatutelarcaîncazulpersoanelorfizice.9

ART.25

(1)Persoanelecuhandicapbeneficiazdeprotecieîmpotrivaneglijriiiabuzului,indiferent
deloculundeacesteaseafl.
(2)Încazulîncarepersoanacuhandicap,indiferentdevârst,esteînimposibilitatetotalsau
parial de ai administra bunurile personale, aceasta beneficiaz de protecie juridic sub
formacurateleisaututeleiideasistenjuridic.
(3)Odatcupreluareatutelei,tutoreleareobligaiadeafaceuninventaraltuturorbunurilor
mobileiimobilealepersoaneicuhandicapiprezintanualunraportdegestiuneautoritii
tutelaredinunitateaadministrativteritorialîncarepersoanacuhandicaparedomiciliulsau
reedina.
(4) În cazul în care persoana cu handicap nu are rude ori persoane care s accepte tutela,
instanajudectoreascvaputeanumicatutoreautoritateaadministraieipublicelocalesau,
dupcaz,persoanajuridicprivatcareasigurproteciaiîngrijireapersoaneicuhandicap.
(5) Monitorizarea respectrii obligaiilor care revin tutorelui persoanei cu handicap este
asigurat de autoritatea tutelar din unitatea administrativteritorial în a crei raz îi are
domiciliulsaureedinapersoanacuhandicap.
(6)Printele,reprezentantullegal,tutorele,precumiorganizaianeguvernamentalalcrei
membruestepersoanacuhandicapopoateasistapeaceastaînfaainstanelorjudectoreti
competente.
(7) Judecarea cauzelor care au ca obiect obinerea de ctre persoanele cu handicap a
drepturilorprevzutedeprezentalegesefacecuceleritate.

ExtrasdinLegea448/2006privindproteciaipromovareadrepturilorpersoanelorcu
handicap


9

AsevedeaLegea448/2006privindproteciaipromovareadrepturilorpersoanelorcuhandicap,art.25alin.4.
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CurteadeApelCluj,SeciaCivil,deMunc iAsigurriSociale,pentruMinori iFamilie,
Deciziacivilӽnr.539/R/2009din06.03.2009

Cerereainiialavizatosolicitaredescoateresubinterdicieauneipersoanecareadobândit
acest statut în anul 2003, pe baza hotrârii Tribunalului B.N. În luarea acestei hotrâri
Tribunalul B.N. sa întemeiat pe dou rapoarte de expertiz medicolegal, respectiv
psihiatricemisedeInstitutuldeMedicinLegalC.N.Dinacesterapoartereieeac:
„persoanaacreipuneresubinterdiciesasolicitatestebolnavpsihic,prezentând
tulburridepersonalitatepolimorf,avânddiagnosticuldesindromdedependen
etanoliccudegradareeticomoral,starepostU.,neavândcapacitateapsihicde
aseadministraiaireprezentasingurinteresele.”

În anul 2007, în care sa introdus cererea de scoatere sub interdicie, acelai Institut de
MedicinLegalC.N.aconfirmatdiagnosticulpusîn2003,însspredeosebiredeexpertiza
din 2003, a concluzionat c cel pus sub interdicie are discernmânt. Pe baza expertizei i a
constatrilordirectealeinstanei,aceastaahotrâtscoatereadesubinterdicieapersoanei
încauz:
„Îns,înprezentacauzraportuldeexpertizmedicolegalpsihiatricefectuatde
Institutul de Medicin Legal C  N a concluzionat c, întradevr, cel pus sub
interdicieprezintdiagnosticul"tulburaredepersonalitatemixtcunotetimopate;
sindrom de dependen de alcool în antecedente; abstinen controlat", îns în
cadrulstriipsihiceactualearediscernmânt,concluziiîntriteidedeclaraialuat
de instan la ultimul termen de judecat. Reclamantul O. S. O. a redat cu mult
uurin amnunte din viaa sa, cu indicarea precis a unor date, relevând c se
gospodretesingur,fiindajutatidealtepersoane,iarînscrisuriledepuseladosar
tribunal fac referire la adoptarea de ctre acesta a unei conduite normale în
societate, nefiind implicat în conflicte cu alte persoane sau instituii, astfel c
instana sa putut nemijlocit convinge c, starea psihic descris în expertiz
corespunderealitii.”

Curtea de Apel Cluj a susinut hotrârile instanelor inferioare artând pe fond faptul c
soluiajudectorieiestefrdubiufundamentatprobator.Curteadeapelasubliniatîncea
constatmetodologiaaplicatîncadrulexpertizeimedicolegalepsihiatriceiaartatcîieste
permisaceluiaispecialistsefectuezemaimulteexpertizecuprivirelaaceeaipersoan,la
diferiteintervaledetimp:
„Constatrile medicilor sau întemeiat pe o observare obiectiv a pacientului
internatpentruoperioadde4zile,19iunie–22iunie2007,dinmultiplepuncte
de vedere, supunândul unor examene psihice, psihologice, dar i
complementare. D. informaiilor obinute au condus la ideea modificrii
substanialeastriiindividualeainterzisuluicomparativcurezultatulevalurilor
anterioare,avuteînvederedecomisie,contrarafirmaieiapelantei,sensîncare
sau enumerat în preambulul expertizei toate actele medicale i medicolegale
celprivesc.”

...ChiardacmediculpsihiatruI.F.ipsihologulprincipalE.S.auluatpartelaexpertizarea
luiO.S.E.atâtîndosarul4289/2002alTribunaluluiBistriaN,câtiîncadrul
prezent, incompatibilitatea stipulat de articolul 10 din O.G.1/2000 aprobat prin
9
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L.459/2000 nu se regsete în spe deoarece litigiile se bazeaz pe împrejurri de fapt
diferite.Îiestepermisaceluiaispecialistsconstatesituaiastriisntiiuneipersoane
la diferite intervale de timp, cu posibilitatea schimbrii prerii în funcie de modificrile
careobiectivpotsurveniînstareaunuiindivid.”

Curtea de Apel Cluj a susinut hotrârile instanelor inferioare artând c din punct de
vedereprocedural,aciuneaestelegalintrodus,deoareceaacumoricepersoanpoate
s cear punerea sub interdicie judectoreasc a unei persoane, pentru identitate de
raiune, tot orice persoan poate s cear scoaterea de sub interdicie judectoreasc a
uneipersoane:
„Dealtfel,seremarcaspectulclalitera„d”dinarticolulevocatsemenioneaz
c demersul judiciar poate fi declanat „de orice persoan”, fr ca legea s
instituie vreo condiie obligatorie în persoana celui care sesizeaz instana cu
intervenirea unei cauze care s atrag luarea msurii de ocrotire sau încetarea
temeiurilorcareauprovocato.Reglementareaestesusinutdescopulgeneral
alinstituieipuneriisubinterdicie,aceladeaprareaparticipanilorlacircuitul
civil de a contracta cu bolnavi psihic, dar i de scopul esenial prin care se
urmrete îngrijirea persoanei lipsite de discernmânt din cauza alienaiei ori
debilitiimentale.T.,oricepersoanesteabilitatscearridicareaei.”



5.Cetrebuieavutînvedereînlegturcuprocedurapuneriisubinterdicie?

¾
Undeseintroducecerereadepuneresubinterdicie?
Cerereadepuneresubinterdiciejudectoreascsedepuneisejudecdejudectoriadela
domiciliulpersoaneiacreipunerisubinterdiciejudectoreascsecere.10
¾
Cinemaiparticiplaprocesuldesoluionareacereriidepuneresubinterdicie?
Participareaprocuroruluiesteobligatorieînfaainstanei.11

Persoana a crei punere sub interdicie judectoreasc se examineaz în cauz trebuie
audiat.Întruncazdin2000,CurteaSupremdeJustiieastatuatc„audiereapersoaneiîn
cauznuesteobligatorie,încazurileîncareinstanaapreciazcnuesteposibilsefectueze
o audiere, îns exist dovezi privind starea de sntate a persoanei.”12Întro decizie mai
recent, sa reinut valid audierea persoanei în cauz de ctre procuror în prezena
personaluluideîngrijiremedicaldelaspitalulîncareerainternatinudectreinstanîn
modnemijlocit.13


10


Cluj,

11


12

13





Asevedeaart.1alin.1iart.5dinCoduldeprocedurcivil.AsevedeadeasemeneaCurteadeApel
Secia civil, de munc i asigurri sociale, pentru minori i familie, Sentina civil nr. 45/2008 din
02.07.2008.
Asevedeaart.144dinCodulfamiliei.AsevedeadeasemeneaCurteadeApelPloieti,Seciacivili
pentrucauzecuminoriidefamilie,Decizianr.257din19.03.2009.
Curtea Suprem de Justiie, decizia nr.2880/2000, citat de European Parliament Comparative Study,
p.138.
CurteadeApelBucureti,SeciaaIIIacivilipentrucauze cuminoriidefamilie,Decizianr.1724din
14.12.2009(ataat).
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Participarea unui curator numit de autoritatea tutelar pentru persoana a crei punere sub
interdicie judectoreasc se cere este considerat de unele instane obligatorie, motiv de
nulitate a hotrârii instanei,14de altele ca o posibilitate, în msura în care este considerat
necesardectreautoritateatutelar.15

¾
Cumsedovedetecerereadepuneresubinterdicie?
Expertizapsihiatricesteprincipalaprobadministratînjudecareauneicereridepuneresub
interdicie judectoreasc. Expertiza psihiatric se efectueaz în cadrul Institutului de
medicinlegallocal,dectreocomisiedemedicipsihiatri.
Alteactemedicaledelapsihiatrulcaretrateazpersoanaîncauz,dosarulmedical,etc.pot
ficonsiderateîncompletareaexpertizeipsihiatrice.
Sarcinaprobeiaparinereclamantului,celuicareintroducecerereadepuneresubinterdicia
judectoreasc. Asta înseamn c reclamantul trebuie s cear administrarea probei cu
expertizapsihiatricisplteascpentruefectuareaei.16

Pedealtparte,dacprobacuexpertizapsihiatricseadmitedectreinstan,persoanaîn
cauz este obligat practic s se supun acestei expertize. Aceast situaie poate s fie cu
totul problematic în condiiile în care la dosar nu exist nici un alt indiciu care s justifice
efectuareauneiasemeneaevaluri,iarcerereadepuneresubinterdicieestefcutînmod
abuziv.

În lipsa oricror indicaii rezultate din acte medicale sau expertiza psihiatric, o cerere de
puneresubinterdicieesterespinscanefondat.Cutoateacestea,înprincipiu,instananu
esteinutdeconcluziileexperilor,judectorulavânddreptuldeaapreciavaloareaacestor
mijloacedeprob.17

¾
Cuisecomunichotrâreainstaneidepuneresubinterdiciejudectoreasc?
Prilordindosar
Necomunicareadecizieipersoaneipussubinterdicie,chiardacsafcutcomunicareactre
curatorulacesteia,estemotivdenulitateahotrâriiinstaneidefond.18

Autoritiitutelare
Hotrârea de punere sub interdicie rmas definitiv va fi comunicat de instana
judecatoreascautoritiitutelare,carevadesemnauntutore.
Mediculuiefdeladomiciliulpersoanei
Hotrârea de punere sub interdicie rmas definitiv va fi comunicat de instana
judecatoreascmediculuiefdeladomiciliulpersoaneipussubinterdiciepentrucaaceasta

14


Curtea de Apel Ploieti, Secia  civil  i pentru cauze cu minori i de familie, Decizia nr.59 din

26.01.2010.AsevedeadeasemeneaCurteadeApelBucureti,SeciaaIIIacivilipentrucauzecu
minoriidefamilie,Decizianr.131Adin22.02.2010.
15

CurteadeApelBucureti,SeciaaIIIacivilipentrucauze cuminoriidefamilie,Decizianr.897din

25.05.2009(ataat).
16

CurteadeApelCluj,SeciaCivil,deMunciAsigurriSociale,pentruMinoriiFamilie,Deciziacivil

nr.1065/R/2008din16.05.2008(ataat).
17

Tribunalul Suprem, colegiul civil, decizia nr.459/1957 i Tribunalul Suprem, colegiul civil, decizia
nr.1446/1955citatedeEuropeanParliamentComparativeStudy,p.138.
18

CurteadeApelBucureti,SeciaaIIIacivilipentrucauze cuminoriidefamilie,Decizianr.1724din

14.12.2009(ataat).
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s instituie asupra celui interzis, potrivit instruciunilor Ministerului Sntii i Familiei, o
supravegheremedicalpermanent.19

O decizie recent a unei instane din România a dispus publicarea deciziei punerii sub
interdicie judectoreasc i întrun ziar local, ceea ce reprezint o înclcare a obligaiei de
pstrareaconfidenialitiiinuestesusinutdeniciuntextdelege.20


6.Caresuntconsecinelejuridicealemsuriidepuneresubinterdiciejudectoreasc?

¾
Privareatotaldecapacitatejuridicdeexerciiu
Hotrâreadepuneresubinterdiciejudectoreascauneipersoaneducelaprivareatotalde
capacitate juridic de exerciiu. Aceasta presupune c persoana în cauz („interzisul
judectoresc”,„interzisul”)numaiaredreptuldeaiexercitasauinvocaniciundrept,dea
încheia acte juridice etc. Doar tutorele are dreptul s exercite aceste activiti în numele
persoanei puse sub interdicie. Doctrina juridic apreciaz c persoana pus sub interdicie
poate numai s efectueze acte de conservare a propriului patrimoniu sau acte zilnice fr
semnificaie juridic (s fac cumprturi de la magazin, s cumpere bilete la concerte sau
bilete de transport).21Aceast interpretare va deveni lege odat cu intrarea în vigoare a
NouluiCodcivil,careareglementatposibilitateaefecturiiacestoracte(asevedeaîndetaliu
maijos).

Sanciuneanerespectriiincapacitiideaîncheiaactejuridice,esteaceeaanulitiiactului
încheiatcuneobservarearegulilorreferitoarelacapacitateacivilapersoanei.

Deexemplu: Înunelecazuripriniinudorescsinstituietutelaasupracopiiloradulilipsii
de discernmânt, din cauza consecinelor juridice atrase de punerea sub
interdicie judectoreasc. Astfel, în cazul lui  B.O., persoan cu dizabiliti
intelectuale, adult, prinii acestuia sunt persoane vârstnice, bolnave i au
constatcnuexistrudesaualtepersoanecunoscutecarespreiaîngrijireai
supravegherealuiB.O.,dupdecesullor.

BunurileiveniturilepecarelevamoteniB.O.suntdevaloaremare,ceeace
lecreaztemericuprivirelaposibileabuzuridinparteaunorprofitori.Prinii
ezit cu privire la luarea msurii de punere sub interdicie, întrucât nu
considercaoferoprotecieeficientpentruinterzisimaimult,arducela
imposibilitateaangajriiînmuncaluiB.O.,careîntrecutamaifostangajat.




19



20




21



AsevedeaCodulfamiliei,art.145.Înpractic,punereasubinterdicieconduceînmodautomatla
internareaforatapersoaneiîntroinstituiedesntatemintal,celpuinîncazurileîncaretutorele
nuobiecteaz.AsevedeaInterviucuGeorgianaPascu,ProgramManager,CentruldeResurseJuridice,
07.10.2009.
CurteadeApelCluj,Seciacivil,demunciasigurrisociale,pentruminoriifamilie,Deciziacivilnr.
180/R/2009din30.01.2009.
TeofilPop,Dreptcivilroman.Persoanelefiziceipersoanelejuridice,p.162,citatdeEuropean
ParliamenComparativeStudy,p.144.
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¾
Dependenacompletdetutore
Tutoreleîncazulpuneriisubinterdicieareaceleaiobligaiicareprezentantullegalîncazul
minoruluisub14ani.Tutoreleareobligaiadeaîngrijideinterzisîntoateaspectelevieiiide
aiadministrabunurile,dealreprezentaînactelecivile.22

¾
Luareamsuriipeoperioadnedeterminatdetimp
Msura punerii sub interdicie se ia pentru o perioad nedeterminat de timp. Nu exist
reevaluri automate, periodice ale msurii. Reexaminarea cauzei se face numai prin
introducereauneiaciuniîninstan,lainiiativapersoaneipusesubinterdicie,aautoritii
tutelare sau a oricrei persoane care ar fi putut declana iniial procedura punerii sub
interdicie.23

¾
Interdicialegaldeaîncheiauncontractdemunc
Art.13alin.4dinCodulmunciiinterzicepersoanelorpusesubinterdiciesîncheiecontracte
de munc, chiar dac au abiliti i capacitatea de a desfura munca respectiv, chiar dac
locul de munc este adaptat nevoilor lor speciale i ofer protecie i chiar dac tutorele i
autoritateatutelararfideacordcuangajarearespectiveipersoane.

DacnuarexistainterdiciaexplicitdinCodulmuncii,încheiereaunuicontractdemuncnu
sarputeafacedecâtdectretutoreînnumelepersoaneipusesubinterdicie.Pedeoparte,
astfel de contracte care angajeaz prestarea unei munci din partea persoanei puse sub
interdicie ar trebui supravegheate îndeaproape de ctre autoritatea tutelar pentru a se
asigurac nuestevorbadespreexploatareaprinmuncapersoaneipussubinterdiciede
ctretutorelesu.Daraceastsupraveghereartrebuisexisteoricumpentrualtetipuride
contracte sau aciuni legale sau în afara legii pe care le întreprinde tutorele în gestionarea
intereseloridrepturilorpersoaneipussubinterdicie.

Pedealtparte,instituireaunormsurideprotecieproporionale,adecvatecircumstanelor
încauz,îndefavoareauneiincapacitijuridicedeexerciiutotale,arputeaaveabeneficiiîn
ceea ce privete încurajarea i sprijinirea persoanei asupra creia sa luat o msur de
proteciesiapropriiledeciziiînlegturcuangajareaîntrorelaiedemunc,încondiiide
protecieadecvat.

Deexemplu: Un adult pus sub interdicie judectoreasc este calificat pentru un post aflat
liberlaunangajator,pentrucareangajatorulrespectivlarecrutat.Angajatorul
nuîlpoateangajapentrucîiinterziceCodulmuncii.Adultulîncauzîmpreun
cututorelepoateintroduceoaciuneîn instanadedreptul munciiîmpotriva
angajatoruluiicereinstaneisdispunangajareapepostulrespectivpentru
care a câtigat concursul. Instana de judecat ar trebui s fac aplicarea cu
prioritate a standardelor internaionale de garantare a dreptului la munc i
nediscriminareisdispunangajareaadultuluipussubinterdicie.Alternativ,
instana poate ridica din oficiu o excepie de neconstituionalitate a
prevederilorart.13alin.4dinCodulmunciicarecontravindreptuluilamunci
nediscriminriiistrimitcazulspreexaminarelaCurteaConstituional.


22
23




AsevedeaCodulfamiliei,art.123iart.124.
AsevedeaCodulfamiliei,art.151.
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Un angajator a recrutat un adult pus sub interdicie judectoreasc, calificat
pentruun anumit post. Angajatorul ia încheiat contract de munc, îns nu îl
poate înregistra la Inspectoratul de munc, deoarece Codul muncii interzice
angajarea adulilor pui sub interdicie judectoreasc. Angajatorul poate s
îndrepte o aciune în instana de contencios administrativ împotriva
Inspectorarului de munc prin care s cear instanei de contencios
administrativ s dispun efectuarea înregistrrii contractului de munc.
Instana de judecat ar trebui s fac aplicarea cu prioritate a tandardelor
internaionaledegarantareadreptuluilamuncinediscriminareisdispun
efectuareaînregistrriicontractuluidemuncrespectiv.

Alternativ,instanapoateridicadinoficiuoexcepiedeneconstituionalitatea
prevederilorart.13alin.4dinCodulmunciicarecontravindreptuluilamunci
nediscriminriiistrimitcazulspreexaminarelaCurteaConstituional.

¾
Interdicialegaldeasecstori
AtâtCodulcivilnou,câticelvechiinterziccelorpuisubinterdiciedreptuldeasecstori.
Potrivitart.9tezaIdinCodulfamiliei,esteopritssecstoreascalienatulmintalidebilul
mintal. Reglementarea identic se regsete în art. 276 din noul Cod civil, iar înclcarea
acesteiasesancioneazcunulitateaabsolut(art.19dinCodulfamiliei).Consecinaestec
persoana care se afl întro asemenea situaie nu se poate cstori cu nici o alt persoan.
Alienatul sau debilul mintal nu se poate cstori, indiferent dac este sau nu pus sub
interdicie,deoarecetextulnudistinge.Decinuexistidentitatedesituaieîntrestareacare
genereazacestimpedimentilipsacapacitiideexerciiuapersoanei.Alienatulsaudebilul
mintalnusepoatecstorinicimcarînmomenteledeluciditatepasager.Cualtecuvinte,
aceastsituaienuserezumlaolipsadiscernmântului.Alienaiasaudebilitateamintal
constituie impediment la cstorie, deoarece o asemenea stare este incompatibil cu
finalitateacstoriei.

Pot fi încadrate în categoria alienaiei i debilitii mintale bolile psihice grave, precum:
schizofrenia, oligofrenia, precum i alte afeciuni care altereaz grav i permanent
discernmântul persoanei, îns persoanele pot cunoate unele perioade pasagere de
luciditate. Spre deosebire de art. 9 din Codul familiei, care în teza a IIa, interzice cstoria
celuilipsitvremelnicdefacultilemintale,câttimpnuarediscernmântulfaptelorsale,noul
Codcivilreglementeazdistinctaceastipotezînart.299.Coninutulnormativesteidentic,
numaic,dinpunctuldevederealtehniciilegislative,saoptatpentrudoutexteseparate,
sanciunea fiind diferit pentru fiecare caz în parte. Astfel, numai alienaia sau debilitatea
mintalesteimpedimentlacstorieacruiînclcaresesancioneazcunulitateaabsolut,
pecândlipsavremelnicadiscernmântuluiconstituiedoarocauzdenulitaterelativ.

Deexemplu: În practic au existat cazuri în care persoane puse sub interdicie au încheiat
cstoriisauauuncontractdemunc.Acestecontractecivilesuntînslovite
de nulitate. Aplicarea sanciunilor ulterior încheierii actelor prohibite, duce la
alte abuzuri i înclcri ale drepturilor persoanelor cu dizabiliti puse sub
interdiciejudectoreasc.
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¾
Interdicialegaldeavota
Persoanelor puse sub interdicie judectoreasc le este interzis dreptul de a vota la alegeri
conformart.3alin.5dinLegeaelectoralnr.15/2008.


7.CareesterolulAutoritiitutelareînlegturcupunereasubinterdiciejudectoreasc?

¾
CineesteAutoritateatutelar
Primarul localitii de domiciliu a persoanei pus sub interdicie constituie Autoritatea
tutelar. Aceasta înseamn c în cadrul primriei fiecrei localiti este organizat un serviciu
deautoritatetutelar.PreedinteleConsiliuluijudeeansupervizeazactivitateaserviciuluide
autoritatetutelarefectuatlanivelulprimriei.24

¾
Numireatutorelui
Autoritatea tutelar, în urma primirii hotrârii definitive de punere sub interdicie a unei
persoane,numeteopersoancatutore.25

¾
Monitorizareaactivitiitutorelui
Conform legii, Autoritatea tutelar asigur monitorizarea permanent a msurilor de
protecie.  Nu am putut identifica o anumit procedur sau protocoale privind aducerea la
îndeplinire a acestei obligaii legale. Singurele prevederi aplicabile sunt cele generale, din
Codul familiei, din materia proteciei minorilor prin instituia tutelei  tutorele trebuie s
trimitanualunraportdeactivitatectreautoritateatutelarisrspundînoricemoment
laoriceîntrebarelegatdetutel.26

Dinrapoarteleanualealeunorserviciideautoritatetutelardinanumitelocaliti,înpuinele
cazuriîncareacesteailepublicpewebsiteulprimriei,idininformaiapublicatdespre
atribuiileacestuiserviciureiesecrapoartelesolicitatedelatutoriselimiteazla modulîn
care administreaz patrimoniul minorului sau persoanei puse sub intervenie – darea de
seam i descrcarea de gestiune a tutorelui – fr a intra în detalii despre alte aspecte
inclusivangajarea,educaiapersoaneiprotejate.27

În unele cazuri, pe lista documentelor necesare pentru descrcarea de gestiune este i
anchetasocialîntocmitdeComportamentuldeAutoritateTutelar.28Implementatînmod
adecvat, aceast obligaie legal a monitorizrii permanente poate fi o oportunitate pentru
prevenirea i combaterea potenialelor abuzuri legate de exploatarea prin munc a

24



26
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27








28



Legea215/2001Legeaadministraieipublicelocale,Art.68.(1).s),69,116.(1).o).
AsevedeaCodulfamiliei,art.145.
Prevederileaplicabilereprezentantuluilegalîncazulprotecieiminorilorseaplicînmodcorespunztor.
Asevedeaart.130iurmtoareledinCodulfamiliei.
Asevedeainformaiadispobilla:http://www.sfantugheorgheinfo.ro/index.php?page=41,
http://www.targujiu.ro/portal/gorj/tgjiu/portal.nsf/AllByUNID/0000145E?OpenDocument.
Înrapoartelede activitate,informaiasereferdoarlainstituiacuratelei,nuiatutelei
http://www.satumare.ro/fisiere/tutela/ra_februarie_tutela.pdf,
http://www.satumare.ro/fisiere/AT_Raportactivitate_ian2010.pdf,
http://www.satumare.ro/primaria/rapoarte/2008/activitate2008.html,
http://www.ploiesti.ro/Raportul%20administratiei%20locale_2009.pdf.
Asevedeainformaiadisponibillahttp://82.79.4.66/portal/portalgi.nsf/AllById/1.7.4.2.6.
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persoanelorpusesubinterdicie,atâtîncazulîncareangajarealorînmuncarfipermis,cât
iîncazurileîncaresuntfolositepentrumuncalanegru.Aceastasepoatefaceinclusivprin
intermediulancheteisocialeefectuatînmodeficace.

Persoana pus sub interdicie sau orice persoan se poate plânge Autoritii tutelare în
legturcututorele.Autoritateatutelarpoateîndeprtatutorelecândacestasvâreteun
abuz, o neglijen grav sau fapte care îl fac nevrednic de a fi tutore, precum i dac nu îi
îndeplinetemulumitorsarcina(art.138dinCodulfamiliei).Nuamgsitpublicateinformaii
desprenumruldeplângeriprimitedeAutoritateatutelarprivindastfeldecomportamente
ale tutorilor, numrul i natura interveniilor efectuate ca rspuns la astfel de plângeri sau
numruldedeciziideîndeprtareaturoreluidatoritunorfaptedeacesttip.


8.Cinepoatefinumitetutore?

Legearomânnustabiletecriteriiclarecaresghidezenumireauneipersoanecatutore.De
principiu, poate fi numit tutore orice persoan fizic major, în deplinatatea capacitii de
exerciiu i cu o comportare bun. Legea nu stabilete o ordine de preferin în privina
persoanelor care pot primi sarcina de tutore. În aceast calitate poate fi numit o rud a
persoaneipussubinterdicie,darlafeldebine,chiarînconcurscuorud,poatefinumito
altpersoan.

Art. 118 din Codul familieistabiletesituaiileîn care o persoan nu poate fi numit tutore:
minorulsaucelpussubinterdicie,celdeczutdindrepturileprintetisaudeclaratincapabil
deafitutore,celcruiaisarestrânsexercitiulunordrepturipoliticesaucivile,precumicel
curelepurtri,cellipsit,potrivitlegii,dedreptuldeaalegeideafialescadeputat,celcare
exercitândotutel,afostîndepartatdinaceasta,celcare,dincauzaintereselorpotrivnicecu
ale persoanei puse sub interdicie, nu ar putea îndeplini sarcinile tutelei. Dac aceste cauze
exist la momentul în care se pune problema deschiderii tutelei, ele constituie cauze de
incapacitateapersoaneideaprimiaceastacalitate,iardacaparpetimpulexercitriitutelei
eleconstituiecauzedeîndepartaredintutel.

Actele necesare pentru numirea unui tutore sunt urmatoarele:  pentru persoana pus sub
interdicie: sentina civil de punere sub interdicie rmas definitiv i irevocabil, copii ale
actelordestarecivilalebolnavului,adeverinadevenituri,copiialeactelordeproprietate;
pentrututore:cerere,actedestarecivil,adeverinadevenituri,cazier,adeverinamedical
din care s reias c este apt pentru a fi tutore. Din acest list de documente, nu reiese
existena vreunui mijloc de verificare a bunei comportri a persoanei, incidena intereselor
potrivnicecualepersoaneipussubinterdiciesaucapacitateadeaîndeplinisarciniletutelei,
înafardecapacitateafinanciar.


9.Contestareahotrâriidepuneresubinterdicieiadecizieidenumireatutorelui

Sentinajudectorieidepuneresubinterdiciepoatefiatacatcurecurslatribunalîntermen
de 15 zile de la comunicare de persoana în cauz sau de persoana care a iniiat procedura
(art.144dinCodulfamiliei).
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Pedealtparte,pelângsentinajudectorieiexistideciziaautoritiitutelaredenumirea
persoanei care va fi tutore. Codul familiei nu prevede expres dreptul de a contesta aceast
decizie a autoritii tutelare, dar în baza dreptului de acces la justiie i a dreptului de
petiionare, persoana ar trebui s aib dreptul s introduc o aciune în contenciosul
administrativ la tribunal împotriva Autoritii tutelare în baza Legii contenciosului
administrativ.29

Problemacarearputeasaparîntroastfeldesituaieestelegatdefaptulcdinmomentul
rmâneriidefinitiveahotrâriidepuneresubinterdicie,interzisulîipierdedreptuldease
adresa personal instanei de judecat, cu excepia cazurilor expres prevzute de lege, iar
contestareadecizieiautoritiitutelaredenumireauneianumitepersoanecatutorenueste
unastfeldecazexpresprevzutdelege,dupcumamafirmatmaisus.30Oastfeldesituaie
vineîncontradiciecudrepturilepersoaneideaaveaacceslajustiie,dreptullaunremediu
legal,dreptullapetiionare.



29
30




Legea554/2004privindcontenciosuladministrativ.
AsevedeaCoduldeprocedurcivil,art.42.
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II.PREVEDERILEDINNOULCODCIVIL

NoulCodcivilîncorporeazCodulfamilieiînCarteaaIIa,intitulat„Desprefamilie”(art.258
534).31DelapublicareaiintrareaînvigoarealegiipentrupunereaînaplicareanouluiCod
civil, probabil 01.10.2011, vechile reglementari vor fi abrogate, astfel c se impune s
analizm care sunt noutile în materia incapacitii persoanelor fizice, în special în lumina
ratificrii Conveniei drepturilor persoanelor cu dizabiliti, prin Legea nr. 221 din 11
noiembrie 2010. Ratificarea conveniei presupune armonizarea legislaiei interne cu
prevederile acesteia. Este imperios necesar analiza dispoziiilor noului Cod civil pentru a
stabili în ce msur un act normativ care se dorete a fi adaptat realitilor actuale,
corespunde cerinelor stabilite în convenie în ceea ce privete asigurarea respectrii
drepturilor persoanelor cu dizabiliti. Ne vom referi în cele ce urmeaz la trei aspecte de
noutateintroduseînnoulCodcivil:actelejuridicecarepotfiîncheiatedepersoanapussub
interdicie,consiliuldefamilieiinstanelespecializate.

1.
Actejuridicecarepotfiîncheiatedepersoanapussubinterdicie
Aceasta reprezint o noutate introdus de noul Cod civil în ceea ce privete regimul tutelei
interzisului judectoresc. Se pstreaz regula c interzisul judectoresc este considerat a fi
completlipsitdecapacitatedeexerciiu,iaractelejuridiceseîncheie,înnumeleacestora,de
reprezentaniilorlegali,încondiiileprevzutedelege.Existtotuioseriedeactecarepotfi
încheiate de persoana pus sub interdicie judectoreasc, cu condiia s fie executate la
momentulîncheieriilor:32
¾
Actedeconservare;
¾
Actededispoziiedemicvaloarecucaractercurent.
Deexemplu: Din momentul în care intr în vigoare noul Cod civil, persoanele puse sub
interdicievorputeasfacoseriedeactedeovaloaremicprincarenuse
puneînpericolpatrimoniulsaudrepturilepecareledein.Persoanelepusesub
interdicie vor putea efectua unele cumprturi curente, achiziiona unele
serviciicaresepresteazpelor,folosiiadministrabunurileproprii.

Prinurmareseaplicacelairegimprevzutîncazulminorilorpeste14ani,cu
capacitatedeexerciiurestrâns.Îns,dinpcateaiciseopretesimilitudinea.
Minorului care a împlinit vârsta de 15 ani, îi este recunoscut dreptul de a
încheiaactejuridicereferitoarelamunca,laîndeletnicirileartisticesausportive
ori la profesia sa, cu încuviinarea prinilor sau a tutorelui, are dreptul de a
exercita singur drepturile i de a executa tot astfel obligaiile izvorâte din
aceste acte i poate dispune singur de veniturile dobândite. Interzisului
judectoresc nu îi este recunoscut dreptul de a munci i de a se bucura de
roadelemunciisale.

2.
Consiliuldefamilie
NoulCodcivilintroducenoiuneade„Consiliuldefamilie”,atâtpentrututelaminoruluisub14
ani, cât i în cazul punerii sub interdicie a adultului. Consiliul de familie este compus din 3
rudesauafini,inândseamadegradulderudenieiderelaiilepersonalecufamiliaminorului

31


NoulCodciviladoptatprinLegea287/17iulie2009,publicatînM.Of.nr.511din24iulie2009.

AsevedeaNoulCodciviladoptatprinLegea287/17iulie2009,publicatînM.Of.nr.511din24iulie
2009, art.43alin.3.
32
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saualpersoaneipussubinterdicie.Înlipsderudesauafinipotfinumiteialtepersoane
care au avut legturi de prietenie cu prinii minorului sau care manifest interes pentru
situaia acestuia. Rolul consiliului de familie este acela de a supraveghea modul în care
tutoreleîiexercitdrepturileiîiîndeplineteîndatoririle.

3.
Instanespecializate
Art. 265 din noul Cod civil instituie instana de tutel i instan specializat în materia
cauzelor de familie. Astfel, toate msurile date prin Cartea a IIa – „Familia” în competena
instanei judectoreti, precum i toate litigiile privind aplicarea dispoziiilor din domeniul
familieisuntdecompetenainstaneidetutelprevzutelaart.107.

Potrivitart.107,proceduriledincodprivindocrotireapersoaneiprintutelicuratelsuntde
competena instanei de tutel i familie stabilite potrivit legii, denumit în continuare
instanadetutel.Aadar,întotceeacepriveteocrotireapersoaneifizice,precumirelaiile
defamilie,fienepatrimoniale,fiepatrimoniale,competenavaaparineinstaneidetuteli
defamilie,denumitgenericinstanadetutel.ÎnaplicareanouluiCodcivil,prinlegeapentru
organizareajudectoreascsevorstabiliregulileprivindalctuireaifuncionareainstaneide
tutel,caiinstanspecializat.

În concluzie, aa cum se poate observa, noul civil nu aduce îmbuntiri substaniale în
privinaasigurriirespectriidrepturilorfundamentalealepersoanelorcudizabilitipusesub
interdicie. În opinia noastr, va trebui modificat pentru a nu contraveni dispoziiilor
Conveniei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, ratificat de România. La fel ca i
vechea reglementare instituia interdiciei judectoreti urmrete protecia persoanei fr
capacitate de exerciiu, care nu poate lua singur decizii, din cauza alienaiei sau debilitii
mintale. Din pcate din cele constatate în practic, nu reuete decât s anuleze drepturile
fundamentalealepersoanei,fraaveaeficienînaprotejadrepturileacesteia.
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III.STUDIIDECAZ

MaijosredmpatrucazurirealecucaresauconfruntatbeneficiariaiFundaiei„PentruVoi”
Timioara. Pentru a proteja persoanele în cauz i din motive de confidenialitate nu vom
prezentanumelerealealepersoanelorsaualtedetaliicarearputeaconducelaidentificarea
lor. La final vom prezenta rezultatele unei minicercetri efectuate de Centrul de Resurse
Juridiceînlegturcunumrulpersoanelorpusesubinterdiciejudectoreascînregistratela
autoritiletutelaredela44deprimriidinoraeleprincipaledinRomânia.

CAZUL1

F.G. este o persoan pus sub interdicie judectoreasc din anul 2001. Sentina de punere
subinterdicienuafostcomunicatoficiuluidestarecivilundeafostînregistratnaterea
lui F.G, astfel c nu figura în registrele de stare civil ca persoan pus sub interdicie
judectoreasc.

În anul 2004, F.G. a încheiat o cstorie. Dup încheierea cstoriei, noua familie a avut un
copil,astfelctatladoritsmunceascpentruaiîntreinesoiaicopilul.Prinurmare,F.G.
sa angajat cu contract de munc fr a declara c este pus sub interdicie. În prezent F.G.
lucreaz în continuare cu contract de munc. În tot acest timp, nici tutorele lui F.G., nici
autoritatea tutelar nu au sesizat faptul c actele juridice încheiate de F.G. sunt lovite de
nulitateinuauluatniciomsur.

Scurteconsideraiipecaz:
CazulluiF.G.ilustreazcsistemuluijuridicactualdeprotecieapersoanelorpusesub
interdicie judectoreasc nu protejeaz în realitate interesele persoanei. Acesta nu
rspundenevoiloricapabilitilorluiF.G.Deipussubinterdiciejudectoreasc,F.G.
afostcapabilsîialeagopartenerdevia,sîiîntemeiezeofamilieissusin
prin munca sa ca angajat cu contract de munc. Cu toare acestea, legea nu îi
recunoateluiF.G.posibilitateacasfacînmodlegaltoateacesteactedecareeste
capabil.

De asemenea, în cazul lui F.G., au existat câteva disfuncionaliti ale sistemul de
punere în aplicare a hotrârilor judectoreti de punere sub interdicie prin
intermediultutoreluiiautoritiitutelare.Tutoreleestepersoanacarearfitrebuits
sesizezeinteniainterzisuluideaîncheiaocstorie,însîncazulpersoaneloradulte
puse sub interdicie, tutela este o sarcin dificil de asumat, aa încât muli tutori îi
exercitaceastsarcinapurformal.Autoritateatutelar,datoritnumruluilimitatde
angajai i a numeroaselor atribuii de exercitat, nu poate întotdeauna s asigure
proteciainterzisului.


CAZUL2

A.S.esteopersoancudizabilitiintelectuale.Înanul1997,lacerereamameiei,A.S.afost
pussubinterdiciejudectoreasc.PrinsentinainstaneidejudecatsastabilitcA.S.areo
lipstotaldediscernmânt.Hotarâreajudecatoreascdin1997depuneresubinterdiciea
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dispusînsarcinaautoritatiitutelaresnumeascuntutore.Întrucâtmamapersoaneiinterzise
nuamaiefectuatdemersuripentrunumireaunuitutore,sentinanuafostpusînaplicarede
ctre autoritatea tutelar. Abia dup decesul mamei interzisei A.S. în anul 2009, rudele
acesteiadorescsînstrinezeapartamentulmotenitîmpreuncuA.S..Încadrulprocedurilor
succesoraleseconstatcnuafostnumituntutore.

Întrucâtrudelepersoaneicudizabilitiintelectualesaualtepersoanecunoscutenuaudorit
sapreiasarcinatutelei,autoritateatutelarasolicitatinstaneinumireapersoaneijuridiceîn
ocrotireacreiaseaflaA.S., catutore,înbazaart. 25alin.4dinLegeanr.448/2006 privind
protectiasipromovareadrepturilorpersoanelorcuhandicap.Înpriminstanaciuneaeste
respinscumotivareacnumaiautoritateatutelarpoatenumiuntutore,aacumprevedea
sentinadepuneresubinterdicie,anterioarapariieiLegiinr.448/2006.Sepromoveazapel
încaresesolicitaplicareaart.25alin.4dinLegeanr.448/2006,careprevedeexprescaîn
cazul numirii persoanei juridice ca tutore, instana judecatoreasc este singura competent.
Apelulesteadmisiinstananumetecatutorepersoanajuridic.

Scurteconsideraiipecaz:
ÎncazulluiA.S.sistemuldepunereînaplicareahotrârilorjudectoretidepuneresub
interdicie nu a funcionat. Instana de judecat nu a comunicat autoritii tutelare
hotrârea încauzsaudac acomunicat, autoritateatutelar nu afcut demersurile
necesare pentru numirea unui tutore care s asigure exercitarea drepturilor lui A.S.
AbialamoarteamameiluiA.S.,careacontinuatidupmajoratulluiA.S.ssepoarte
în fapt ca reprezentantul legal al lui A.S., sa observat aceast lips fundamental a
aplicriiprotecieijuridice.

În cazul lui A.S. instana de fond a omis incidena în cauz a unor modificri legislative,
greeal corectat de instana de apel. Pentru a putea produce modificri care s asigure
respectareadrepturilorfundamentalepentrupersoanelecudizabilitiintelectualepusesub
interdicieestenecesarcatoatereglementrilelegalecuincidenînmateriesfiecorelate.
Msurapuneriisubinterdicieesteomsurdeocrotire,careurmretesasigureprotejarea
intereselor persoanei lipsite de capacitatea de ai exercita singur drepturile, iar prin
normelecarereglementeazaceastinstituietrebuiesisedeaeficienadecareestelipsit
înprezent.

În cele mai multe cazuri, cu ocazia obinerii certificatului de handicap, în condiiile Legii nr.
448/2006, se instituie i punerea sub interdicie pentru persoanele adulte cu dizabiliti
intelectuale,carenuipotadministrabunurilepersonale.Decelemaimulteori,suntnumii
catutoripriniisaurudeaproiate,atuncicândacesteaexist.Art.25dinLegeanr.448/2006
a introdus posibilitatea numirii ca tutore a autoritii administraiei publice locale sau a
persoanei juridice private care asigur protecia i îngrijirea persoanei cu handicap, în
situaiileîncarepersoanacuhandicapnuarerudeoripersoanecaresacceptetutela.

Aacumprevedeart.25alin.5dinLegeanr.448/2006,monitorizarearespectriiobligaiilor
carerevintutoreluipersoaneicuhandicapesteasiguratdeautoritateatutelardinunitatea
administrativteritorialînacreirazîiaredomiciliulsaureedinapersoanacuhandicap.
Dinpcate,autoritateatutelarnuarecapacitateaadministrativdeaasiguraomonitorizare
eficientinicimijloacelelegalenecesarepentruainterveniatuncicândintereseleinterzisului
suntînclcate.
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CAZUL3

M.A., în vârst de 34 ani, este o persoan cu dizabiliti intelectuale. Mama lui M.A. a avut
grij de el i dup majorat. Dup moartea mamei sale în anul 2007, M.A. care nu are rude
cunoscute a rmas în grija unor apropiai ai familiei, persoane vârstnice. Acetia au solicitat
instituieifurnizordeserviciisocialecareîlaveacabeneficiarpeM.A.,sdemarezeprocedura
puneriisubinterdicie,deoareceM.A.nuiputeaadministrasingurbunurilemotenitedela
mam(unapartament)iveniturile,constânddinpensiadeurma.

Din anul 2008, M.A. a fost pus sub interdicie judectoreasc, cu diagnosticul retard mental
uormediucutulburridecomportamentOI=59,frdiscernmânt.Instanadejudecata
numittutorepersoanajuridic–instituiacareîlareînîngrijirepeM.A..

În2009,M.A.adepusocereredechemareînjudecat,înnumepropriu,împotrivatutoreluii
a autoritii tutelare, prin care a solicitat îndeprtarea de la tutel a persoanei juridice i
numireauneipersoanefizicecatutoreînpersoanaluiS.P.Instanaanumituncuratorpentru
alreprezentapeM.A.,acestaneputândstaîninstanadejudecatînnumepropriudeoarece
nu are capacitate juridic de exerciiu, fiind pus sub interdicie judectoreasc. Ulterior a
rezultatcM.A.afostatrasdectrenumitulS.P.careîifcuseunmijlocdetraidinpreluarea
bunuriloriveniturilorunorpersoanecudizabilitisauvârstnice.Instanaarespinsaciunea
cafiindformulatdectreopersoanlipsitdecapacitatedeexerciiu.

Scurteconsideraiipecaz:
CazulluiM.A.safinalizatfericitînsensulcplanuriledeexcrocarealeluiS.P.aufost
dejucate. Îns, soluia dat de instana de judecat în cazul lui M.A., anume de
respingere a aciunii pentru c a fost formulat de ctre o persoan lipsit de
capacitatedeexerciiu,ridicproblemecareinderecunoatereaegalapersoaneiîn
faalegiiiainstanelordejudecat.

Mergând pe linia indicat de instana de judecat, o persoan pus sub interdicie
judectoreasc nu poate întro eventual situaie de abuz s obin schimbarea
tutorelui în instan, chiar dac are un curator numit de instan în acelai proces.
Aceastsituaieestecuatâtmaigravcucâtseîntâmplîncontextuluneimonitorizri
deficitare din partea autoritii tutelare a activitii tutorelui, din motivele
administrativeibugetareexpusemaisus.


CAZUL4

I.E.invarstade29ani,avanddiagnosticuldeoligofreniedebilitatemintal,afostpusasub
interdictie in anul 2003. Din hotararea judecatoreasca de punere sub interdictie rezulta ca
„instanareinecexamenulpsihiatricconfirmdiagnosticulclinic”,iar„comisiamedicalaa
apreciat, în baza simptomatologiei clinice i a informaiilor testimoniale c I.E. nu are
discernmântulnecesarpentruaseîngrijideintereselesale.”

MamaluiI.E.afirmacaafostconditionatasacearapunereasubinterdicitieafiicei,pentrua
primi dreptul la asistent personal sau indemnizaia pentru acesta. I.E. face parte dintro
familienumeroasacuposibilitatimaterialeextremdereduse,formatadin:
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x parinti,amandoicuostaredesanatateprecara,suferinddenumeroaseafectiuni
somatice;
x un frate in varsta de 24 ani cu dizabilitate intelectuala severa, cu comportament
provocator,agresiv,careseaflaacasainingrijireamamei;
x nepotuldesorainvarstade6anicareesteiningrijireabunicilor.
Veniturile familiei sunt compuse din  salariul mamei, care este asistent maternal
pentrunepotulde6ani, indemnizatiilesibugetulpersonalcomplementarpentru cei
doicopiicuhandicapgrav(I.E.sifrateleei),precumsialocatianepotuluiluiI.E.

I.E. Frecventeaz un centru de servicii sociale, fiind o persoan asculttoare, cuminte,
respectuoascutoicolegiiieducatoriiiîidesfoaractivitateacumareconiinciozitate.
Acasaseuitladeseneîmpreuncunepotulei,sejoacmultcuacesta,ieselaplimbarecuel
înfaacasei,ascultmuzicuoarlaTV,oajutmultpemamalaactivitilegospodreti.
Mai mult de cand tatal nu mai primeste pensie de boala si nu mai are nici un venit, fac
curatenieimpreunalaoasociatiedelocatari.

ConformcertificatuluideîncadrareîngraddehandicapI.E.esteîncadratîngradulI(unu)de
handicap. Dei poate beneficia de asistent personal, nu are unul dar, primete indemnizaia
pentruacesta.

Timpdeaproximativ1an,I.E.afostangajatacucontractindividualdemuncaintrounitate
protejatapentruactivitatidecuratenie.Afacutfatacusuccessarcinilordeserviciu,insadin
pacatepunereasubinterdictieaatrasnulitateacontractuluidemuncaaluiI.E.

Scurteconsideraiipecaz:
LafelcasiincazulluiF.G,I.E.adoveditcapoatesamunceasca,chiardacaestepusa
subinterdictie.Înunelecazuri,dincauzagreiteiintepretrialegislaiei,persoanelor
cudizabilitiintelectualesaufamiliiloracestoralisacerutsobinpunerealorsub
interdicie,condiionatdeacordareadreptuluilaasistentpersonalsauaindemnizaiei
pentru acesta. În multe cazuri familiile nu tiu ce implicaii juridice are instituirea
interdiciei asupra persoanelor cu dizabiliti intelectuale, crezând c este doar o
formalitatepentruacordareadrepturilorprevzutedeLegeanr.448/2006.
Sistemul sia dovedit ineficienta si in acest caz, in sensul ca daca persoana pusa sub
interdictie nusi declara situatia, nu exista posibilitatea verificarii acestuia de catre
angajator. De asemenea, parcurgerea procedurii ridicarii interdictiei este extrem de
greu de parcurs, mai ales ca totusi datorita gradului de handicap, I.E. are nevoie de
protectie.

CeamaimareproblemaconstainfaptulcapunereasubinterdictieiianuleazaluiI.E.
dreptul la munca, desi aceasta este capabila sa execute anumite activitati lucrative
intrunmediuprotejat.Astfel,sementinesiseagraveazastareadenevoieincarese
aflaI.E.sifamiliaei,deasemeneasementinesistatutulacesteiadeasistatsocial.Daca
legislatia romana ar fi armonizata cu legislatia UE privind drepturile persoanelor cu
dizabilitati,I.E.arputeaschimbastatutuldeasistatsocialcuceldecontribuabil.
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CAZUL5

CRJatransmissolicitrideinformaiiînbazanr.544/2002,unuinumrde44deautoriti i
instituii ale administraiei publice locale. Au fost solicitate informaii cu privire la numrul
persoanelorcudizabilitiaflateînevidenlamomentulînregistrriicereriidesolicitarede
informaii i numrul persoanelor cu dizabiliti pentru care sa instituit msura tutelei în
perioada20092010.

Dinanalizadatelorcolectateareieitcladatasolicitriiinformaiilor(septembrie2010)se
aflauînevidentaautorittilortutelareunnumrde4088depersoanepentrucaresainstituit
msuratutelei.Numrulcelmaimare(438)depersoaneaflatesubtutelafostînregistratîn
Bucureti, sectorul 3. La popul opus sa aflat Primria Municipiului Drobeta Turnu Severin
carearspunscnuareînevidenpersoanepentrucareafostinstituitmsuratutelei.

Urmtoareleinformatiiaufosttransmisedeautorittiletutelare:
x Primria Sector 1  Bucureti – Compartimentul autoritate tutelar: 244 dosare privind
persoanemajorepusesubinterdicieprinsentinejudectoreti,definitiveiirevocabile,iar
pentruperioada2009–2010msuratuteleiafostinstituitpentru22persoane
x PrimriaMunicipiuluiMiercureaCiuc–ServiciulpublicdeAsistenSocialiAutoritate:2
persoane
x ConsiliulLocalalMunicipiuluiPiteti–DireciadeAsistenSocialaMunicipiuluiPiteti
249pentrucaresainstituitmsuratutelei
x PrimriaSectorului4Bucureti:200persoanepentrucaresainstituitmsuratutelei
x PrimariaMunicipiuluiBraov:108persoanepentrucaresainstituitmsuratutelei.
x ServiciuluideautoritatetutelarPrimriaMunicipiuluiGalai:4persoanecudizabilitate
icuproblemepsihicepentrucaresainstituitmsuraprovizoriedeocrotire.
x Compartimentul autoritate tutelar – Primria Municipiului Sfântu Gheorghe : 66
persoane.
x Compartimentului de autoritate tutelar – Primria Municipiului Târgu Jiu : 5 persoane
pentrucaresainstituitmsuratutelei.
x Direcia de administraie public Birou autoritate tutelar – Primria Municipiului Sibiu :
361persoanepentrucaresainstituittutelaînconformitatecuart.142,145si147dinCodul
Familiei.
x Direciadeasistensocial–Serviciulautoritatetutelar–PrimriaMunicipiuluiSuceava:
7persoanecudizabilitateiproblemepsihicepentrucaresainstituitmasuratutelei.
x MunicipiulTulceainformaii:1persoanpentrucaresainstituitmsuratutelei.
x Direcia publice de asisten social – Primria Municipiului Vaslui : 4 persoane pentru
caresainstituitmsuratutelei
x Compartimentului informare, pres, comunicarei relaii publice – Primria Municipiului
AlbaIulia:10persoanepentrucaresastabilitmsuratutelei,iarpentruanii2009–2010sa
instituitmsuratuteleipentru3persoane
x Compartimentulautoritatetutelara–PrimriaMunicipiuluiBistria:17persoanepentru
caresainstituitmsuratutelei,iarpentruintervalul2009–2010sainstituitmsuratutelei
pentru5persoane
x PrimriaMunicipiuluiBotoani2persoanepentrucaresainstituitmsuratutelei
x Primria Municipiului Brila 54 persoane pentru care sa instituit msura tutelei, iar în
intervalul2009–2010sainstituitmsuratuteleipentru14persoane.
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x Serviciul Autoritate Tutelara – Primria sector 6 Bucureti 337 persoane pentru care sa
instituitmsuratutelei
x PrimriaMunicipiuluiReia:2persoanepentrucaresainstituitmsuratutelei
x Serviciul Autoritate Tutelar – Primria Municipiului ClujNapoca: 144 persoane pentru
caresainstituitmsuratutelei.
x PrimriaMunicipiuluiGiurgiu:13persoanepentrucaresainstituitmsuratutelei.
x Primria Municipiului Deva : 15 persoane pentru care sa instituit msura tutelei, iar
pentruintervalul2009–2010sainstituitmsuratuteleipentru2persoane.
x Primria Municipiului Slobozia: 5 persoane pentrucare sa instituit msura tutelei, iar in
intervalul2009–2010sainstituitmsuratuteleipentru3persoane.
x PrimriaMunicipiuluiTârguMure:277persoanepentrucaresainstituitmsuratutelei
x PrimriaMunicipiuluiPiatraNeam:12persoanepentrucaresainstituitmsuratutelei
x Primria Municipiului Slatina: 34 persoane pentru care sa instituit msura tutelei, iar
pentruintervalul2009–2010sainstituitmsuratuteleipentru12persoane
x PrimriaMunicipiuluiAlexandria:13persoanepentrucaresainstituitmsuratutelei,iar
înintervalul2009–2010sainstituitmsuratuteleipentru4persoane
x PrimriaMunicipiuluiTimioara:287persoanepentrucaresainstituitmsuratutelei
x PrimriaMunicipiuluiRâmnicuVâlcea32persoanepentrucaresainstituitmsuratutelei
x PrimriaMunicipiuluiFocani7persoanepentrucaresainstituitmsuratutelei
x PrimriaMunicipiuluiSatuMare6persoanepentrucaresainstituitmsuratutelei.
x Primria Municipiului Bacu 58 persoane pentru care sa instituit msura tutelei, iar în
intervalul2009–2010sainstituitmsuratuteleipentru13persoane.
x PrimriaSectorului3–Bucureti:438persoanepentruafostinstituitmsuratutelei.
x Primria Municipiului Clrai: 17 persoane pentru care sa instituit masura tutelei in
intervalul20092010
x Primria Municipiului Târgovite: 21 persoane pentru care sa instituit msura tutelei în
intervalul20092010
x Primria Municipiului Craiova 8 persoane pentru care sa instituit msura tutelei în
intervalul20092010.
x Primria Municipiului Drobeta Turnu Severin nea rspuns c nu deine în eviden
persoanepentrucaresainstituitmsuratutelei.
x PrimriaMunicipiuluiPloieti:65persoanepentrucaresainstituitmsuratutelei,iarîn
intervalul2009–2010sainstituitmsuratuteleipentru12persoane.
x Primria Sector 2 Bucureti: 254 persoane pentru care sa instituit msura tutelei, iar în
intervalul2009–2010sastabilitmsuratuteleipentru29persoane.
x PrimriaSector3Bucureti:438persoanepentrucaresainstituitmsuratutelei.


CAZUL6

Extrase relevante din prevederile legale referitoare la capacitatea juridicӽ a persoanei din
noua legislaie din Ungaria (Legea nr.CXX din 2009 privind Codul Civil adoptat de
ParlamentulUngarieipedatade9noiembrie2009)33


33





Traducereaarelabazotraducereneoficialînlimbamagiarcareafostrealizatineafostpusla
dispoziiedeMentalDisabilityAdvocacyCenter(www.mdac.org).
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Carteaadoua,CapitolulIII
Facilitarealuriidecizieiiaîncheieriiactelorjuridicedectrepersoaneleadulte


Articolul2:15.[Instituiijuridicecarefaciliteazӽluareadecizieidecӽtrepersoaneleadulte]

(1)Urmtoareleinstituiijuridicevorasistaluareadecizieidectrepersoaneleadultecareau
nevoie de asisten i protecie din cauza capacitii lor mentale, strii de sntate mental
sauauneidependenepatologice:
a)îndrumareaînavans,
b)luareadecizieiînmodasistat,
c)tutelacarerestrângecapacitateajuridic.
(2) Instituiile juridice prevzute la alineatul 1 se pot aplica în acelai timp, dac legea nu
prevedealtfel.

Articolul2:16[Definiia istabilireaîndrumӽriiînavans]

(1) Persoanele adulte care au capacitate juridic pot s fac o îndrumare în avans întrun
documentautenticsauîntrunînscrissubsemnturprivat,contrasemnatdeunavocatsau
înnumepropriuînfaaautoritiitutelarereferitorlacazulîncarecapacitatealorjuridicar
puteasfielimitatpeviitorsauîncondiiilealineatului5–cuprivirelaanumitedeciziicare
vorfiluateînacestecircumstaneasociateanumitorrelaiifinanciaresaupersonale.
(2) Persoanele adulte care au capacitate juridic pot s dispun de urmtoarele aspecte prin luarea
uneiîndrumriavansate:

a) pot indica una sau mai multe persoane care s le ofere asisten în luarea deciziilor,
încheierea actelor juridice, în conformitate cu regulile de luare a deciziei asistate, mai mult
potpropuneunasaumaimultepersoanecareslefienumitetutoresausubstitutdetutore,
b)potexcludeanumitepersoanedelaafinumitepersoanecaresîiasistesauslefietutori,
c)potsolicitasaupotsrefuseinternarealorîninstituiisocialedetiprezidenial,
d) pot numi un tutore pentru copiii lor minori sau pot exclude anumite persoane de a fi
numitetutorealcopiilorlor,
e) pot da împuternicire avocaial pentru gestionarea actelor patrimoniale i intereselor
financiare,
f)potdispunemodulîncarebunurilelormobilesauimmobilesauveniturilevorfigestionate.
(3)Valabilitateauneiîndrumriînavansvaficondiionatdeînregistrareaînregisteroficiale
autenticecarevorfireglementatedeolegespecial.
(4) Îndrumarea în avans va intra în vigoare în momentul în care instana de judecat d o
hotrârefinalasuprarestrângeriicapacitiijuridiceaadultuluirespectiv,cuexcepiacazului
prevzutlaalineatul5.
(5) Instana de judecat va decide asupra îndrumrii în avans sau a unei anumite pri din
aceasta care va intra în vigoare în loc s decizid asupra restrângerii capacitii juridice a
adultuluiprivindanumitecategoriideactejuridice,dacîndrumareaînavansestevalabil,cu
condiia ca îndrumarea în avans s asigure protecia persoanei adulte, chiar dac în fapt nu
areefectuldearestrângecapacitateajuridic.
(6) Dup intrarea în vigoare a îndrumrii în avans, prevederile ei trebuie considerate
obligatorii referitor la interesele personale i finaciare ale persoanei adulte cu capacitate
juridicrestrâns.
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(7) Îndrumrile avansate vor fi înregistrate în register oficiale reglementate printro lege
spercial.
(8) Prevederile îndrumrii în avans care se refer la refuzarea tratamentului medical
obligatoriuconformlegiinusuntvalabile.

Articolul2:18.[Definiialuӽriidecizieiînmodasistat]

(1)Instanadejudecatpoatedecideasupranumiriiuneipersoanesauaunorpersoanecare
sasistepersoanaadultcucapacitatejuridiccarearenevoiedeasistenînîncheiereaunor
anumitecategoriideactejuridicedincauzacapacitiilormentale,striidesntatemental
sauuneidependenepatologice.
(2) Asistentul nu poate fi numit sasiste persoanaîn legtur cucategoriilede acte juridice
pentrucarepersoanaarecapacitatejuridicrestrâns.
(3) Instana va putea numi în poziia de asistent o persoan adult care are o relaie de
încredere cu asistatul, pe baza acordului prevzut la alineatul 4 i care nu se încadreaz în
vreunadincategoriiledeexceptareprevzutelaalineatul5.
(4)Instanadejudecatvadecideînmomentulnumiriiasistentuluiasupracategoriilordeacte
juridiceîncarepersoanaasistatprimeteasistenapebazaacorduluiîntrepersoanaasistat
i asistent consemnat întrun înscris autentic sau a unui înscris sub semntur privat
contrasemnatdeunavocatsauadeclaraieipersoaneiîncauzdatînfaaautoritiitutelare
sau a instanei în timpul procedurii de punere sub tutel prin care dovedete exisena unei
relaii de încredere cu asistentul. În cazul în care instana de judecat decide numirea mai
multorasisteni,aceastavaputeanumiunasistentnumaipentruoanumitcategoriedeacte
juridice, cu excepia cazului în care persoana asistat dorete altfel de comun acord cu
asistenii.
(5)[Cauzedeexcluderedelastatutuldeasistent][…]

Articolul2:19.[Comportamentulasistentului iapersoaneiasistate]

(1)Numireaunuiasistentnuducelarestrângereacapacitiijuridiceapersoaneiasistate.
(2) Un asistent va fi îndreptit s fie prezent atunci când persoana asistat încheie un act
juridic,sfacilitezeluareadecizieidectrepersoanaasistatînceeacepriveteactuljuridic
respectiv cu sfatul su i s ofere informaiile necesare persoanei asistate. Asistentul va
contrasemnaînscrisurilorjuridicesemnatedepersoanaasistatconfirmândcafostprezent
laîncheiereaactuluijuridicicaoferitasistenasapersoaneiasistate.
[…]

Articolul2:22.[Tutelacarerestrângecapacitateajuridicӽ]

(1)Punereauneipersoaneadultesubtutelînurmahotrâriiinstaneidejudecatconducela
restrângerea capacitii juridice a persoanei în cauz în legtur cu încheierea anumitor
categoriideactejuridice.
(2)Persoanelecareaucapacitatejuridicrestrânsvorficonsideratecaucapacitatejuridic
fadeîncheiereaactelorjuridicedesprecareinstanadejudecatnulearestricionatînmod
exprescapacitateajuridic,maipuindreptuldeavota.

27


Tutela–proteciesauobstacolîncaleaintegrriipersoanelorcudizabilitiintelectuale?


(3) Instana de judecat va ordona tutela cu restrângerea capacitii juridice în cazul
persoaneloradultecarenusuntcapacbilesacionezeindependentsaucuasistenpentru
luareadeciziilorînlegturcudiferiteaspectdenaturpersonalsaufinanciaralevieiidin
cauzacapacitiilormentale,astriidesntatementalsauauneidependenepatologicesau
ca efect a altor circumstane care duc la împiedicarea participrii sociale a persoanei, iar
neluarea msurii de restrângere a capacitii juridice ar avea potenial vtmtor pentru
persoanarespectiv.
(4) Capacitatea juridic poate fi restrâns dac nici o alt msur de protecie a persoanei
respective nu poate fi eficient. O hotrâre a instanei de judecat prin care se restrânge
capacitateajuridicapersoaneitrebuiessefundamentezepeopiniacomplexaunuiexpert,
careefectueazoexaminaredinmaimulteperspectivedacestenecesar,inclusivmedical,
reabilitare,pedagocicipsihologic.
(5)Modalitateadecomunicareapersoaneisaulimiteleîncomunicareapersoaneinupotfiele
înselemotivepentrurestrângereacapacitiijuridice.

Articolul2:23.[Regulileaplicabilepentruîncheiereaactelorjuridicedecӽtrepersoanelecu
capacitatejuridicӽrestrânsӽ]

(1) Actul juridic încheiat de persoana care are capacitate juridic restrâns aflat sub tutel
estevalabildacfacepartedincategoriadeactejuridiceprevzuteînhotrâreainstaneide
judecat, iar persoana a încheiat actul juridic respective cu consimmântul în avans sau cu
aprobareaulterioaratutoreluisu.Cândexistunconflictîntrepersoanapussubtuteli
tutorele su, autoritatea tutelar va decide dup ce audiaz personal pe cel pus sub tutel
întro manier în care acesta s se fac îneles, inclusiv atunci când tutorele consider c
neîncheierea actului juridic de ctre persoana pus sub tutel ar putea s îi provoace o
vtmare.Deciziaautoritiitutelarevaaveaprioritate.

(2) Atunci când pentru protecia intereselor sau pentru prevenirea vtmrii unei persoane
pussubtutelestenevoiedeoaciuneimediat,tutorelevaacionaînloculpersoaneisauîn
numele persoanei puse sub interdicie i va încheia acte juridice cu condiia s notifice de
îndatautoritateatutelarînlegturcuacesteaspecte.Autoritateatutelarvasupraveghea
comportamentultutoreluiînmaximcincisprezeceziledelamomentulnotificrii,dupceva
audia personal pe cel pus sub tutel întro manier în care s se fac îneles. Autoritatea
tutelar poate s nu aborbe comportamentul tutorelui dac natura msurii nu necesita
intervenia imediat sau dac autoritatea tutelar decide în favoarea persoanei puse sub
tutelîncazuriledeconflictcututoreleprevzuteînalineatul(1).Dacautoritateatutelarnu
aprob comportamentul tutorelui, aceasta va putea s treac la dizolvarea actului juridic
încheiatdetutore.

Articolul2:24.[Comportamentulautonomaltutoreluiuneipersoanecucapacitatejuridicӽ
restrânsӽ]

Întro procedur care va fi reglementat de o lege special, instana de judecat poate s
autorizeze tutorele s acioneze în locul sau în numele persoanei puse sub tutel pentru a
încheia în mod autonom anumite categorii de acte juridice privind unele interese supuse
restrângerii:
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a) la cererea comun a tutorelui i a persoanei puse sub tutel, privind actele referitoare la
afacerilerecurentealepersoaneipusesubinterdiciesauprivindactelereferitoarelaafacerile
curente,regulatesau
b) la cererea comun a tutorelui i a autoritii tutelare, dac exist o opinie bazat pe o
expertiz complex care a confirmat c tutorele nu poate s comunice cu persoana pus sub
tutelînlegturcuunanumitactjuridicsaucategoriedeactejuridicepentruaputeafacea
idaconsimmântulînavanssaupentruadaoaprobareulterioar,chiardacseprimete
asistena unui specialist în comunicarea cu persoanele cu dizabiliti i protecia persoanei
pusesubtutelnupoatefiasiguratprinintermediulproceduriiprevzutelaarticolul2:23.(1)
i(2).

Articolul2:25.[Cazuriîncareîncheiereaactelorjuriricesepoatefacedecӽtrepersoanelecu
capacitatejuridicӽrestrânsӽ]

Persoanele cu capacitate juridic restrâns sunt îndreptite s încheie urmtoarele acte
juridicefrparticipareatutorelui,chiardacacesteasuntactedinrândulcategoriilorpentru
carearecapacitateajuridicrestrâns:

a)actejuridicedenaturpersoanlautorizateconformlegii,

b)contractedeoimportanmaimiccuscopuldeasatisfacenevoilevieiidezicuzi,

c)princaredispune deo partedinvenitpecare îlobinedinrelaiiledemunc,din
relaiile juridice similarecucele de munc, din asistenasocial, din facilitilesocialesau de
omaj,pecareinstanadejudecatleprevedeînmodexplicitipoatesîiasumeobligaii
pânlaacelprocentdinvenit,

d)sîicear drepturile încontradictoriu cu tutoreleînfaaorganeloradministraiei
publice,ainstanelordejudecat,sintroducaciuniîninstan

e)sîncheiecontractecareimplicnumaiavantajedeparteasa.
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IV.ANALIZALEGISLAIEIROMÂNETIDINPERSPECTIVADREPTURILOROMULUI

Vom analiza în aceast seciune în ce msur prevederile legale prezentate mai sus sunt în
armoniecustandardeleinternaionaleinaionalededrepturileomului.Înprimaparte,vom
artacinterdiciatotaldeîncadrareînmuncapersoanelorpusesubinterdicie,indiferent
depersoaniindiferentdeloculdemuncitipuldemunc,vineînconflictcustandardele
de drepturile omului care garanteaz dreptul la munc în mod nediscriminatoriu, inclusiv în
cazulpersoanelorcudizabiliti.

ÎnadouapartevomartacsistemuldetuteltotalaplicabilînRomânia,reprezintlafelca
în Rusia o îngrdire a dreptului la via privat, anume a dreptului persoanei fizice de a
dispunedeeaînsi.

1.Îngrӽdireadiscriminatorieadreptuluilamuncӽ
Conformlegislaieiromâneti,spredeosebiredeopersoancucapacitatejuridicdeexerciiu
deplinsaurestrâns,dacaîmplinitvârstade16anisauexcepional15ani,opersoanpus
subinterdicienupoatesfieangajatînmunc.Aceastprevederelegalîngrdetedreptul
lamuncalunuigrupdinpopulaie,înmoddiscriminatoriupetemeiuldizabilitiimentale.
¾
Privareadecapacitateadefolosinînlegturcudreptullamunc
Dac în cazul altor drepturi, precum dreptul la proprietate, dreptul la educaie, dreptul la
circulaie, dreptul la sntate, etc, persoana pus sub interdicie îi poate exercita aceste
drepturiprinintermediultutorelui,încazuldreptuluilamunc,persoaneipusesubinterdicie
iserefuztotalmenteacestdrept.Nicidactutoreleiautoritateatutelarsuntdeacordcu
angajareapersoaneipusesubinterdicie,aceastatotnupoatefiangajat.
În aceast
situaieputemvorbideprivareadecapacitateadefolosinînlegturcudreptullamunc,
ceeaceesteîmpotrivaart.6dinDecretulnr.31/1954privitorlapersoanelefiziceipersoanele
juridice.
¾
Discriminarea
Dreptul la munc este garantat conform art.41 din Constituia României, art.6 din Pactul
internaional pentru drepturile economice, sociale i culturale i art.1 din Carta social
european revizuit. De asemenea, dreptul persoanelor cu dizabiliti de a fi integrate pe
piaamunciiesteafirmatînart.15dinCartasocialeuropeanrevizuitiart.27dinConvenia
ONUprivinddrepturilepersoanelorcudizabiliti.

Îngrdireaprinlegeadreptuluiuneipersoanepussubinterdiciesmunceascînmodlegal,
reprezint o limitare discriminatorie a dreptului la munc pe criteriul dizabilitii mintale.
Aceastinterdicienuestejustificatiniciproporionalîncondiiileîncarepersoanapus
subinterdiciepoateînanumitecondiiisfiecapabilsefectuezeanumitetipuridemunc
însiguranpentrupropriapersoanipentruceidinjur.

DeiLegeanr.448/2006stabiletecpersoanelecuhandicapaudreptullamunciasigur
un cadru legal pentru garantarea respectrii acestui drept, nu prevede nimic în ceea ce
privetepersoanelecuhandicappusesubinterdiciejudectoreasc.Modificareaicorelarea
legislaiei,astfelîncâttutelasdevinîntradevromsurdeocrotireeficient,caresnu
ducînmodautomatlainterzicereadreptuluilamuncreprezintonecesitatepregnant.
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2.Îngrӽdireaaltordrepturiprinimpunereaunuiregimtotaldepuneresubinterdicie

¾
Nerespectareadreptuluilarecunoatereaegalînfaalegii
Conform art.12 (Recunoaterea egal în faa legii) din Convenia ONU privind drepturile
persoanelor cu dizabiliti, exist câteva principiile minimale de drepturile omului pe care
trebuiesleîndeplineascregimulnaionaldepuneresubinterdicie:
 Persoanacudizabilitisfierecunoscutînmodegalcapersoanînfaalegii.
 Persoana cu dizabiliti s îi poat exercita capacitatea juridic în condiii de
egalitateîntoateaspectelevieii,chiardacaceastaînseamncstatultrebuiesiao
serie de msuri pentru pentru asigurarea sprijinului persoanei cu dizabiliti în
exercitareacapacitiisalejuridice.
 Statul trebuie s ofere garanii adecvate i eficace de prevenire a abuzului în
domeniulexercitriicapacitiijuridicedectrepersoanacudizabiliti.
Caracteristicileacestorgaranii:
srespectedrepturilepersoaneicudizabiliti,voinaipreferinelesale;
soprotejezedeoriceconflictdeinteresesauinfluennejustificat;
sfieproporionaleiadaptatecircumstanelorpersoanei;
sseaplicepentruoperioaddetimpcâtmaiscurt;
sfiesupuseuneiverificri periodicedectreoautoritate administrativsauorgan
judiciarcompetent,independentiimparial;
sfieproporionalecugradulîncareafecteazdrepturileiintereselepersoanei.
 Statul trebuie s ia msuri adecvate i eficace pentru asigurarea accesului egal al
persoaneicudizabilitideamotenioproprietate,deaaveacontrolasuprapropriilor
finane,deaaveaaccesegallaîmprumuturibancare,ipoteciialteformedecreditare
ideanufiprivatînmodarbitrardeproprietate.
PrincipiiasemntoareaufoststatuateînRecomandareaNr.R(99)4din23.02.1999a
Comitetului de minitri al Consiliului Europei “Principles concerning the legal
protection of incapable adults” [Principiile privind protecia legal a adulilor
incapabili]:
 Msurile de protecie i alte prevederi legale destinate proteciei intereselor
personaleieconomicealeadultuluitrebuiesrecunoascfaptulcpotexistadiferite
gradedeincapacitateicacesteapotvariaîntimpîncazuluneipersoane.
 O msur de protecie nu trebuie s implice automat privarea complet de
capacitatejuridic.Msurarestrângeriicapacitiijuridicetrebuiesfieluatnumaiîn
cazurileîncareestenecesarpentruproteciapersoaneirespective.
 Msurile de protecie i alte prevederi legale destinate proteciei intereselor
personale i economice ale adultului incapabil trebuie s fie atât de acoperitoare i
flexibile cât s ofere un rspuns juridic potrivit fiecrei situaii sau grade de
incapacitate.Înacestsens,înanumitecazuri,printremsuriledeprotecieartrebuis
fieincluseimsuricarenurestrângcapacitateajuridicapersoaneiîncauz,cimai
degrabosprijinînluareadeciziei.
 În mod special, o msur de protecie nu poate s priveze în mod automatic
persoana în cauz de dreptul de a vota, de a lsa un testament, de ai exprima
consimmântul sau refuzul privind orice intervenie în domeniul sntii sau de a
lua alte decizii cu caracter personal în orice moment când capacitatea sa mental îi
permitesiaastfeldedecizii.
 Atunci când o msur de protecie este necesar, aceasta ar trebui s fie
proporional cu gradul de capacitate a persoanei i adaptat circumstanelor i
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nevoilorpersoaneirespective.Înacestsens,msuradeprotecieartrebuisafecteze
minimal capacitatea juridic, drepturile i libertile persoanei în condiiile în care
reuetesasigureaducerealaîndeplinireascopuluiinterveniei.
 Persoana în cauz trebuie s aib dreptul de a fi audiat personal în cadrul
procedurilorcarearputeasîiafectezecapacitateajuridic.
 Pe cât posibil i în mod adecvat, msurile de protecie ar trebui s fie luate pe o
perioad limitat de timp i s existe evaluri periodice. De asemenea, trebuie s
existeundrepteficacederecurs.

ART.12
Recunoa tereegalӽînfaalegii

1.Stateleprireafirmcpersoanelecudizabilitiaudreptullarecunoaterea,oriundes
arafla,acapacitiilorjuridice.

2. Statele pri vor recunoate faptul c persoanele cu dizabiliti se bucur de asistena
juridicîncondiiideegalitatecuceilali,întoatedomeniilevieii.

3. Statele pri vor lua toate msurile adecvate pentru a asigura accesul persoanelor cu
dizabilitilasprijinuldecarearputeaaveanevoieînexercitareacapacitiilorjuridice.

4. Statele pri se vor asigura ca toate msurile legate de exercitarea capacitii juridice
prevd protecia adecvat i eficien pentru prevenirea abuzurilor, conform legislaiei
internaionale privind drepturile omului. O astfel de protecie va garanta c msurile
referitoare la exercitarea capacitii juridice respect drepturile, voina i preferinele
persoanei, nu prezint conflict de interese i nu au o influen necorespunztoare, sunt
proporionale i adaptate la situaia persoanei, se aplic pentru cea mai scurt perioad
posibil i se supun revizuirii periodice de ctre o autoritate competent, independent i
imparialsaudectreunorganjuridic.Msuriledeprotecievorfiproporionalecugradul
încareasemeneamsuriafecteazdrepturileiintereselepersoanei.

5. În conformitate cu prevederile prezentului articol, statele pri vor lua toate msurile
adecvateieficientepentruaasiguradreptulegalalpersoanelorcudizabilitideadeine
sau moteni proprieti, de ai gestiona propriile venituri i de a avea acces egal la
împrumuturibancare,ipoteciialteformedecreditfinanciarisevorasiguracpersoanele
cudizabilitinusuntdeposedateînmodarbitrardebunurilelor.

ExtrasdinConveniaONUprivinddrepturilepersoanelorcudizabiliti,ratificatdeRomânia
prinLegeanr.221/2010
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¾
Violareadreptuluilaviaprivat

Înanul2008,CurteaEuropeanaDrepturilorOmuluiastatuatîncauzaShtukaturovîmpotriva.
Rusiei c diferenierea complet din legea ruseasc între starea de capacitate juridic i
incapacitatejuridiciimposibilitateadeaoferioprotecieadecvat,proporionalcustarea
icircumstanelefiecreipersoane,reprezintoînclcareadreptuluilaviaprivat(articolul
8dinConveniaEuropeanaDrepturilorOmului).34

În condiiile în care legislaia româneasc în domeniul msurilor de punere sub interdicie
judectoreascapersoaneiesteînmareparte similarlegislaieiruseti,putemconcluziona
ciîncazulRomânieiavemdeafacecuoviolareadreptuluilaviaprivataacumesteel
garantat de Convenia European a Drepturilor omului i protejat prin hotrârile Curii
EuropeneaDrepturilorOmului.


RezumatCauzaShtukaturovîmpotrivaRusiei,CurteaEuropeanӽaDrepturilorOmului,
hotӽrâreadindatade27.03.2008

Stareadefapt:
DomnulShtukaturov,ceteanrusdinSt.Petersburg,suferdinanul2002deoboalpsihic
iafostinternatpentrutratamentpsihiatricînmaimulterânduriînspitaluldespihiatrie.În
anul 2003, domnul Shtukaturov a obinut statutul de persoan cu dizabiliti. Domnul
Shtukaturovnulucreaz,primetepensiadepersoancudizabilitiilocuietecumamasa.
Înmai2003,domnulShtukaturovaprimitmoteniredepeurmabuniciisaleunapartament
în St. Petersburg i o cas cu teren în regiunea Leningrad. Pe 27 iulie 2004 domnul
Shtukaturovafostinternatlatratamentînspitaluldepsihiatrie.

Proceduradepuneresubinterdiciejudectoreasc:
Pe 3 august 2004, mama sa a declanat în instan procedura de punere sub interdicie
judectoreasc a domnului Shtukaturov, motivând c acesta este inert i pasiv, rareori
prsetelocuina,uneoriesteagresiv,deiamotenitproprietidelabunicasanuafcut
paii necesari pentru ai înregistra dreptul de proprietate, nu este capabil s desfoare o
viasocialînmodindependentiarenevoiedeuntutore.

InstanaacerutdelaspitaldosaruldomnulShtukaturovipedatade12octombrie2004a
comandat o expertiz psihiatric a domnului Shtukaturov. Judectorul a formulat dou
întrebripentrumedici:dacdomnulShtukaturovsuferdevreoboalmintalidaceste
capabilsîneleagaciunilesaleislecontroleze.Rezultateleexpertizeipsihiatriceaufost
sumarizatedectreCurteaEuropeanastfel:




34





CurteaEuropeanadrepturilorOmului,Shtukaturovvs.Rusia(2008),Aplicaianr.44009/05,paragrafele
8396.
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„Dup ce a absolvit coala, aplicantul a lucrat o perioad scurt de timp ca interpret. Cu
toate acestea la scurt timp a devenit agresiv, neprietenos, restras i predispus la goal
filozofare. A renunat la serviciu i a început s mearg la slujbe religioase i s viziteze
templeBudiste,iapierdutmajoritateaprietenilor,aînceputsîineglijezeigienapersoanl
i a devenit foarte negative fa de rudele sale. Aplicantul sufer de anorexie i a fost
spitalizatdinaceastcauz.Înaugust2002,aplicantulafostinternatînspitaluldepsihiatrie
pentruprimadatcudiagnosticulde“schizofreniesimpl”.

Înaprilie2003afosteliberatdinspital,cutoateacesteaafostinternatdinnouînaceeai
lundincauzacomportamentuluisuagresivfademamasa.Înaprilei2004afosteliberat
dinspital.Cutoateacestea,el“acontinuatstriascîntrunmodantisocial”.Nulucreaz,a
fcutmizerieînapartament,iainterzismameisalesîipregteascmâncarea,ssemite
sau s ias din cas i a ameninato. Mama sa se teme de el i a petrecut o noapte la o
prietendincauzaluiiiafcutplângerelapoliie.15.

Ultimapartearaportuluisereferlastareapsihicaaplicantuluidelamomentulexaminrii.
Mediciiaunotatcstareadeinadaptaresocialiautismaaplicantuluisaînrutit.Eiau
notat printre altele c “aplicantul nu înelege de ce a fost supus examinrii medicolegale
psihiatrice”.Mediciiauconsemnatdeasemeneac“abilitileintelectualeidememorienu
suntafectate”.Cutoateacesteacomportamentulsuafostcaracterizatprinmaimultenote
specificeschizofrenieiprecum“oanumeformalizareînrelaii,tulburareagândiriistructural,
lipsa hotrârii, castrarea emoional, rceala, reducerea potenialului energetic”. Echipa de
experiaconcluzionatcaplicantulsuferde“schizofreniesimplcumanifestriemoionale
i volitive defectuoase” i c aplicantul nu poate s îi îneleag propriile aciuni i s i le
controleze.”

PânlafinalulprocesuluidomnulShtukaturovnuafostcitatpentruaseapraîninstan,iar
în decembrie 2004, instana de judecat a hotrât punerea domnului Shtukaturov sub
interdicie judectoreasc. Hotrârea a rmas definitiv prin neatacare. Mama domnului
Shtukaturov a fost ulterior numit tutorele su, ceea ce o face s decid asupra tuturor
aspectelorcareîlprivescpedomnulShtukaturov.Acestaaaflatdefaptulcafostpussub
interdicieabiaînnoiembrie2005cândagsitacasocopieahotrâriirespective.

Procedurilegaleînfaainstanelorrusetiilegturacuavocatul:
Pe2noiembrie2005,domnulShtukaturovacontactatunavocatînvedereadeclanriiunor
procedure legale de ieire de sub interdicie judectoreasc. Pe 4 noiembrie 2005, domnul
Shtukaturovafostinternatînspitaluldepsihiatrielacerereamameisale,împotrivavoinei
lui. Cu toate acestea, internarea ca atare a fost considerat voluntar, fiind semnat de
tutoresingurulcarearecapacitatededecizieînlegturcupersoanadomnuluiShtukaturov.
DeiavocatuldomnuluiShtukaturovaîncercatînmaimulterândurisialegturacuacesta
în spital, conducerea spitalului a refuzat motivând c domnul Shtukaturov este pus sub
interdicieinupoateacionadecâtprinintermediultutoreluisu.

UlteriorcândmamadomnuluiShtukaturovîncalitatedetutoresaopuspermisiuniivizitelor
din partea avocatului, contactul cu domnul Shtukaturov a fost din nou refuzat pe motiv c
tutoreleseopuneacestuilucru.
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Îndecembrie2005,domnuluiShtukaturoviafostinterzisoricecontactculumeaexterioar,
iafostinterzisoriceinstrumentdescrissausfoloseasctelefonul,deiacestaeralinitit,
nu era violent, conform declaraiei unui coleg de camer date avocatului domnului
Shtukaturov.

Îndecembrie2005,avocatuldomnuluiShtukaturovafcutoseriedecereripentrueliberarea
domnului Shtukaturov din spital unde era inut împotriva dorinei sale, plângeri împotriva
abuzurilor tutorelui, inclusiv plângeri la parchet. În rspunsurile primite de la autoritile
sesizate, avocatul a primit motivarea c domnul Shtukaturov este pus sub interdicie
judectoreasc i orice aspect legate de situaia lui, inclusiv eliberarea din spital trebuie
decise de tutore. În plus, autoritatea tutelar a rspuns c aciunile tutorelui sunt în
conformitateculegea.

Avocatul domnului Shtukaturov a atacat în justiie hotrârea de punere sub interdicie
judectoreasc, îns cererea a fost respins pe motiv c domnul Shtukaturov nu are
capacitatejuridicsiniiezeoaciuneîninstanînnumepropriu,numaiprintutore.Alte
douaciunidesolicitareareexaminriihotrâriidepuneresubinterdiciejudectoreascau
fostdeasemenearespinse.

MotivareahotrâriiCEDO:
CurteaEuropeanaDrepturiloromuluiaanalizatcauzadinperspectivearticolului6(dreptul
la un proces echitabil) i articolului 8 (dreptul la via privat) din Convenia European a
DrepturilorOmului.

Curteaahotrâtcarticolul6alin.1afostînclcatdincelpuindoumotive.Înprimulrând,
faptulcinstanadejudecataluatdeciziadepuneresubinterdiciejudectoreascnumai
pebazaunorînscrisuri,fralaudiapecelcareurmasfiepussubinterdiciereprezinto
violare a principiului contradictorialitii. În al doilea rând, în ceea ce privete toate
procedurilelegaledeclanatededomnulShtukaturoviresponsepemotivcacestanuare
capacitate juridic de a aciona în instan, Curtea nu sa pronunat asupra acestei
incapaciti specifice, ci a concluzionat c în întregime aceste procedure nu au asigurat
accesul domnului Shtukaturov la justiie în condiiile în care nu a mai avut nici o alt
modalitate efectiv de a modifica hotrârea instanei de judecat din decembrie 2004, de
puneresubinterdiciejudectoreasc.

Curteaahotrâtdeasemeneacarticolul8afostînclcat.Înmotivareahotrâriisale,Curtea
a artat c hotrârea instanei de judecat din decembrie 2004, de punere sub interdicie
judectoreasc a domnului Shtukaturov a avut ca i consecine legale privarea lui de a
acionaînmodindependentînaproapetoateaspectelevieii,delaincapacitatealegaldea
vindesaucumpraoriceproprietateînnumepropriu,pânlaincapacitatealegaldealucra,
deacltori,deaialegereedina,deaseasocial,deasecstorietc.Însiliberatateasa
putea fi limitat fr consimmântul su i fr supravegherea instanei atâta timp cât
tutorelesuarfifostdeacordcuinternareaînspitalîmpotrivavoineisale.

Curtea a decis c în primul rând ingerina în viaa privat a domnului Shtukaturov a fost
foarte grav, acesta devenind în totalitate dependent de tutorele su în aproape toate
aspectelevieii.
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În al doilea rând, Curtea a subliniat c “incapacitatea total” sa aplicat pentru o perioad
nedeterminati,încazuldomnuluiShtukaturov,nuapututficontestatînaltfeldecâtprin
tutorecareseopuneaoricreiîncercrideastopaaceastmsur.Înaltreilearând,Curteaa
criticatmotivareainstaneicareadispuspunereasubinterdicieadomnuluiShtukaturovîn
legturcufaptulcinstanasabazatnumaipeconcluziileexpertizeipsihiatrice,raportulde
expertizpsihiatricnuexplicacetipurideaciuninuestedomnulShtukaturovcapabilsle
îneleag i s le controleze, nu preciza consecinele bolii psihice asupra vieii sociale,
sntiiiintereselorpatrimonialealeaplicantului.

Curteaadeciscexistenauneibolipsihice,chiarauneiagrave,nupoatefisingurulmotiv
pentruajustificaincapacitateatotal.Înacestsens,curteaacriticatsistemuldeproteciea
persoanelorpusesubinterdiciejudectoreascdinlegislaiaruseascdeoarecenuoferio
protecie intermediar între capacitate total i incapacitate total, aa cum este definit în
principiiledinRecomandareanr.R(99)4aComitetuluideminitrialConsiliuluiEuropei.
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V.RECOMANDRI


PENTRUGUVERN


Îniierea i promovarea unui proiect de lege prin care s se realizeze revizuirea
sistemuluideprotecieapersoanelorpusesubinterdiciejudectoreascînconformitatecu
standardeledinRecomandareanr.R(99)4aComitetuluideminitrialConsiliuluiEuropei.

Iniiereaipromovareaunuiproiectdeamendamentlaart.13alin.4dinCodulmuncii
încaressepermitipersoanelorcudizabilitimintalepusesubinterdiciejudectoreasc
s lucreze cu contract de munc în condiiile în care sunt apte pentru munca respectiv,
mediuldelucruesteunulprotejatiadaptatitutoreleiautoritateatutelarsuntdeacord
cuangajareaînmuncarespectiv.

Efectuarea unui studiu cu privire la competenele autoritilor tutelare i modul de
aducere la îndeplinire a mandatului lor în legtur cu monitorizarea persoanelor puse sub
interdiciejudectoreasc.


PENTRUPARLAMENT


Iniierea i adoptarea unei propuneri de lege prin care s se realizeze revizuirea
sistemuluideprotecieapersoanelorpusesubinterdiciejudectoreascînconformitatecu
standardeledinRecomandareanr.R(99)4aComitetuluideminitrialConsiliuluiEuropei.

Declanareauneiconsultripublicecu privirelanevoiarevizuirii sistemuluijuridicde
protecieapersoanelorcudizabilitimentalepusesubinterdiciejudectoreasc.

Iniiereaiadoptareaunuiamendamentlaart.13alin.4dinCodulmunciiîncaresse
permitipersoanelorcudizabilitimintalepusesubinterdiciejudectoreascslucrezecu
contract de munc în condiiile în care sunt apte pentru munca respectiv, mediul de lucru
esteunulprotejatiadaptatitutoreleiautoritateatutelarsuntdeacordcuangajareaîn
muncarespectiv.


PENTRUAUTORITILEPUBLICELOCALE


Alocareaderesursesuplimentareautoritilortutelareînscopuldeaiefectuaînmod
efectiv activitatea de monitorizare a tutelei în cazul persoanelor puse sub interdicie
judectoreasc.

Supravegherea aducerii la îndeplinire a atribuiilor de monitorizare a tutelei de ctre
autoritateatutelar.


PENTRUAUTORITATEAJUDECTOREASC


Instruirea iniial i continu special a judectorilor i procurorilor care lucreaz în
domeniureferitorlarolullorîncadrulprocedurilordepuneresubinterdiciejudectoreasca
persoanei, inclusiv în ceea ce privete noiunile din domeniul psihiatriei i standardele de
drepturileomuluiaplicabileînacestdomeniu.
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Comunicarea în fiecare caz a hotrârii de punere sub interdicie judectoreasc
autoritiitutelareînvedereanumiriiunuitutore,înconformitatecuprevederilelegale.


PENTRUORGANIZAIILENEGUVERNAMENTALE


Documentareairaportareacazurilordeînclcareadrepturiloromuluiidiscriminare
apersoanelorcudizabilitimentalepusesubinterdiciejudectoreascdincauzasistemului
deprotecieimpusdelege.

Iniierea unor cazuri strategice în care s cear instanelor de judecat aplicarea cu
prioritate a standardelor internaionale de drepturile omului în cazurile de interzicere a
angajriiuneipersoanepentrucestepussubinterdiciejudectoreascsauînaltecazuride
înclcridiscriminatoriialedrepturilorpersoanelorpusesubinterdiciejudectoreasc.

Monitorizarea i raportarea felului în care autoritile tutelare i celelalte instituii i
autoritipubliceabilitateîiaduclaîndepliniremandatulîncadrulsistemuluideproteciea
persoaneipusesubinterdiciejudectoreasc.

Iniiereauneidezbateripublicecuprivirelanevoiaderevizuireasistemuluijuridicde
protecieapersoaneicudizabilitimentalepusesubinterdiciejudectoreasc.
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