






EDITORIAL nr. 04/2 018

De la prima publ icare a

acestui Jurnal , d in decembrie 2 017,

am discutat cu mai mulți colegi

avocați și cadre didactice universitate

de special i tate sau chiar cu

magistrați , asupra impl icări i acestora

în proiectul nostru, în încercarea

corpului nostru profesional de a

contribui la îmbunătățirea practici lor

judiciare. Nici una din persoanele

contactate nu s-a arătat interesată în

a aduce vreun aport imediat și

demersul nostru ingenuu a fost privit

cu suspiciune ca fi ind ceva ce ar

depăși câmpul practici lor avocaturi i .

Aici precizez însă că, atunci

când susțin necesitatea unui progres

în domeniu, nu intenționez să aduc o

critică le ce se întâmplă acum în

justiție și inclusiv în mediul pedagogic

universitar, ci în primul rând să afirm

că se poate urmări un mai bine, mai

ales din perspectiva justițiabi l i lor, sau

din perspectiva celor interesați în

domeniu din vari i motive.

Nu dorim să punem în

discuție, nici o provocare

contemporană în domeniul dreptului ,

nici vreo problemă difici lă de drept,

ori secret al practici lor, ci mai

degrabă să contribuim la o bună

înțelegere a dreptului , chestiune care

credem că ne va îndepărta de

provocări , d ificultăți și așa-numite

secrete. Pentru aceasta, considerăm

că persoana umană, mai ales

cetățeanul privit individual , cel care

este supus proceduri lor și căruia îi

este apl icat dreptul , este punctul

central de reper, atunci când căutăm

să identificăm soluția judiciară,

nicidecum abstracțiuni le sau ficțiuni le

juridice, memorate mai mult sau mai

puțin bine și înțelese de asemenea.
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Încercăm a observa cu

atenție, practica și doctrina

autohtonă, dar mai ales dorim să fim

deschiși la opini i le și teori i le

elaborate de centrele universitare de

referință din alte jurisdicți i și aceasta

în considerarea noi lor coduri , care

după cum este bine stabi l i t au preluat

material legislativ, mai mult sau mai

puțin detal iat. Dacă această preluare

este un punct de pornire, atunci și

soluți i le instanțelor ori doctrina de

peste hotare, în care a fost formulat

pentru prima dată textul normativ,

trebuie să joace un rol decisiv în

practici , fără a considera aceste

soluți i un precedent.

Pentru acest număr, pe

lângă continuarea articolelor din

numerele precedente referitoare la

logica legală și conceptul de drept la

H. L. A. Hart, observ una din

chestiuni le cele mai del icate în

practică cu referire la o așanumită

”adăugare la lege” în cadrul

practici lor, un mic compendiu de

precedente în răspunderea civi lă

del ictuală, o nouă perspectivă în

calcularea contribuției la întreținerea

minorului și câte ceva despre

jurisdicția alternativă privată a

arbitrajului în mediul onl ine.
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”Siguranța omului trebuie să fie legea
supremă.”

Marcus Tullius Cicero



Jurisdicție privată onl ine

ABSTRACT: Servici i le private de

justiție în România sunt posibi le, fi ind

permise de lege (Codul de Procedură

Civi lă) , iar acestea permit celeritatea,

au un cost diminuat și posibi l i tatea de

executare si l i tă.

Dezvoltarea tehnologiei

calculatoarelor personale și în special

a celei de Internet a deschis noi

posibi l i tăți de soluționare alternativă

a l itig i i lor pe calea serviciului privat

de arbitraj .

Jurisdicția are ca principal

înțeles acela de putere de a judeca,

de a stabi l i dreptul , sau de a

administra justiția . Practicianul

contribuie de pe poziția sa la procesul

de atribuire normativă, stabi l ind

dreptul ori obl igația corelativă pentru

cetățean, ca fost participant într-o

stare de fapt. Jurisdicția publ ică face

obiectul publ icați i lor de special i tate

juridică, publ icați i în care jurisdicția

alternativă cu un caracter privat

reprezentată prin arbitraj , pare a fi

cvasi-absentă. Această poziție

secundă este justificată de uzanțe,

securitatea oferită de protecția

autorități i sub care este pronunțată și

executată hotărârea judecăto- rească

și poate, nu în ultimul rând, de l ipsa

caracterului spectacular.

Jurisdicția este observată

de lege ca find un serviciu publ ic, ce

se prestează pentru un anumit cost,

dacă gratuitatea lui nu este stabi l i tă

prin lege sau prin regulamentele

apl icabi le. Astfel , taxele de timbru

reprezintă plata serviciului publ ic de

justiție (Legea privind taxele judiciare

de timbru, O. U. G. nr. 80/2 013, articol

1. 2 ), iar un serviciu privat de justiție,

dacă nu este gratuit, va avea costul

inclus în special în onorariul arbitri lor.

Cheltuiel i le adiționale reprezentate,

spre exemplu, de transport sau plata

experți lor, se exclud din

discuție  ratione materiae.
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Servici i le private de justiție

în România sunt posibi le, fi ind

permise de lege. Aceste servici i nu

fac în final altceva decât să apl ice

legea stabi l i tă de autoritate, iar

diferențierea de servici i le publ ice

constă mai ales în aceea că

procedura urmată este una stabi l i tă

de autoritatea care face

administrarea arbitrajului , spre

exemplu.

Arbitrajul , ca atare, este o

jurisdicție alternativă, având caracter

privat, iar în administrarea acestei

jurisdicți i , părți le l i tigante și tribunalul

arbitral competent pot stabi l i regul i

de procedură derogatori i de la dreptul

comun, cu condiția ca regul i le

respective să nu fie contrare ordini i

publ ice și dispoziți i lor imperative ale

legi i (art. 541 NCPC). Arbitrajul este

singura alternativă veritabi lă în

soluționarea l itig i i lor, a lte variante nu

fac altceva decât să ofere suport

tehnic părți lor l i tigante sau să le

furnizeze informați i despre posibi lele

rezolvări a lte confl ictului . O persoană

care pretinde că poate furniza aceste

servici i este cu siguranță, din punct

de vedere profesional , peste nivelul

unui practician al dreptului , căci

aceștia, pentru găsirea soluției ,

trebuie să treacă peste diverse etape

procedurale.

Dacă prin arbitraj se pot

stabi l i regul i de procedură derogatori i

de la dreptul comun și nimic nu

împiedică ca, în condiți i le în care

identitatea părți lor și intenția

acestora este certificată, întregul

suport probator administrat precum și

cereri le din procedură să fie păstrate

exclusiv în format electronic.

Dezvoltarea tehnologiei de

calculator personal (PC) și în special a

celei de Internet a deschis noi

posibi l i tăți de soluționare alternativă

a l itig i i lor (ADR), deoarece poate fi

stabi l i tă conformitatea actelor de

procedură, comunicate și

administrate chiar pe un suport diferit

de cel clasic, l istat pe suport de

hârtie.

Există numeroase site-uri

care oferă servici i de arbitraj on-l ine

pentru justițiabi l i , iar costuri le unui
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astfel de arbitraj on-l ine sunt în

general mult mai mici decât cele

sol icitate de alte servici i . Părți le,

martori i sau ”magistratul virtual” nu

au costuri de deplasare, iar

”prestați i le” lor nu trebuiesc apoi

reproduse pe un suport clasic.

Pe plan internațional ,

Camera Internațională de Comerț

este organul cel mai prestigios de

arbitraj . Aceasta susține un site web

numit ”NetCase”, unde arbitri i și

părți le pot avea un arbitraj într-un

mediu sigur și confidenția l . Asociația

Americană de Arbitraj (AAA) este cea

mai mare organizație privată pentru

soluționarea l itig i i lor din Statele Unite

ale Americi i . Multe contracte de

afaceri includ o clauză compromisorie

ce stabi lește AAA ca organizație care

va administra arbitrajul între părți .

AAA menține un   site web  care pot fi

accesat de către publ ic pentru

înregistrarea de diverse cereri în

procedură. Desigur, există o taxă

pentru gestionarea unei cereri , dar

procesul este rapid și confidenția l .

AAA are o l istă de peste 9. 000 arbitri i

și o lungă istorie în colaborarea cu

guvernul federal . AAA a administrat

proceduri de de arbitraj pentru

Bibl ioteca Congresul și a oferit

arbitraj și arbitraj onl ine pentru US Air

Force, Departamentul Afaceri lor

Interne, Centrul Național de Finanțe și

Ministerul Finanțelor.

Teoretic, arbitri i sunt în

măsură să decidă în orice tip de

l itig iu, chiar dacă acesta este foarte

complex. Arbitrajul onl ine combină

eficiența arbitrajului , ca metodă

alternativă de soluționare a l itig i i lor,

cu puterea comunicări i pe Internet

pentru a economisi bani și timp. Cu

toate acestea, ”magistratul virtual” și

părți le trebuie să aibă un oarecare

nivel de cunoștințe asupra

tehnologiei uti l izate. În cele mai

multe cazuri , comunicări le și

documentele, prezentate ca

atașamente, între părți și între

acestea și arbitru, se fac prin mesaje

electronice.

De asemenea, arbitrajul și

în special arbitrajul onl ine permite

părți lor nominarea arbitrului , oferind
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acestora posibi l i tatea de a alege pe

cineva care este fami l iarizat cu tipul

lor de l itig iu. Arbitri i onl ine sunt

avocați cu expertiză juridică în

materi i le pentru care sunt chemați să

decidă. Dacă părți le hotărăsc a deferi

l i tig iu l unei instanțe publ ice de

judecată, judecătorul numit pentru

cazul lor nu va cunoaște cel mai

probabi l nimic despre obiectul cauzei ,

iar părți le și reprezentanți i lor vor

avea responsabi l i tatea de a expune

de la ”zero” starea de fapt și

mecanismul funcțional după care

profesează. Avantajele indiscutabi le

în cazul unei soluționări on-l ine sunt

costuri le reduse, generate cel puțin

de timpul scurt în care poate fi

identificată soluția, ceea ce converge

spre percepția echitabi l i tăți i în

desfășurarea l itig iu lui .

Procedura de soluționare a l itig i i lor

prin arbitraj în format electronic

organizat de  AACJ . eu   (ARON)

În procedura de soluționare

a l itig i i lor prin arbitraj în format

electronic organizat de  AACJ   (ARON),

operațiuni le de comunicare și

transmitere a documentelor, a

oricăror altor înregistrări a le actelor și

faptelor ce prezintă relevanță pentru

soluționarea l itig iu lui , între părți

și /sau arbitri , se desfășoară exclusiv

în format electronic, prin Internet.

Procedura urmărește a

rezolva echitabi l , rapid și eficient

orice tip de l itig iu în 3 pași , pentru a

maximiza șansele de a ajunge rapid

și cu un cost substanția l diminuat la o

soluție. Această procedură respectă

principi i le de contra-dictoria l i tate și

transparență. Sistemul informatic de

comunicare dorește și el să

îndepl inească, de asemenea,

standardele de securitate și

confidenția l i tate.

Cele 3 etape de soluționare

a l itig i i lor prin arbitraj în format

electronic (ARON) sunt:

1. Etapa de stabi l ire a competenței

ARON,

2 . Etapa de mediere și

3. Etapa de l itig iu.

În etapa de stabi l ire a

competenței ARON, părți le vor insera

clauza compromisorie ARON în
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contractul iniția l sau vor încheia

compromisul care include clauza

compromisorie ARON. Chiar dacă

l itig iu l a fost deja declanșat, relația

părți lor nu poate fi probată printr-un

înscris, ori este rezultată dintr-un fapt

i l icit, pentru a stabi l i competența

ARON, părți le pot completa și expedia

către  AACJ   câte o cerere tip de

acceptare.

În etapa de mediere, părți le

pot sol icita, în mod facultativ,

asistență din partea unui terț neutru,

înscris pe l ista de arbitri i a i   AACJ , care

va încerca să aducă părți le la un

acord în privința l i tig iu lui lor și poate

sugera propuneri de soluți i . În etapa

de l itig iu, procedura l itig ioasă se

desfășoară exclusiv în format

electronic fără a fi necesară prezența

fizică a părți lor și/sau prezentarea

fizică a probelor în fața Tribunalului

Arbitral ARON.

Toate piesele dosarului de

arbitraj se comunică și păstrează de

către fiecare parte și de către

secretariatul   AACJ , iar conformitatea

acestora va fi stabi l i tă cu o

certitudine rezonabi lă, în comun, de

către părți și de către Tribunalul

Arbitral . Hotărârea motivată și

comunicată poate constitui titlu

executoriu și va fi pusă în executare

prin intermediul executori lor

judecătorești , după învestirea sa cu

formulă executoriu de Tribunalul

competent.

Pentru a beneficia de o

procedură de soluționare a l itig iu lui ,

cu un cost și într-un termen rezonabi l

în format electronic (ARON), părți le

vor include clauza compromisorie

standard:

” Orice l itig iu decurgând din,

sau în legătură cu acest contract,

inclusiv referitor la încheierea,

executarea ori desfi ințarea lui , se va

soluționa prin arbitraj organizat de

ASOCIAȚIA PENTRU ARBITRAJ DE PE

LÂNGĂ BAROUL CLUJ , în conformitate

cu Regul i le de procedura arbitrală

stabi l i te de către acesta și disponibi le

la   www. aacj . eu. Hotărârea arbitrală

este definitivă și obl igatorie. Orice

cereri privind arbitrajul , inclusiv

referitoare la măsuri asigurători i ori
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cererea în anulare, se vor soluționa

de instanța competentă de la sediul

ASOCIAȚIEI . Este acceptată procedura

de soluționare a l itig i i lor în format

electronic (ARON).
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”Statul de drept este baza

oricărei democrații.

Fără stat de drept în

democrație, este haos.”

Meles Zenawi



RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ.

PRECEDENT. REZUMATE DE CAZ

sursa: Institutul Român pentru

Informați i Jurid ice str. H. M. Berthelot

nr. 41, sector 1, Bucuresti , CP 010164

Emai l : contact@rol i i . ro,

http: //www. rol i i . ro, 2 7/02 /2 018, cheie

căutare: ”acțiune răspundere

del ictuală”. La http: //www. rol i i . ro

este difici l să identific pe domeniul

căutat spețe care au o încărcătură

tematică relevantă ( din 16714

rezultate, peste 90 % sunt perimări ,

sau anulări a le acțiuni i ca

netimbrate).

Am folosit speța 1,2 de aici

iar 3 de la portal . just. ro, 2 7/02 /2 018.

Având în vedere faptul că

nu am avut numărul de dosar al

fiecărui caz, precizez că nu am fost în

măsură să formulez citarea exactă și

să indic dacă soluți i le au rămas

definitive. Aceste cazuri , în soluția lor

definitivă, ar trebui cuprinse în

rapoarte oficia le de drept care să

apară cu regularitate pentru

instanțele cu rang superior.
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I . Sentința nr. 476/2 015,

JUDECĂTORIA POGOANELE. Pârâtul

vinovat de producerea accidentului ,

conform procesului verbal de

contravenție, va fi obl igat la

repararea prejudiciu lui adus

autoturismului proprietatea

reclamantului .

A. Citarea. Sentința nr.

476/2 015, JUDECĂTORIA POGOANELE

B. Obiectul acțiuni i și

procedura. Prin acțiunea înregistrată

și la sol icitarea instanței în procedura

de regularizare, precizată,

reclamantul a chemat în judecată pe

pârât sol icitând obl igarea acestuia la

plata sumei de 2 . 500 de lei

reprezentând despăgubiri civi le

pentru daune del ictuale. În motivarea

acțiuni i , reclamantul a învederat că

autoturismul proprietate sa

personală, condus de fiul lu i , a intrat

în col iziune cu atelajul condus de

pârât, că acesta se face vinovat de

producerea accidentului , că la locul

faptei au venit organele de pol iție

care au constatat că pârâtul se afla

sub influența alcoolului , au încheiat

documente și că în urma avari i lor

suferite autoturismul a fost reparat,

costul lucrări lor fi ind de 2 . 500 de lei .

C. Diferendul . Dacă pârâtul

este vinovat de producerea

accidentului , conform procesului

verbal de contravenție, acesta poate

fi obl igat la repararea prejudiciu lui

adus autoturismului proprietatea

reclamantului .

D. Decizia. DA pârâtul va fi

obl igat la repararea prejudiciu lui .

F. Motivarea. Potrivit

prevederi lor ARTICOL 1349 (1) (2 ) CC

(cod civi l ) ,orice persoană este

obl igată să respecte regul i le de

conduită pe care legea sau obiceiul

locului le impune și să nu aducă

atingere, prin acțiuni le sau inacțiuni le

sale, drepturi lor sau intereselor

legitime ale altor persoane,cel

care,având discernământ, încalcă

această îndatorire răspunde de toate

prejudici i le cauzate,fi ind obl igat să le

reparare integral . Așa fi ind,cum

pârâtul se face vinovat de producerea
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evenimentului rutiere în urma căruia

reclamantului i -a fost cauzat un

prejudiciu, acțiunea pendinte

judecăți i se privește ca întemeiată,va

fi admisă și ,pe calea de

consecință,pârâtul va fi obl igat la

plata către reclamant a sumei de

2 . 500 de lei cu titlu de despăgubiri

civi le pentru daune del ictuale.

I I . Sentința civi lă

nr. 1671/2 011. JUDECĂTORIA ARAD.

Conducătorul unui autovehicul pe

drumuri le publ ice care a participant

la un accident, nu poate fi obl igat la

repararea daunelor provocate

celui la lt autovehicul , dacă vinovat de

săvârșirea accidentului este un terț.

A. Citarea: Sentința civi lă

nr. 1671/2 011. JUDECĂTORIA ARAD.

B. Obiectul acțiuni i și

procedura: Prin acțiunea comercială,

reclamanta societate de asigurare, în

contradictoriu cu pârâți i a sol icitat

instanței să dispună obl igarea

pârâți lor la plata sumei de 1. 196,70

lei pretenți i , dobânda legală calculată

de la data de 2 2 . 01. 2 008 și până la

achitarea integrală a despăgubiri lor,

cu cheltuiel i de judecată. În

motivarea acțiuni i se arată că, la data

de 03. 09. 2 007, a avut loc un

eveniment rutier, în urma căruia a

fost avariat autoturismul , datorită

faptului că unul din pârâți a manevrat

cu spatele autovehiculul fără să se

asigure corespunzător și a produs

col iziunea cu mopedul condus

neregulamentar de celăla lt pârât, pe

contrasens. În baza contractului de

asigurare facultativă CASCO

reclamanta a achitat despăgubiri le

pentru repararea integrală a

prejudiciu lui suferit de asigurat ca

urmare a avarieri i , respectiv a fost

acceptată la plată ca reprezentând

despăgubire suma de 1. 196,70 lei . În

drept se invocă dispoziți i le art. 998 –

999 Cod civi l , art. 2 2 din Legea nr.

136/1995 privind asigurări le și

reasigurări le din România, art. 2 42

pct. 2 Cod civi l . În probațiune se

depun următoarele înscrisuri .

Pârâți i nu au formulat

întâmpinare. Totuși fi ind prezenți la

dezbateri , unul din ei a declarat că nu
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se consideră vinovat de producerea

accidentului , căci celăla lt pârât este

cel care a efectuat neregulamentar

manevra de mers înapoi . Celăla lt

pârât prezent fi ind la dezbateri a

arătat că la acea dată a efectuat

manevra de mers înapoi ieșind pe

carosabi l , moment la care a venit

pârâtul cu mopedul , care a lovit cu

ghidonul stopul din spate al mașini i și

a căzut.

Nici unul dintre pârâți nu a

fost sancționat contravențional .

Față de pârâtul conducător

auto care a manevrat cu spatele,

reclamanta a renunțat la judecată, ca

urmare a plăți i de către acesta din

urmă a jumătate din valoarea

pretenți i lor, sens în care acțiunea a

rămas cu obiectul constând în

obl igarea pârâtului conducător al

mopedului la plata celei la lte jumătăți

din valoarea daunei .

C. Diferendul . Poate

fi obl igat, conducător unui

autovehicul pe drumuri le publ ice care

a participant la un accident, la

repararea daunelor provocate

celui la lt autovehicul , dacă vinovat de

săvârșirea accidentului este un terț,

care avea obl igația de a semnal iza

corespunzător drumul publ ic.

D. Soluția. NU Conducător

unui autovehicul pe drumuri le

publ ice, participant la un accident, nu

va fi obl igat la repararea daunelor

provocate celui la lt autovehicul , dacă

culpa accidentului aparține unui terț.

E. Motivarea: Potrivit

art. 998, 998 C. civ. 1865 (ARTICOL

1349 CC ), o persoană răspunde

civi l , sub forma răspunderi i

del ictuale, dacă a comis o faptă i l icită

cu vinovăție, în urma căreia a produs

un prejudiciu material sau moral , care

se află în legătură de conexiune cu

fapta, în sensul că acest prejudiciu

este consecința faptei comise.

Potrivit art. 86, al . 1 din H. G.

nr. 1391/2 006, semnal izarea instituită

pe sectoarele de drum pe care se

execută lucrări trebuie întreținută și

modificată corespunzător evoluției

acestora. La terminarea lucrări lor

executantul trebuie să asigure,

concomitent cu repararea sectorului
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de drum publ ic afectat, și refacerea

semnal izări i iniția le sau modificarea

ei , potrivit noi lor condiți i de circulație.

În mod legal , efectuarea de

reparați i la un capăt al străzi i nu

poate conduce la interzicerea

accesului riverani lor pe la celăla lt

capăt al străzi i unde se afla

indicatorul „accesul interzis”, ci

obl igă autorități le la modificarea

corespunzătoare a indicatoarelor

rutiere, conform art. 86, al . 1 din H. G.

nr. 1391/2 006. Lipsa acestora de nu

poate conduce, însă, la considerarea

faptei pârâtului conducător al

mopedului de a intra pe stradă ca

fi ind una i l icită, întrucât acestuia nu i

se poate nega dreptul de circulație și

de acces la imobi lu l unde are

domici l iu l efectiv.

I I I . Titlu: răspundere civi lă

del ictuală. Culpă medicală. Număr

speță: 11163. Data speță:

15. 10. 2 013

Domeniu asociat:

răspundere civi lă del ictuală.

Neîndepl inirea condiți i lor răspunderi i

civi le del ictuale. Lipsa vinovăție.

SUMAR: Medicul nu este culpabi l în

situația în care acesta a acționat în

conformitate cu practici le comune,

acceptate ca și potrivite de către un

corp de doctori respectabi l i ,

rezonabi l i și responsabi l i . Astfel , dacă

actul medical efectuat de un doctor

este aprobat de un astfel de corp de

medici , în special i tatea, acest

practician nu poate fi considerat

negl i jent. Prin urmare, acest lucru

impl ică și faptul că dacă există o

divergență de opini i în legătură cu un

anume tratament sau act medical

între special iști , faptul că medicul

acuzat de malpraxis a apl icat o

metodă adoptată de către un corp și

nu cea adoptată de un alt corp, chiar

dacă există posibi l i tatea ca în cazul

concret cealaltă metodă să fi dus la

evitarea rezultatului negativ, acest

fapt nu poate constitui temei pentru

răspunderea medicului în cauză.

A. Citarea: Sentința civi lă

nr. 11163/2 013. Judecătoria Craiova.
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B. Obiectul acțiuni i și

procedura: Prin acțiunea formulată și

înregistrată pe rolul Judecătoriei ,

reclamanți i au chemat în judecată pe

pârâți , sol icitând instanței ca prin

hotărârea pronunțată să se dispună

obl igarea pârâți lor la plata daunelor

materiale in valoare de 10. 000 lei și

2 00. 000 lei daune morale, ce

reprezintă prejudiciu l suferit de fi ica

reclamanți lor, ca urmare a negl i jenței

în efectuarea actului medical , la plata

unei sume cu titlu de prestație

periodică lunară, precum și la plata

cheltuiel i lor de judecată. În motivarea

acțiuni i reclamanți i au arătat că sunt

părinți i fi icei lor, care nu a avut

probleme la naștere, postnatal a avut

o evoluție favorabi lă însă ulterior

asistenta de serviciu din ziua a treia a

nașteri i , potrivit adeverinței el iberate

a administrat fetiței fenobarbital 0,2

ml IM, ulterior locul de puncție a

prezentat echimoză și tumefacți i .

Cu toate eforturi le depuse

de medici datorită evoluției

nefavorabi le a sănătăți i , fetiței i -a

fost amputată o treime medie a

coapsei stângi . La data de

15. 02 . 2 011 reclamanți i au depus la

dosar precizare la acțiune, în sensul

că înțeleg să cheme în judecată și

asigurătorul .

C. Diferendul . Dacă

medicul este culpabi l în situația în

care a acționat în conformitate cu

practici le comune.

D. Soluția. NU. Medicul nu

este culpabi l în situația în care acesta

a acționat în conformitate cu

practici le comune, acceptate ca și

potrivite de către un corp de doctori

respectabi l i , rezonabi l i și

responsabi l i .

E. Motivarea: Se reține regula

potrivit căreia în măsura în care

autorul nu putea să prevină

producerea urmări i , întrucât nu era

previzibi lă sau, deși previzibi lă , nu

putea fi evitată, este exclusă

posibi l i tatea anagajări i răspunderi i

sale cu titlu de culpă. Culpa medicală

este „o eroare de conduită pe care un

medic prudent și di l igent, aflat pe

același plan profesional și în aceleași

circumstanțe externe, nu ar fi comis-
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o” sau „fapta săvârșită fără intenție,

în timpul și în legătură cu exercitarea

profesiei medicale, prin care se

produce un prejudiciu pacientului ,

pentru care medicul este

răspunzător,deoarece, în aceleași

condiți i , un alt medic cu aceeași

pregătire profesională nu l-ar fi

generat. ” Medicul nu este culpabi l în

situația în care acesta a acționat în

conformitate cu practici le comune,

acceptate ca și potrivite de către un

corp de doctori respectabi l i ,

rezonabi l i și responsabi l i .

Astfel , dacă actul medical

efectuat de un doctor este aprobat de

un astfel de corp de medici , în

special i tatea, acest practician nu

poate fi considerat negl i jent. Prin

urmare, acest lucru impl ică și faptul

că dacă există o divergență de opini i

în legătură cu un anume tratament

sau act medical între special iști ,

faptul că medicul acuzat de malpraxis

a apl icat o metodă adoptată de către

un corp și nu cea adoptată de un alt

corp, chiar dacă există posibi l i tatea

ca în cazul concret cealaltă metodă

să fi dus la evitarea rezultatului

negativ, acest fapt nu poate constitui

temei pentru răspunderea medicului

în cauză .

Instanta a reținut ca

potrivit raportului de expertiză

medico-legala efectuat,

administrarea tratamentului- cu

fenobarbital - la noul nascut ce a

prezentat convulsi i reprezinta o

practica uzitata internațional și de

electie pentru preventia sechelelor

neurologice grave postconvulsive,

parata transmitand o indicatie

medicala corecta privind tratamentul ,

doza de injectare si locul efectuari i

punctiei astfel incat nu se poate

retine ca aceasta a avut vreo culpa in

oricare dintre cele doua modal itati de

prezentare a acesteia- culpa cu

prevedere sau culpa fara prevedere.

Instanta a mai reținut ca nu

s-a făcut dovada in cauza ca aceasta

ar fi avut vreo culpa a unui alt cadru

medical , in conditi i le in care din

acelasi raport de expertiza intocmit

rezulta că “nu reiese topografia

aberanta a injectiei cu fenobarbital” .
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Nu in ultimul rand, Instanța

a avut în vede și faptul că, in sistemul

nostru, instanta este ținută de opini i le

de special i tate, expertiza medico-

legală fi ind o probă cu valoare

absolută care nu poate fi combătută

decât cu o altă probă cu aceeași

valoare. În caz de expertize

contradictori i , în mod obl igatoriu

Comisia Superioară Medico-Legală va

emite un aviz care va tranșa

problema, ori in cauza reclamanti i nu

au depus la dosar vreun raport de

expertiza medico-legala care sa

ateste vreo alta stare de fapt decat

cea retinuta in raportul de expertiza

intocmit in cauza.

Apendice. Norme apl icabi le

COD CIVIL (CCR)

Articolul 1. 349

(1) Orice persoană are îndatorirea să

respecte regul i le de conduită pe care

legea sau obiceiul locului le impune și

să nu aducă atingere, prin acțiuni le

ori inacțiuni le sale, drepturi lor sau

intereselor legitime ale altor

persoane.

(2 ) Cel care, având discernământ,

încalcă această îndatorire răspunde

de toate prejudici i le cauzate, fi ind

obl igat să le repare integral .

(3) În cazuri le anume prevăzute de

lege, o persoană este obl igată să

repare prejudiciu l cauzat de fapta

altuia, de lucruri le ori animalele aflate

sub paza sa, precum și de ruina

edificiu lu i .

(4) Răspunderea pentru prejudici i le

cauzate de produsele cu defecte se

stabi lește prin lege specială.
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COD CIVIL QUEBEC (CCQ)

1457.

Toute personne a le devoir de

respecter les règles de conduite qui ,

suivant les circonstances, les usages

ou la loi , s’ imposent à el le, de

manière à ne pas causer de préjudice

à autrui .

El le est, lorsqu’el le est douée de

raison et qu’el le manque à ce devoir,

responsable du préjudice qu’el le

cause par cette faute à autrui et

tenue de réparer ce préjudice, qu’ i l

soit corporel , moral ou matériel .

El le est aussi tenue, en certains cas,

de réparer le préjudice causé à autrui

par le fait ou la faute d’une autre

personne ou par le fait des biens

qu’el le a sous sa garde.
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Pentru o nouă perspectivă în

stabi l irea pensiei de întreținere

pentru creșterea minorului .

Contribuția sol idară a ambi lor părinți

la plata întrețineri i .

Proporțional itatea.

dr. Ul ici Claudiu-Octavian

ABSTRACT: Tatăl și mama sunt

obl igați , în sol idar, să acorde

întreținere copi lu lu i lor minor,

contribuind la plata întrețineri i ,

proporțional cu mi j loacele pe care le

au. Întreținerea este datorată de

ambi i părinți , ceea ce înseamnă că,

se va suporta de către părintele la

care nu domici l iază cu minorul , numai

jumătate din nevoia copi lu lu i .

SECȚIUNI :

I . General ități specifice

pentru stabi l irea proporțional ități i ,

I I . Precedent al instanțelor

naționale,

I I I . Norme apl icabi le.

I . General ități specifice pentru

stabi l irea proporțional ități i

Deși abordarea prezentă va

părea cu certitudine, a fi la prima

vedere, inadmisibi lă, am încercat să

scot în evidență și o altă perspectivă

în abordarea unui caz privind

obl igarea părintelui la întreținerea

minorului și modul în care poate fi

determinată proporțional itatea

acestei obl igați i , raportat la venitul

net al celui în sarcina căruia legea

stabi lește plata. Chestiunea nu ține

atât de o noutate absolută, cât de

încercarea de a calcula mai în detal iu

echivalentul valoric al acestei

contribuți i .
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Întreținerea este datorată

potrivit cu nevoia celui care o cere și

cu mi j loacele celui care urmează a o

plăti (52 9 1. CC). Așadar, pentru a

determina proporția din venitul

părintelui obl igat la întreținere, în

orice situație, se pleacă de la

stabi l irea nevoi i minorului , pe cât

posibi l cuantificând această nevoie în

bani , chiar dacă în tot sau în parte

prestați i le sunt în natură.

Totuși nevoi le unui minor aflat în

întreținerea unor persoane ce

beneficiază de venituri mari , va fi

diferită de nevoi le unui minor ai cărui

părinți au venituri mici , sau chiar sunt

l ipsiți temporar de venituri . Prin

urmare, atunci când se va cuantifica

nevoia copi lu lu i , se va ține seama de

posibi l i tăți le reale ale părinți lor /

părintelui obl igat la întreținere, sau a

altor persoane obl igate la întreținere,

cu stabi l irea unui minim pentru

hrană, îmbrăcăminte, timp l iber sau

mai ales educație.

Mai amintesc și că, dacă

minorul locuiește la un părinte,

această folosință de către minor a

locuinței , ar trebui să fie și ea

evaluată în bani și stabi l i tă ca fi ind

contribuție prestată de acel părinte.

La fel spre exemplu, pentru prestați i le

mamei care țin de nevoi le de hrană

(preparare, achiziție etc. ) sau toaletă

ale minorului , sau ale talălui în

pregătirea școlară ș. a. , se va stabi l i

un echivalent valoric.

După ce se stabi lește nevoia

minorului , un prim termen pentru

stabi l irea proporțional ități i , se fixează

cealaltă l imită și anume cea legată de

venituri le nete ale părinți lor și la

această nevoie părinți i vor fi obl igați

în sol idar. Și a ici pot apărea însă

numeroase probleme, legate de

venituri le nedeclarate, imobi lele sau

alte bunuri neexploatate, refuzul celui

obl igat la întreținere în a desfășura o

activitate producătoare de venit

ș. a. m. d.

Dacă minorul are un venit

propriu, care nu este totuși

îndestulător nevoi lor sale, părinți i au

obl igația de a-i asigura completarea

pentru crearea condiți i lor necesare

pentru creșterea, educarea și
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pregătirea sa profesională.

În ipoteza în care se

stabi lește o nevoie a minorului într-un

anumit cuantum valoric, unul din

părinți i obl igați în sol idar nu poate

satisface partea sa, iar celăla lt

părinte insistă pentru satisfacerea

acestei nevoi rid icate a minorului ,

atunci părintele care o arată ca fi ind

necesară, va suporta întreaga

diferență, în completarea celui cu

venit mai mic. Nu consider că este

justă punerea în executare a acestei

diferențe de plată, în situația în care

venituri le părintelui care nu a putut

suporta plata au crescut și asta

deoarece necesitatea minorului are

un caracter imediat și n poate fi

justificată de fiecare dată o ”educație

pe credit”.

Acum, odată ce a fost

stabi l i tă nevoia minorului și ea a fost

echivalată valoric, la această nevoie

părinți i vor fi obl igați în sol idar, prin

urmare vor trebui luate în considerare

și dispoziți i le relative în privința

sol idarități i .

Obl igaţia este sol idară între

debitori părinți atunci când ambi i

sunt obl igaţi la aceeaşi prestaţie în

favoarea minoului , astfel încât fiecare

poate să fie ţinut separat pentru

întreaga obl igaţie, iar executarea

acesteia de către unul dintre

codebitori îi l iberează pe cei la lţi faţă

de minor. Cu toate acestea, părintele

care a executat obl igaţia nu poate

cere părintelui care nu a contribuit

decât partea din datorie ce îi revine

acestuia, chiar dacă el se subrogă în

drepturi le minorului . În plus părinți i

obl igați sol idar, sunt prezumați că

trebuie să aducă o contrinbuție egală,

cu observați i le de mai sus, deoarece

din lege nu rezultă contrariul .

În concluzie, numai în ipoteza în care

venitul părintelui obl igat la întreținere

este mic, este posibi lă și necesară, în

stabi l irea proporțional ități i , l imita

plafonului maxim (1/4, 1/3, 1/2 ) din

venitul net. În orice situație, se va

suporta de către un părinte, numai

jumătate din nevoia copi lu lu i , cealaltă

jumătate revenind celui la lt părinte.
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I I . Precedent al instanțelor naționale

Sursa: portal . just. ro

1. Raportarea la salariul minim pe

economie la stabi l irea pensiei de

întreținere. Debitor cu reședința

obișnuită în străinătate. Decizie 173/A

din 12 . 04. 2 017, pensie întreţinere

-majorare, 1890/336/2 015

Sol icitarea de a se stabi l i pensia de

întreţinere raportat la salariul minim

din România nu are nici o justificare.

Se constată că apelantul este

rezident în Spania, unde locuieşte şi

se întreţine încă din anul 2 002 .

Posibi l i tăţi le apelantului , de a obţine

mi j loacele necesare pentru plata

pensiei de întreţinere, raportat la

locul în care locuieşte efectiv, sunt

determinate de acest ultim element,

astfel că în mod normal raportarea la

salariul minim aflat în plată trebuie să

se real izeze la nivelul din ţara în care

locuieşte efectiv, cu titlu permanent,

debitorul întreţineri i .

Având în vedere considerentele

expuse anterior, instanţa constată că

salariul minim în Spania este de 655

euro (echivalentul a aproximativ 2 903

lei , cursul euro-leu din data de

30. 10. 2 015 data formulări i cereri i

fi ind de 4,432 2 lei/1 euro), astfel că

totalul pensiei de întreţinere la care

poate fi obl igat apelantul este

echivalentul a 1451 lei . Instanţa a

avut în vedere prevederi le art. 52 9

al in. 2 C. civ. .

2 . Obl igaţi i de întreţinere. Majorare

pensie de întreţinere. Condiţi i privind

debitorul obl igaţiei de întreţinere.

Cuantumul obl igaţiei de întreţinere.

Codul fami l iei , art. 94, al in. 1 (52 9 CC)

Potrivit art. 94 al in. 1 din Codul fami l iei

(52 9 CC), întreţinerea este datorată

potrivit cu nevoia celui care o cere şi

cu mi j loacele celui ce urmează a o

plăti .

Instanţa a considerat, în mod corect,

că, la calcularea cuantumului

întreţineri i , nu se iau în consideraţie
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decât venituri le obţinute, nu şi cele

întâmplătoare.

Prin sentinţa civi lă, Judecătoria Turnu

Măgurele a admis acţiunea civi lă

pentru majorare pensie întreţinere

formulată de reclamanta împotriva

pârâtului şi a dispus majorarea

pensiei de întreţinere la care a fost

obl igat pârâtul prin sentinţa civi lă

nr. 132 /9 februarie 2 007 a aceleiaşi

instanţe, de la suma de 50 lei lunar la

suma de 161 lei lunar, începând cu

data introduceri i acţiuni i şi până la

terminarea studi i lor, dar nu mai târziu

de împl inirea vârstei de 2 5 de ani .

Pentru a hotărî astfel , instanţa a

reţinut că, potrivit disp. art. 94 al in. 2

Cod. fam. (52 9 CC), instanţa

judecătorească va putea mări sau

micşora obl igaţia de întreţinere după

cum se schimbă mij loacele celui care

dă întreţinerea sau nevoia celui ce o

primeşte.

La stabi l irea pensiei de întreţinere

majorate, instanţa a luat în

considerare ca bază de calcul venitul

pârâtului cu caracter de continuitate,

respectiv pensia pe care acesta o

obţine şi nu suma de bani obţinută de

acesta din vânzarea unui imobi l

moştenit ( deci bun propriu) aşa cum

sol icitase reclamanta, sumă ce nu are

un caracter permanent.

3. Venituri le care iau în calcul la

stabi l irea cuantumului pensiei de

întreţinere

Obl igaţia legală de întreţinere este

îndatorirea impusă de lege unei

persoane de a acorda altei persoane

mij loacele necesare traiului , inclusiv

pe cele necesare satisfaceri i nevoi lor

spirituale, iar în cazul copi i lor minori ,

mi j loacele pentru educarea,

învăţătura şi pregătirea profesională.

În ceea ce priveşte cuantumul

obl igaţiei de întreţinere, acesta se

determină potrivit cu nevoia celui

care o sol icită şi cu mi j loacele celui

care urmează a o plăti . În stabi l irea

cuantumului întreţineri i se are în mod

exclusiv în vedere câştigul din muncă

al părintelui ce acordă întreţinerea.
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La calcularea cuantumului întreţineri i

se vor lua în considerare numai

venituri le obişnuite şi constante, iar

nu şi cele întâmplătoare sau

„posibi le”. (Curtea de Apel CRAIOVA,

06. 05. 2 008, Obl igaţi i de întreţinere)

4. Pensia de intretinere. Modal itatea

de stabi l ire a obl igatiei de intretinere

cand nu se cunosc venituri le

debitorului intretineri i 666/R/2 009

Tribunalul MARAMUREŞ

Potrivit art. 94 al in. 2 din Codul

fami l iei (52 9 CC), instanta va putea

mari sau micsora obl igatia de

întretinere sau hotarî încetarea ei ,

dupa cum se schimba mij loa¬ cele

celui care da întretinerea sau nevoia

celui ce o primeste.

Fata de împrejurarea ca nu au putut fi

determinate venituri le pârâtului ,

reclamanta necunoscând locul de

munca al acestuia, prima instanta

trebuia sa aiba în vedere, ca baza de

calcul pentru stabi l irea obl igatiei de

întretinere, venitul minim pe

economie, care, de la data de 1

ianuarie 2 009, este în cuantum de

600 lei , conform H. G. nr. 1051 din 10

septembrie 2 008.

Prin urmare, pensia de întretinere

cuvenita celor doi minori aflati în

întretinerea pârâtului este de 2 00 lei

lunar, câte 100 lei lunar pentru

fiecare minor.

JBC 04/2018 pag. 28



I I I . Norme apl icabi le. CODUL CIVIL

Traseu legislativ: CODUL CIVIL din 17

iul ie 2 009 (republ icat, Legea nr.

2 87/2 009), a fost publ icat în

MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 15

iul ie 2 011, republ icat în temeiul art.

2 18 din Legea nr. 71/2 011 pentru

punerea în apl icare a Legi i nr.

2 87/2 009 privind Codul civi l , publ icat

în Monitorul Oficia l a l României ,

Partea I , nr. 409 din 10 iunie 2 011.

Legea nr. 2 87/2 009 a fost publ icată în

Monitorul Oficia l a l României , Partea I ,

nr. 511 din 2 4 iul ie 2 009, a fost

modificată prin Legea nr. 71/2 011 şi

rectificată în Monitorul Oficia l a l

României , Partea I , nr. 42 7 din 17

iunie 2 011 şi în Monitorul Oficia l a l

României , Partea I , nr. 489 din 8 iul ie

2 011.

CCR

Articolul 499

Obl igația de întreținere

(1) Tatăl și mama sunt obl igați , în

sol idar, să dea întreținere copi lu lu i lor

minor, asigurându-i cele necesare

traiului , precum și educația,

învățătura și pregătirea sa

profesională.

(2 ) Dacă minorul are un venit propriu

care nu este îndestulător, părinți i au

obl igația de a-i asigura condiți i le

necesare pentru creșterea, educarea

și pregătirea sa profesională.

(3) Părinți i sunt obl igați să îl întrețină

pe copi lu l devenit major, dacă se află

în continuarea studi i lor, până la

terminarea acestora, dar fără a

depăși vârsta de 2 6 de ani .

(4) În caz de neînțelegere, întinderea

obl igației de întreținere, felul și

modal ități le executări i , precum și

contribuția fiecăruia dintre părinți se

stabi lesc de instanța de tutelă pe

baza raportului de anchetă

psihosocială.

Articolul 513

Caracterul legal al obl igației de

întreținere

Obl igația de întreținere există numai
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între persoanele prevăzute de lege.

Ea se datorează numai dacă sunt

întrunite condiți i le cerute de lege.

Articolul 516

Subiectele obl igației de întreținere

(1) Obl igația de întreținere există

între soț și soție, rudele în l inie

dreaptă, între frați și surori , precum și

între celelalte persoane anume

prevăzute de lege.

(2 ) Dispoziți i le al in. (1) privind

obl igația de întreținere între rudele în

l inie dreaptă, precum și între frați și

surori sunt apl icabi le și în cazul

adopției .

(3) Obl igația de întreținere există

între foști i soți , în condiți i le prevăzute

de lege.

Articolul 52 1

Plural i tatea de debitori

(1) În cazul în care mai multe dintre

persoanele prevăzute la art. 516 sunt

obl igate să întrețină aceeași

persoană, ele vor contribui la plata

întrețineri i , proporțional cu mi j loacele

pe care le au.

(2 ) Dacă părintele are drept la

întreținere de la mai mulți copi i , el

poate, în caz de urgență, să

pornească acțiunea numai împotriva

unuia dintre ei . Cel care a plătit

întreținerea se poate întoarce

împotriva celorla lți obl igați pentru

partea fiecăruia.

Articolul 52 2

Obl igația subsidiară

În cazul în care cel obl igat în primul

rând la întreținere nu are mij loace

îndestulătoare pentru a acoperi

nevoi le celui care o cere, instanța de

tutelă le poate obl iga pe celelalte

persoane îndatorate la întreținere să

o completeze, în ordinea stabi l i tă la

art. 519.

Articolul 52 7

Debitorul întrețineri i

(1) Poate fi obl igat la întreținere

numai cel care are mij loacele pentru



a o plăti sau are posibi l i tatea de a

dobândi aceste mi j loace.

(2 ) La stabi l irea mi j loacelor celui care

datorează întreținerea se ține seama

de venituri le și bunuri le acestuia,

precum și de posibi l i tăți le de real izare

a acestora; de asemenea, vor fi avute

în vedere celelalte obl igați i a le sale.

Articolul 52 9

Cuantumul întrețineri i

(1) Întreținerea este datorată potrivit

cu nevoia celui care o cere și cu

mi j loacele celui care urmează a o

plăti .

(2 ) Când întreținerea este datorată de

părinte, ea se stabi lește până la o

pătrime din venitul său lunar net

pentru un copi l , o treime pentru 2

copi i și o jumătate pentru 3 sau mai

mulți copi i .

(3) Cuantumul întrețineri i datorate

copi i lor, împreună cu întreținerea

datorată altor persoane, potrivit legi i ,

nu poate depăși jumătate din venitul

net lunar al celui obl igat.

Art. 1443

Sol idaritatea dintre debitori

Obl igaţia este sol idară între debitori

atunci când toţi sunt obl igaţi la

aceeaşi prestaţie, astfel încât fiecare

poate să fie ţinut separat pentru

întreaga obl igaţie, iar executarea

acesteia de către unul dintre

codebitori îi l iberează pe cei la lţi faţă

de creditor.

Articolul 1. 456

Regresul între codebitori

(1) Debitorul sol idar care a executat

obl igaţia nu poate cere codebitori lor

săi decât partea din datorie ce revine

fiecăruia dintre ei , chiar dacă se

subrogă în drepturi le creditorului .

(2 ) Părţi le ce revin codebitori lor

sol idari sunt prezumate ca fi ind

egale, dacă din convenţie, lege sau

din împrejurări nu rezultă contrariul .
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PENTRU O LOGICĂ LEGALĂ

(continuare nr. 3/2 018 )

În schița din numărul

precedent, am încercat să scot în

evidență câteva dintre posibi l i tăți pe

care le oferă anal iza logică pentru

studiul sistemelor juridice și am

observat mai ales că metoda apl icată

în rezolvarea fiecărui caz, pare a fi

totuși ușor diferită de fiecare dată și

nu este o simplă adaptare a logici i

ști ințifice inductive la legal itate. *

Școala de fi losofie scolastică,

consideră că legea apl icată efectiv în

societate este sau ar trebui să fie

compusă din regul i , d in deducerea

unor principi i "naturale" imuabi le care

sunt descoperite de om prin

operați i le rațiuni i . Multe nume bine-

cunoscute, de la Toma de Aquino și

Wi l l iam Blackstone până la figuri le

contemporane, au adoptat această

poziție. Cea mai importantă

provocare modernă față de acestă

viziune provine de la Jhering și

Holmes, și este adesea reprezentată

de dictonul lu i Holmes: " Justificarea

legi i nu este dată de logică, ci de

experiență" .(LOEVINGER471-472 )

. Orice școală cu renume, care

pregătește practicanți a i avocaturi i

sau judecători și care refuză a

recunoaște o "teorie fi losofică" ca

val idă, invocă mecanisme logice în

asumarea unei decizi i , la fel de

frecvent și chiar mai des decât

fi losofi i . Hotărâri judecătorești , sunt

fundamentate pe lege sau pe diverse

decizi i administrative ori regulamente

și pe jurisprudență (doctrină +

precedent). Dar cu toate acestea

rareori apare o situație atât de clară

și în mod corespunzător reglementată

prin lege sau prin precedent, că este

exclusă orice îndoială cu privire la

regula apl icabi lă . Apl icarea în concret

a legi i este sarcina avocați lor și a

judecători lor, oameni care cel mai
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adesea nu participă la propagarea

unor idei și atitudini în comunitate

(id. 473-474).

Au fost observate de

anumiți judecători celebri i (Cardozo,

The nature of the judicia l process -

192 1), anumite metode prin care se

pot stabi l i principi i ce pot îndruma în

luarea unei decizi i , a legând între una

sau alta dintre legi sau precedentele

disponibi le, pentru un caz mai

complex. Pentru început ar trebui

extras un principiu din cazuri le pentru

care au fost pronunțate hotărâri

definitive și apoi să determinăm calea

sau direcția de dezvoltare a acestui

principiu în cazul pendent (id. 475). Se

pornește de la o analogie cu cazuri le

anterioare și se acceptă în ceea ce le

privește, incidența unui principiu al

evoluției istorice. Apoi , cutumele sau

obiceiuri lor comunități i , sunt

suprapuse moralei și unui principiu al

progresului social . Toate acestea par

a fi necesare deoarece, legea nu

poate fi cântărită prin standarde

extrase chiar din interiorul ei ( id. 475).

Mai târziu, asupra

afirmației comune, cum că legea este

sau poate fi făcută sigură și

previzibi lă , asupra sursei acestei

i luzi i , sau a mitului , s-a susținut că

majoritatea adulți lor prezintă o

dorință infanti lă sau necesitatea unei

autorități parentale. Mai mult,

Instanțele judecătorești pot decide în

orice fel și pot face apoi ca

raționamentul lor să pară justificat.

( Jerome Frank, Law and the Modern

Mind (1930) id. ) . Discuți i le

academice din Statele Unite, din acei

ani , asupra rolului logici i jurid ice, au

scos în evidență și afirmați i de genul

aceleia că, o logică formală nu este

un instrument de descoperire

corespunzător, ci mai degrabă

reprezintă un instrument de

demonstrație (id) .

Autori i d in ani ‘40, nu sunt

de acord cu opinia potrivit căreia

logica poate garanta adevăruri

evidente sau a priori și poate fi

folosită deductiv pentru a formula

regul i jurid ice, sau că normele

juridice pot fi formulate în așa fel

încât să nu lase judecătorului nici o
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putere legată de apreciere sa în

apl icarea acestora. Se afirmă că

logica legală (jurid ică) este o logică a

probabi l i tăți lor, unde concluzi i

parția le (sau probabi le) rezultă din

anumite premise, mai degrabă decât

să le urmeze în mod necesar (id. 477).

Dean Levi , în ”An

introduction to legal reasoning”

(1949), afirmă că regul i le juridice nu

sunt niciodată suficient de clare

pentru a fi apl icate fără greșeală; și

că dacă ar fi necesar ca o regulă să

fie majoritară înainte de a deveni

lege; atunci ar fi imposibi l să se

asigure o aprobare comunitară

suficient de largă a acelei regul i

pentru ca aceasta să devină lege. ( id.

479)

În general însă, juriști i

posedă o cunoaștere l imitată asupra

progresului în logica gândiri i

moderne, care a trecut mult dincolo

de simpla dihotomie, si logism sau

judecată intuitivă. Logica modernă cu

toate ramuri le sale, este probabi l cea

mai formidabi lă și difici lă discipl ină.

Din fericire pentru practicieni i

dreptului se afirmă că, nu este

necesar să fie stăpânite toate

tehnici le din logica modernă pentru

formularea unei opini i de special i tate.

( id. 482 )
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CONCEPTUL DE DREPT la H. L. A. HART

(I I )

”În numai câțiva ani de la prima sa

publ icare din 1961, ”THE CONCEPT

OF LAW” de H. L. A. HART a

transformat modul în care a fost

înțeleasă ști ința asupra legi i în lumea

vorbitori lor de l imbă engleză și

dincolo de aceasta. HART, este

principalul exponent al școl i i anal itice

a jurisprudenței” .

- Continuare din nr. 3/2 018

În încercarea de a defini ce

este legea Hart începe prin a aminti

cuvintele celebre ale Sf. Augustin

asupra noțiuni i de ”timp”: „ Atunci ce

este timpul ? Dacă nimeni nu mă

întreabă, eu știu, dacă vreau să

expl ic cuiva care mă întreabă, nu

știu”. Sf. Augustin interiorizează

temporal itatea și pentru el , mai

departe, căderea în păcat este

echivalentă căderi i în timp. Tot un soi

de interiorizare personală, pare a fi

pare a fi și ce se spune mai apoi , cum

că avocați i cal i ficați afirmă că știu ce

este legea, deși există multe despre

lege pe care ei nu le pot expl ica și nu

le înțeleg pe depl in (14).

Definiția unui cuvânt poate

folosi ca un fel de hartă, care ne

ghidează în folosirea cuvântului și

poate indica relați i între tipul de

fenomene la care îl apl icăm, între

acestea și alte fenomene. Putem

afirma că acestă definiție este simplă,

”verbală”, dar chestiunea se

JBC 04/2018 pag. 34



compl ică atunci când ne gândim că

un cuvânt sau o expresie se află în uz

și atunci aceasta poate indica mai

multe lucruri simultan. Definiția oferă

un cod sau o formulă care traduce

cuvântul printr-un altul mai bine-

cunoscut și identifică pentru noi

genul de lucruri pentru care cuvântul

este folosit, prin indicarea

caracteristici lor pe care o are în

comun cu o fami l ie mai largă de

aceleași lucruri și apoi ce deosebește

lucruri le în cadrul aceleiași fami l i i . În

căutarea și găsirea unor definiți i nu

folosim doar cuvinte, ci și ”real ități le”

pentru care folosim cuvintele, iar

această ”conștientizare” a cuvintelor

permite o mai bună percepție asupra

fenomenelor. ( id) Aceste numite

”real ități” sunt înțelese ușor diferit de

fiecare din noi și ele capătă un

standard numai în actul comunicări i

prin înglobarea fiecăreia în cuvinte

sau expresi i , ca grupuri de cuvinte cu

înțeles.

În cazul legi i , o formă de

definiție prin indicarea unei categori i

generale din care face parte (per

genus et differentiam) este inuti lă ,

căci aici nu există nici o categorie

generală din care legea face parte.

Categoria generală în care ar putea fi

eventual încadrată legea, este fami l ia

generală a regul i lor de

comportament; totuși conceptul de

regulă ”este la fel de derutant ca cel

al legi i însăși” (15).

Pentru a propune o definiție

a legi i , Hart propune o perspectivă

plecată de la observarea ”cazuri lor

extreme” (borderl ine cases), unde

supoziția că mai multe cazuri

concrete pot fi încadrate unei norme

generale, poate fi dogmatică.

Frecvent, observă autorul , chiar

folosirea tehnică a unui anumit

termen juridic este permisivă, prin

faptul că se acceptă folosirea lui în

situația în care doar unele dintre

caracteristici le obl igatori i sunt

prezente, fapt bine observat în

dreptul internațional și anumite forme

primitive de norme (id).

Mai multe cazuri ale unei

norme generale, sunt adesea legate

între ele în moduri diferite față de

JBC 04/2018 pag. 35



cele postulate prin forma simplă a

definiției . Ele pot fi legate prin

analogie, prin relați i le diferite pe

care le au cu un element situat la un

nivel central . În cazul legi i , cheia

înțelegeri i acesteia se găsește în

noțiunea simplă a unui ordin susținut

printr-o pedeapsă, numit și

"comandă" (16).

Va urma . . .

CAP. I I LAWS, COMMANDS, AND

ORDERS

I . VARIETIES OF IMPERATIVES
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” În cazul legi i , cheia înțelegeri i
acesteia se găsește în noțiunea simplă a
unui ordin susținut printr-o pedeapsă . . .”

HART H. L. A. , THE CONCEPT OF LAW




