Persoanã fizicã – omul privit în mod individual, ca
purtãtor de drepturi ºi obligaþii.
Capacitate de folosinþã – capacitatea persoanei de a avea
drepturi ºi obligaþii.
Capacitate de exerciþiu – capacitatea persoanei de a dobîndi
prin fapta proprie ºi de a exercita drepturi, de a-ºi asuma
personal obligaþii ºi de a le executa.
Capacitate civilã - capacitatea de folosinþã plus capacitatea
de exerciþiu.
Tutorele – este ocrotitorul legal al persoanei care se aflã sub
tutelã.
Persoanã incapabilã de acþiune – persoana care este
declaratã astfel de cãtre instanþa de judecatã din cauza
unor tulburãri psihice (boli mentale) sau deficienþe mentale
ºi nu poate conºtientiza sau dirija acþiunile sale.
Tutela – se instituie asupra persoanelor fizice incapabile ºi
dupã caz, asupra minorilor în vîrstã de pînã la 14 ani,
pentru ocrotirea drepturilor ºi intereselor acestora.
Autoritate tutelarã – autoritãþile administraþiei publice
locale.
Minor – persoana care nu a împlinit vîrsta de 18 ani.
Maturitate psihicã – se dobîndeºte de cãtre persoanã prin
atingerea vîrstei de 18 ani.
Mandat – contract prin care o persoanã împuterniceºte o
altã persoanã pentru a-i reprezenta interesele în diferite
instanþe.
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Capacitatea de folosinþã este recunoscutã în mod
egal tuturor persoanelor fizice. Ea apare, dupã regula
generalã, odatã cu naºterea persoanei ºi înceteazã odatã cu
moartea ei, este legatã de persoanã pe tot parcursul vieþii,
indiferent de vîrstã ºi starea sãnãtãþii. Cu toate acestea,
capacitatea de folosinþã nu este o stare naturalã a omului ca
vederea sau auzul. Ea nu apare în mod natural, deci odatã cu
naºterea omului, ci în baza legii. Anume legea acordã
persoanei fizice aceastã calitate fireascã.
Ca exemplu, binevenit în acest sens serveºte perioada
în care o categorie de oameni nu erau consideraþi subiecte, ci
obiecte, ei putînd fi vînduþi, cumpãraþi sau chiar uciºi.
Astãzi este de neînchipuit ca omul, prin lege, sã fie lipsit de
capacitatea de folosinþã, adicã sã nu aibã calitatea de subiect
de drept.
Cetãþenii au capacitate de folosinþã indiferent de
vîrstã, stare psihicã, boalã etc.
De exemplu, cît timp nu s-ar afla în spitalul
psihiatric, bolnavul are dreptul la spaþiu locativ; dacã
cetãþenii prin drept de proprietate au o casã, apariþia
afecþiunii psihice nu o lipsesc de dreptul la aceastã
proprietate. Bolnavul psihic are dreptul de a folosi fondurile
publice, destinate pentru asigurarea necesitãþilor materiale ºi
culturale ale cetãþenilor: pensii, îndemnizaþii, tratament,
oferirea locului de trai etc.
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Se ºtie cã pentru ca persoana sã aibã drepturi ºi obligaþii
este de ajuns ca ea doar sã se nascã, însã numai persoana
fizicã ajunsã la o anumitã maturitate psihicã poate încheia
în mod valabil, conºtient ºi singur diferite acte juridice.
Anume aceastã maturitate psihicã (atingerea vîrstei de 18
ani ºi lipsa bolii psihice) este condiþia pentru care legea
acordã persoanei fizice capacitatea de exerciþiu.
Definiþia legalã a capacitãþii de exerciþiu este
expusã în articolul 19 Cod Civil care prevede: „Capacitatea
de exerciþiu este aptitudinea persoanei de a dobîndi prin
fapta proprie ºi de a exercita drepturi, de a-ºi asuma
personal obligaþii ºi de a le executa”.
Capacitatea deplinã de exerciþiu începe la data cînd
persoana fizicã devine majorã, adicã la împlinirea vîrstei de
18 ani.
Persoana fizicã nu poate fi lipsitã de capacitate de
folosinþã.
La capacitatea de folosinþã sau de exerciþiu nu se
poate de renunþat.
Doar prin lege sunt prevãzute cazurile de limitare
în capacitate de folosinþã sau de exerciþiu.
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Drept temei pentru declararea incapacitãþii
persoanei fizice, conform art. 25 din Codul Civil, „servesc
bolile mentale sau deficienþele mentale, din a cãror cauzã
persoana nu poate conºtientiza sau dirija acþiunile sale”.
Bolile mentale sau deficienþele mentale chiar
adeverite prin certificat medical sau concluzia expertizei
psihiatrico-legale, nu dau dreptul de a considera persoana
ca fiind incapabilã.
Dreptul de a recunoaºte persoana incapabilã de
acþiune aparþine numai instanþei de judecatã doar în cazul
cînd apare necesitatea asigurãrii protecþiei drepturilor ºi
intereselor ei.

Art. 302 al Codului de Procedurã Civilã al Republicii
Moldova determinã strict cercul de persoane care au dreptul
de a depune în instanþa de judecatã cerere de recunoaºtere a
persoanei incapabilã de acþiune.
Aceste persoane sunt:
membrii de familie a bolnavului;
rudele apropiate (pãrinþi, copii, fraþi, surori, bunei)
indiferent dacã locuiesc sau nu în comun cu aceasta;
organul de tutelã ºi curatelã;
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instituþiile de psihiatrie (psihoneurologie);
procurorul.
Cererea de declarare a incapacitãþii persoanei se depune:
la instanþa judecãtoreascã de la domiciliul acesteia;
la instanþa de la locul de aflare a instituþiei medicale de
psihiatrie (psihoneurologie), dacã persoana este
internatã în aceastã instituþie.
În cererea de declarare a incapacitãþii persoanei se
expun circumstanþele care adeveresc cã aceasta suferã de o
tulburare psihicã în urma cãreia nu poate conºtientiza ori
dirija acþiunile sale.
Pentru declararea incapacitãþii persoanei este
necesarã expertiza medico-legalã privind starea ei psihicã.
Ordonarea expertizei de constatare a stãrii psihice se face de
cãtre instanþa de judecatã în cazul în care existã date
suficiente prin care se constatã tulburãri psihice:
persoana este retardatã;
a suferit traumatisme care ar provoca tulburãri psihice;
se aflã în evidenþã la medicul psihiatru;
a urmat multiple tratamente în spitalul de psihiatrie;
în privinþa ei a fost pronunþatã o sentinþã de absolvire
de rãspundere penalã ºi de internare forþatã în spitalul
de psihiatrie;
existã alte date ce confirmã o conduitã neadecvatã.
Dacã persoana în a cãrei privinþã este pornit un proces
de declarare a incapacitãþii se eschiveazã în mod vãdit de la
expertizã, instanþa poate pronunþa o încheiere de trimitere
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forþatã a persoanei la expertizã psihiatricã.
Examinarea cererii de declarare a incapacitãþii persoanei
fizice are loc cu participarea obligatorie a reprezentantului
organului de tutelã ºi curatelã.
Pentru cererea privind declararea
incapacitãþii persoanei nu se
încaseazã taxã de stat.

Codul de Procedurã Civilã a stabilit o rãspundere pentru cei
care acþioneazã cu rea-credinþã la înaintarea cererii de
declarare a incapacitãþii. Art. 306 alin (4) din Codul de
Procedurã Civilã prevede cã: „ Dacã se constatã cã membrii
de familie ai persoanei care au depus cerere de limitare a
capacitãþii de exercitiu sau de declarare a incapacitãþii au
acþionat cu rea-credinþã, instanþa îl va obliga la plata
tuturor cheltuielilor de judecatã ºi la reparaþia prejudiciului
cauzat astfel ”.Observãm cã sancþiunea se referã doar la
membrii de familie, nu ºi la celelalte persoane îndreptãþite
sã depunã o astfel de cerere ca procurorul, instituþia de
psihiatrie, organul de tutelã ºi curatelã.

prezenþa informaþiilor suficiente ce confirmã
afecþiunea psihicã sau alienarea mentalã (în lipsa unor
asemenea informaþii veridice persoana nu poate fi
supusã examinãrii);
numirea expertizei psihiatrice se face doar de cãtre
instanþa de judecatã printr-o încheiere;
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Dacã expertiza de constatare a stãrii psihice este
necesar sã se facã în staþionar, internarea se face doar
în urma hotãrîrii judecãtoreºti;
Partea finalã a actului de expertizã trebuie sã conþinã
aprecierea stãrii psihice a persoanei examinate ºi
diagnoza afecþiunii psihice dacã ea existã. Prin urmare,
trebuie sã se indice prezenþa sau lipsa criteriului
medical al incapacitãþii de acþiune ºi a prezenþei
criteriului juridic – capacitatea persoanei examinate de
a înþelege semnificaþia acþiunilor sale ºi putinþa sau
neputinþa de a le dirija;
Este inadmisibil de a se indica în actul de
expertizã dacã persoana examinatã este capabilã sau
incapabilã de acþiune, deoarece soluþionarea acestei
întrebãri þine exclusiv de instanþa de judecatã.
Dacã în ºedinþa de judecatã se constatã cã existã
temei pentru declararea incapacitãþii, instanþa adoptã o
hotãrîre prin care declarã incapacitatea persoanei.
Asupra persoanei declarate incapabilã, pe baza hotãrîrii
judecãtoreºti, organul de tutelã ºi curatelã instituie tutela.

Tutela
Tutela se instituie pentru ocrotirea drepturilor ºi
intereselor persoanelor fizice incapabile.
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Tutorii apãrã drepturile ºi interesele persoanelor
tutelate fãrã mandat;
Tutela se instituie asupra persoanelor lipsite de
capacitate de exertciþiu ºi asupra minorilor în vîrstã de pînã
la 14 ani, dupã caz;
Tutorele încheie toate actele juridice în numele
persoanei fizice declarate incapabile;
Tutorele este reprezentantul legal al persoanei puse
sub tutelã;
Autoritãþile
tutelare
sunt
autoritãþile
administraþiei publice locale;
Autoritatea tutelarã de la domiciliul persoanei care
se aflã sub tutelã supravegheazã activitatea tutorelui.
Despre necesitatea instituirii tutelei sunt obligaþi
sã înºtiinþeze autoritatea tutelarã:
Cei apropiaþi persoanei;
Administratorul ºi locatarii casei în care locuieºte
persoana;
Serviciul de stare civilã;
Notarul public;
Instanþa judecãtoreascã;
Procurorul;
Lucrãtorii poliþiei;
Administraþia publicã localã de la locul de trai a
persoanei;
Instituþiile de ocrotire a sãnãtãþii;
Orice altã persoanã.
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Cine poate fi tutore?
o singurã persoanã fizicã sau soþul ºi soþia împreunã;
instituþia de asistenþã socialã publicã;
instituþia de educaþie;
instituþia de învãþãmînt;
instituþia de tratament.
Autoritatea tutelarã de la domiciliul persoanei
desemneazã tutorele în termen de 1 lunã de la data primirii
informaþiei despre necesitatea instituirii tutelei.
Cine nu poate fi tutore?
Minorul;
Persoana lipsitã sau limitatã în capacitatea de exerciþiu;
Cel decãzut din drepturile pãrinteºti;
Cel ale cãrui interese vin în conflict cu interesele
persoanei puse sub tutelã;
Cel ,care exercitînd o tutelã, a fost îndepãrtat de la ea.

Care sunt obligaþiile tutorelui?
- Sã locuiascã împreunã cu cel pus sub tutelã,
- Sã aibã grijã de întreþinerea persoanei puse sub tutelã,
- Sã apere drepturile ºi interesele persoanei puse sub tutelã
(drepturile ºi obligaþiile de pãrinte);
9

- Sã administreze ºi sã dispunã eficient bunurile celui pus
sub tutelã, în numele acestuia;
- Sã întocmeascã ºi sã prezinte anual autoritãþii tutelare,
în termen de 30 zile de la sfîrºitul anului calendaristic, un
raport privind modul în care s-a îngrijit de cel pus sub
tutelã ºi despre administrarea ºi dispunerea de bunurile
acestuia.
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