
Capitolul I. Elemente constitutive 
i forme de comitere 

1. Lipsire de libertate în mod ilegal. Relevanţa juri-
dică a scopului privării de libertate i caracterul ilegal al 
acesteia. Praeterintenţie 

C. pen., art. 51, art. 189 alin. (1), (2) i (6), art. 315, art. 316 

Atât timp cât nu face parte din situaţiile permise de lege, limi-
tarea dreptului persoanei la libertate se sancţionează indiferent 
de scopul urmărit, inclusiv în situaţia în care autorul consideră 
că prin respectiva acţiune aduce un beneficiu celui lipsit de 
libertate. 

Inculpaţii au atribuit caracter ilegal acţiunii lor când în locul 
bolii psihice au pus demonizarea, iar în locul tratamentului medi-
camentos au aplicat victimei ritualuri i rugăciuni pentru alun-
garea duhurilor rele, recurgând la izolarea i lipsirea de libertate 
a acesteia prin contenţia mecanică prelungită. 

Caracteristic pentru activitatea infracţională specifică lipsirii 
de libertate în mod ilegal urmată de moartea victimei, în care se 
întâlne te forma mixtă de vinovăţie, este faptul că făptuitorul, 
prevăzând i urmărind sau acceptând producerea unui anumit 
rezultat, săvâr e te o faptă ce constituie elementul material al 
unei infracţiuni, dar produce un rezultat mai grav, ce caracteri-
zează o variantă agravată a infracţiunii în al cărei conţinut 
complex a fost prevăzută această situaţie. În cauză, inculpaţii 
puteau să prevadă rezultatul mai grav, fiind evident că o con-
tenţie mecanică prelungită, cumulată cu restricţia lichidiană i 
alimentară, potenţată de agitaţia psihomotorie i îngreunarea 
respiraţiei victimei, prin introducerea unui prosop în gură i 
legarea gurii cu leucoplast, poate cauza moartea unei persoane. 

I.C.C.J., s. pen., dec. nr. 332 din 29 ianuarie 2008, www.scj.ro 

Prin sentin a penală nr. 77 din 19 februarie 2007 a Tribunalului 
Vaslui, Sec ia penală, s-au hotărât următoarele: a. respingerea cererii 
privind schimbarea încadrării juridice a faptei din infrac iunea 
prevăzută de art. 189 alin. (1), (2) şi (6) C. pen., în infrac iunile 
concurente prevăzute de art. 189 alin. (1) şi (2) C. pen. şi art. 316 ori 
art. 315 C. pen., cu aplicarea art. 33 lit. b) C. pen., formulată de in-
culpa i şi consecutiv; b. condamnarea pentru săvârşirea în participa-
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ie în calitate de coautori a infrac iunii de lipsire de libertate în mod 

ilegal ce a avut ca urmare moartea victimei, prevăzută de art. 189 
alin. (1), (2) şi (6) C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (2) şi art. 76  
alin. (1) C. pen., a inculpa ilor: - C.P.D. la pedeapsa de 14 ani 
închisoare; - A.N.S. la pedeapsa de 8 ani închisoare; - C.A.L., B.S. şi 
O.E. la câte o pedeapsă de 5 ani închisoare. 

Pentru a pronun a această solu ie, instan a de fond a re inut în 
fapt următoarele: 

La data de 1 aprilie 2005, victima C.M.I. s-a stabilit la Mânăs-
tirea „Sfânta Treime” din T., după ce inculpatul C.P.D. – stare ul 
mănăstirii, a fost de acord cu primirea acesteia în mănăstire. La pu in 
timp după ce s-a împărtăşit, victima şi-a schimbat comportamentul, 
în sensul că vorbea fără logică, folosea cuvinte indecente. În pofida 
unei noi spovedanii, agita ia victimei s-a accentuat, a devenit violen-
tă, lovea celelalte maici, cădea repetat la pământ, după care se lovea 
cu capul de pietrele de pe alee. În aceste condi ii, inculpatul C.P.D. a 
hotărât ca victima să fie dusă la spital, astfel că inculpata A.N.S., 
ajutată de celelalte maici şi de inculpatul C.P.D. au imobilizat-o pe 
victimă, au legat-o de mâini şi de picioare, au urcat-o în maşină şi au 
dus-o cu autoturismul mânăstirii la Spitalul Jude ean de Urgen e 
Vaslui. Medicul de gardă i-a pus diagnosticul de „bufeu delirant 
halucinator” şi a dispus internarea victimei în sec ia de psihiatrie. 
Până pe data de 19 aprilie 2005, victima a rămas în spital, perioadă 
în care i s-a făcut tratament, starea ei fiind ameliorată. La insisten ele 
victimei şi ale inculpatei A.N.S., care o înso ea, medicul curant a 
acceptat să o externeze, diagnosticul la externare fiind „Schizofrenie 
tip dezorganizat”, pentru care i-a fost prescrisă o re etă ce impunea 
administrarea zilnică de medicamente şi control la 7 zile. 

După externarea din spital, victima a fost dusă la mânăstirea T., 
iar inculpata A.N.S. a dat-o în grija coinculpatei C.A.L., care urma să 
o supravegheze, să se asigure că ia tratamentul prescris de medic, 
să-i aducă de mâncare, să o ajute să se spele. Sub această suprave-
ghere, victima şi-a revenit la normal şi a fost din nou spovedită şi îm-
părtăşită. 

Starea de agita ie şi incoeren a comportamentului victimei s-au 
accentuat în perioada 6-9 iunie, când, deşi nu era violentă, avea mo-
mente în care vorbea fără rost, părea îngândurată, făcea semne ciu-
date. În ziua de 9 iunie, victima a fost dusă în biserică pentru slujba 
de Înăl are şi fără motiv a început să râdă la începutul slujbei, motiv 
pentru care a fost condusă în chilia ei pentru a nu perturba slujba. În 
noaptea de 9 iunie, starea de agita ie a victimei s-a accentuat, aceasta 
a început să cânte cântece specifice copilăriei, să izbească cu patul de 
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perete, să lovească în pere ii chiliei cu pumnii şi picioarele, astfel că 
niciuna dintre celelalte şapte maici care se aflau în acel corp de clă-
dire nu a putut să doarmă. 

În diminea a zilei următoare, când victima a fost scoasă afară din 
chilie, aceasta s-a plimbat, însă avea un comportament ciudat: striga, 
vorbea urât, folosind cuvinte şi expresii pornografice, le jignea pe 
celelalte maici, cânta prin mânăstire şi dansa. Văzând acest com-
portament, inculpata A.N.S. i-a propus inculpatului C.P.D. să o lege 
pe victimă şi să-i pună un căluş în gură pentru ca aceasta să nu mai 
poată să spună expresii pornografice; inculpatul a fost de acord şi a 
prins victima de cap şi umeri, a imobilizat-o, inculpatele legând-o cu 
prosoape de picioare şi cu mâinile la spate, iar inculpata A.N.S. i-a 
băgat un prosop în gură. Până în data de 13 iunie 2005 victima a fost 
inută în chilie. Pentru a putea fi transportată în biserică, în data de 

13 iunie 2005, inculpatele au confec ionat o targă din trei scânduri, 
imobilizând-o pe victimă pe această targă, aşezând-o cu fa a în sus, 
cu bra ele întinse lateral, legând-o de mâini, gambe şi în zona mij-
locului cu câte un lan  asigurat cu lacăt. La bra e, pe sub lan ul de 
fixare, au pus câte un prosop, iar la gură şi în jurul fe ei i-au pus câte 
o bucată de leucoplast. În data de 14 iunie a fost dusă din nou în 
biserică şi i s-au făcut slujbe şi rugăciuni; în toată această perioadă 
victima era extrem de agitată, se zbătea, ipa, mima acte sexuale, nu 
a dormit, nu a mâncat şi nu a băut nimic; din cauza spumei pe care o 
avea la gură, a leucoplastului pe care-l avea în jurul gurii, buzele 
erau o rană; inculpatul C.P.D. a încercat să-i dea anafură şi aghiazmă 
însă victima le-a refuzat. În diminea a zilei de 15 iunie, inculpatele 
C.A.L., B.S. şi O.E., profitând de absen a inculpatei A.N.S., care era 
plecată în oraş, au dezlegat-o pe victimă şi, constatând că aceasta 
este în epenită şi nu se poate ine pe picioare, au aşezat-o pe iarbă, 
încercând să-i dea să mănânce. La un moment dat, cele trei inculpate 
şi inculpatul C.P.D. au observat că victima respiră rar şi nu se mişcă. 
Inculpatul C.P.D. a sunat-o pe inculpata A.N.S., care era în oraş şi 
care, la rândul ei, a sunat la ambulan a Vaslui. La sosirea ambulan ei 
la mănăstire, medicul C.E. a examinat victima şi a constatat semnele 
mor ii reale, stabilind că a decedat cu câteva ore înainte de sosirea 
echipajului, împrejurare confirmată şi de medicul de gardă de la Spi-
talul Jude ean de Urgen ă Vaslui. 

În cadrul cercetării judecătoreşti, men inându-şi pozi ia proce-
suală avută la urmărirea penală, inculpa ii au recunoscut că au imobi-
lizat victima şi au inut-o astfel în perioada 10-15 iunie, fără ca 
aceasta să mănânce sau să consume lichide. Inculpa ii au sus inut că 
au procedat astfel întrucât au fost încredin a i că victima era posedată 
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de duhuri rele, stăpânită de diavol şi întrucât tratamentul medicamen-
tos efectuat pe timpul spitalizării şi postspitalizare nu se dovedise 
eficient, au ales calea duhovnicească de alungare a acestora, prin 
exorcizare. De asemenea, au sus inut în permanen ă că nu se con-
sideră vinova i de moartea victimei întrucât, pe de o parte, ei au făcut 
tot ce au putut pentru a o proteja pe victimă, care era în stare să-şi 
facă rău sieşi şi comunită ii, iar, pe de altă parte, nu şi-au închipuit că 
victima putea să moară din cauza tratamentului aplicat. 

Instan a de fond a constatat vinovă ia inculpa ilor după ce a înlă-
turat apărările acestora şi totodată a respins cererea de schimbare a 
încadrării juridice din infrac iunea prevăzută de art. 189 alin. (1), (2) 
şi (6) C. pen. în infrac iunea prevăzută de art. 189 alin. (1) şi (2)  
C. pen., în concurs ideal cu infrac iunile prevăzută de art. 316 sau 
art. 315 C. pen., apreciind că nu se pot re ine infrac iunile de lăsare 
fără ajutor, prevăzută de art. 315 C. pen., sau lăsarea fără ajutor prin 
omisiunea de înştiin are prevăzută de art. 316 C. pen., întrucât aceste 
fapte ilicite subzistă doar în situa ia în care autorul găseşte o per-
soană abandonată şi a cărei via ă, integritate corporală sau sănătate 
este pusă în primejdie (or victima C.M.I. era vie uitoare a mânăstirii, 
şi nu o persoană găsită, abandonată). 

În cauză au declarat apel în termen Parchetul de pe lângă Tri-
bunalul Iaşi şi to i inculpa ii. 

Examinând hotărârea atacată în raport cu motivele de apel invo-
cate de parchet şi de inculpa i cât şi din oficiu, sub celelalte aspecte 
de fapt şi de drept ale cauzei, în conformitate cu dispozi iile art. 371 
alin. (2) C. proc. pen., Curtea de Apel Alba Iulia, Sec ia penală, în-
vestită ca instan ă de control judiciar prin strămutare, potrivit în-
cheierii nr. 354 din 29 iunie 2007 a Înaltei Cur i de Casa ie şi Jus-
ti ie, Sec ia penală, în temeiul art. 379 alin. (2) pct. a C. proc. pen., a 
admis apelul parchetului şi inculpa ilor C.P.D. şi A.N.S. A desfiin at 
sentin a primei instan e, sub aspectul laturii penale, privind indivi-
dualizarea judiciară a pedepselor aplicate inculpa ilor şi, procedând 
la o nouă judecată, în aceste limite, a condamnat pe inculpatul C.P.D. 
la 7 ani închisoare, pe A.N.S. la 6 ani închisoare, pe inculpatele 
C.A.L., B.S. şi O.E. la câte 5 ani închisoare, re inând că inculpa ii au 
săvârşit infrac iunea prevăzută de art. 189 alin. (1), (2) şi (6) C. pen., 
cu aplicarea art. 74 alin. (1) şi art. 76 alin. (2) C. pen. [celelalte ape-
luri formulate de inculpatele C.A.L., B.S. şi O.E. fiind respinse, ca 
nefondate, în baza art. 379 alin. (1) pct. 1 lit. b) C. proc. pen.]. 

Sus inerile apărării că inculpa ii s-au aflat în eroare cu privire la 
starea de sănătate a victimei şi în legitimă apărare, având în vedere 
conduita violentă a victimei, nu au fost primite de instan a de apel ca 
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temeiuri de fapt, fiind evident că o conten ie mecanică prelungită, 
cumulată cu restric ia lichidiană şi alimentară, poten ată de agita ia 
psihomotorie şi îngreunarea respira iei prin introducerea unui prosop 
în gură şi legarea gurii cu leucoplast poate cauza moartea unei per-
soane, iar un atac material, direct, imediat şi injust, îndreptat împo-
triva inculpa ilor nu a existat. 

În considerarea activită ii ilicite desfăşurate de inculpa i în pe-
rioada 10-15 iunie 2006, astfel cum a fost re inută de prima instan ă, 
încadrarea juridică a faptei în dispozi iile art. 189 alin. (1), (2) şi (6) 
C. pen., privind infrac iunea de lipsire ilegală de libertate ce a avut 
ca urmare moartea victimei, este justificată. 

În cauză, infrac iunea de lipsire de libertate în mod ilegal a fost 
săvârşită de inculpa i în forma agravantă, de două sau mai multe per-
soane împreună, având ca urmare moartea victimei. Cooperarea in-
culpa ilor a dat mai multă eficien ă opera iunii de imobilizare, anihi-
lând posibilită ile de apărare ale victimei. Participa ia penală a fost 
proprie, to i inculpa ii ac ionând cu inten ie pentru lipsirea de liber-
tate în mod ilegal a victimei şi cu praeterinten ie fa ă de moartea vic-
timei, inculpa ii contribuind direct şi nemijlocit la săvârşirea faptei în 
calitate de coautori. Rezultatul mai grav, respectiv moartea victimei, 
nu a fost urmărit şi nici acceptat de inculpa i, care, deşi nu l-au pre-
văzut, puteau şi trebuiau să-l prevadă. 

Împrejurarea că inculpa ii au fost încredin a i că victima este 
posedată de diavoli şi au ac ionat pentru exorcizarea acesteia nu poa-
te constitui circumstan ă atenuantă, aşa cum a fost considerată de pri-
ma instan ă, în condi iile art. 74 alin. (2) C. pen. [relevan ă juridică 
în sensul amintit fiind acordată de instan a de control judiciar bunei 
conduite a inculpa ilor înainte de săvârşirea infrac iunii şi împre-
jurării că sunt la prima confruntare cu legea penală în baza art. 74 
alin. (1) lit. a) C. pen., cu consecin ele prevăzute în art. 76 alin. (2) 
C. pen.]. 

Împotriva deciziei amintite au declarat recursuri Parchetul de pe 
lângă Curtea de Apel Alba Iulia şi inculpa ii, acestea fiind respinse 
ca nefondate de Înalta Curte de Casa ie şi Justi ie, în baza art. 38515 
pct. 1 lit. b) C. proc. pen., care a apreciat următoarele: 

În cauză, ceea ce este semnificativ pentru latura obiectivă a 
infrac iunii de lipsire de libertate în mod ilegal urmată de moartea 
victimei este faptul că: pe lângă ac iunea materială efectivă a incul-
pa ilor prin care se produce lipsirea de libertate a persoanei, pe lângă 
faptul că privarea de libertate trebuie să existe în mod obiectiv, indi-
ferent dacă victima era conştientă sau nu că i-a fost paralizată ori 
restric ionată vremelnic libertatea de mişcare, pe lângă existen a unei 
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anumite durate a privării de libertate care, în spe ă, a amplificat, din 
cauza conten ionării mecanice prelungite şi, mai mult, suferin ele 
psihice şi fizice ale victimei (fapt precizat ca atare şi de Comisia 
S.M.L.), pe lângă faptul că victima nu a avut posibilitatea efectivă de 
a se elibera în perioada 10-15 iunie 2005, pe lângă faptul că privarea 
de libertate a victimei s-a realizat în contra voin ei liber exprimate a 
acesteia, pentru a exista elementul material al acestei infrac iuni, 
trebuie ca lipsirea de libertate să se producă în mod ilegal, adică să 
nu fie autorizată de lege sau ordonată în baza legii. 

În spe ă, caracterul ilegal al lipsirii de libertate decurge în primul 
rând din interdic iile pe care reglementările legale în materie penală 
le impun, în sensul art. 51 alin. (4) C. pen., pe care inculpa ii aveau 
obliga ia de a le cunoaşte şi respecta. Caracterul ilegal al privării de 
libertate decurge şi din interdic iile pe care reglementările consti-
tu ionale şi cele ale conven iilor interna ionale privitoare la libertatea 
individuală, le con in. În consens cu aceste reglementări, legiuirile 
bisericeşti aplicabile vie ii monahale, şi nu numai, interzic cu desă-
vârşire privarea de libertate a persoanei. 

În acest sens, ac iunile materiale ale inculpa ilor, de a izola şi 
imobiliza victima, în împrejurările arătate, sunt în totală contradic ie 
cu dispozi iile Constitu iei României cuprinse în art. 23 privind „li-
bertatea individuală”, în care se prevede că „libertatea individuală şi 
siguran a persoanei sunt inviolabile”, precum şi cu dispozi iile art. 53 
privind „restrângerea exerci iului unor drepturi sau al unor libertă i”, 
potrivit cărora „exerci iul unor drepturi sau al unor libertă i poate fi 
restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: 
apărarea securită ii na ionale, a ordinii, a sănătă ii ori a moralei pu-
blice, a drepturilor şi a libertă ilor cetă enilor; desfăşurarea instruc iei 
penale; prevenirea consecin elor unor calamită i naturale, ale unui 
dezastru, ori ale unui sinistru deosebit de grav” [alin. (1)]. 

În acelaşi timp Conven ia europeană, amendată de Protocolul  
nr. 11, prevede în art. 5 „Dreptul la libertate şi la siguran ă”, în sen-
sul că „orice persoană are dreptul la libertate şi la siguran ă. Nimeni 
nu poate fi lipsit de libertatea sa cu excep ia următoarelor cazuri (…) 
şi potrivit căilor legale”. 

În spiritul reglementărilor interne şi interna ionale, Legea  
nr. 487/2002 privind sănătatea mintală şi protec ia persoanelor cu 
tulburări psihice instituie o serie de măsuri cu privire la evaluarea, 
diagnosticarea, tratarea şi îngrijirea oricărei persoane cu tulburări 
psihice, aşa încât să se realizeze în „mediul cel mai pu in restrictiv, 
prin proceduri cât mai pu in restrictive, care să respecte pe cât po-
sibil, integritatea sa fizică şi psihică şi să răspundă în acelaşi timp 
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nevoilor sale de sănătate, precum şi a necesită ii de a asigura secu-
ritatea fizică a celorlal i” [art. 26 alin. (2) din lege]. 

În acord cu prevederile actelor normative citate, în art. 6 din De-
cretul nr. 177/1948 pentru Regimul general al cultelor religioase se 
prevede: „cultele religioase sunt libere să se organizeze şi pot func-
iona liber dacă practicile şi ritualul lor nu sunt contrare Constitu iei, 

securită ii sau ordinii publice şi bunelor moravuri”. În aceeaşi ordine 
de idei, în art. 10 al decretului men ionat se prevede: „credincioşii 
tuturor cultelor religioase sunt obliga i a se supune legilor ării ” şi cu 
atât mai mult prevederilor Codului penal român, ale cărui dispozi ii e 
obligatoriu a fi cunoscute de to i cetă enii, astfel cum am arătat. 

Deosebit de prevederile actelor normative cu caracter laic, legiui-
rile bisericeşti, între care: Statutul pentru organizarea şi func ionarea 
Bisericii Ortodoxe Române şi Regulamentul pentru organizarea vie-
ii monahale şi func ionarea administrativă şi disciplinară a mănăs-

tirilor con in dispozi ii care nu contravin Constitu iei şi Conven iei 
europene. Mai mult decât atât, în Regulamentul pentru organizarea 
vie ii monahale există reglementări (art. 133) cu privire la situa ia 
monahilor neputincioşi sau bolnavi „care vor fi îngriji i cu cele 
trebuitoare de Consiliul Economic al mănăstirii în modul cel mai 
uman şi mai potrivit cu starea suferin ei lor”. 

În consens cu toate aceste prevederi, prin adresa nr. 763 din 30 
iunie 2005, Biserica Ortodoxă Română a precizat că „nu are no iunea 
de practică a exorcismului, această no iune şi practică apar ine reli-
giilor primitive …”. La rândul său, Patriarhia Română a comunicat 
prin adresa nr. 3236 din 3 august 2005 punctul de vedere al Cance-
lariei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, potrivit căruia 
„exorcismul, adică suita de rugăciuni pentru alungarea duhurilor 
necurate, face parte din doctrina şi practica Bisericii Universale, cu 
temeiuri în Sfânta Scriptură şi constă exclusiv din rugăciuni înso ite 
de stropire cu agheasmă şi ungere cu undelemn sfin it. Orice acte sau 
proceduri în afara acestora, de natura celor folosite la T. se constituie 
în abateri grave de la disciplina bisericească”. 

Prin urmare, izolarea în propria chilie şi legarea membrelor 
victimei cu sfori şi prosoape şi apoi cu lan uri asigurate cu lacăte pe 
acea targă din scândură, în împrejurările arătate, în perioada 10-15 
iunie 2005, constituie ac iuni în vădită contradic ie cu prevederile 
acestor acte normative, ale legii penale şi ale legiuirilor bisericeşti, 
ceea ce conferă faptei caracter ilegal. 

De aceea, orice ac iune privativă de libertate, în alte condi ii 
decât cele legale şi orice depăşire a duratei legale a privării de liber-
tate, constituie infrac iune. În acest sens, în literatura juridică penală 
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se învederează că ori de câte ori privarea de libertate se face în alte 
condi ii decât cele autorizate de lege (un nebun este internat într-o 
locuin ă în loc să fie predat autorită ilor), ori în alte scopuri decât 
cele legale (re inerea unui alienat ca răzbunare pentru prejudiciile 
produse), fapta va constitui infrac iune. 

Aşadar, nicio reglementare, laică sau bisericească, nu îngăduie 
unei persoane, fie ea monah sau monahie, să lipsească o persoană de 
libertate în mod ilegal. 

În con inutul constitutiv al infrac iunii de lipsire de libertate în 
mod ilegal, în forma re inută în sarcina inculpa ilor, elementul su-
biectiv (inten ia) formează singur latura subiectivă a acesteia, astfel 
că nu este necesară şi împlinirea altor cerin e, ca mobilul şi scopul 
infrac iunii. În spe ă însă, constatarea şi cunoaşterea motivului in-
frac iunii scoate în eviden ă dorin a inculpa ilor de a se apăra împo-
triva heteroagresivită ii victimei, cât şi un anume sentiment religios 
materializat voit în privarea de libertate a acesteia, în pofida prac-
ticilor şi a normelor bisericeşti şi în vădită contradic ie cu normele 
legale, deşi vulnerabilitatea, inadaptabilitatea şi starea ei de sănătate 
impuneau o altă atitudine a inculpa ilor. 

Prin urmare, inculpa ii nu pot sus ine că ac iunea lor de a o izola şi 
imobiliza pe victimă a fost de natură să alunge duhurile rele, întrucât 
nu aveau dreptul să procedeze în acest fel, mai ales că a existat un 
precedent, cel din luna aprilie 2005, când victima a avut crize simi-
lare asupra cărora ei au avut reprezentarea clară a ac iunii lor, rapor-
tată la starea de sănătate mentală a lui C.M.I., când în modul cel mai 
firesc au transportat-o la spital pentru tratament. Odată cu reapari ia 
crizelor, a agita iei psihomotorii a victimei, inculpa ii trebuiau să 
sesizeze autorită ile abilitate (sanitare, administrative, judiciare etc.) 
pentru preluarea şi tratarea acesteia în condi ii de spitalizare, pentru 
boala psihică diagnosticată anterior. 

Inculpa ii au privat-o de libertate pe victimă, conştient şi conti-
nuu, deşi aveau posibilitatea de a o dezlega după efectuarea slujbe-
lor, rugăciunilor pentru alungarea duhurilor rele, ceea ce nu au făcut. 
Dorin a de libertate a victimei a fost fermă şi evidentă încă de la 
începutul perioadei de sechestrare, când a fugit din chilia în care stă-
tuse închisă, profitând de neaten ia inculpatei C.A.L., care o supra-
veghea şi inea cheia de la uşa de acces. În loc să-i redea libertatea, 
inculpa ii au stăruit să o readucă în propria chilie, să o izoleze şi să o 
lege, fapt care demonstrează inten ia lor de a sechestra victima. 

Imobilizarea victimei a încetat doar în momentul când aceasta se 
afla într-un stadiu premergător instalării mor ii biologice, când, potri-
vit aprecierii inculpa ilor, nu mai prezenta un pericol pentru obştea 
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mănăstirii, şi nu în situa ia în care C.M.I. era sănătoasă fizic şi s-ar fi 
putut opta pentru o conduită terapeutică. 

În privin a celeilalte cerin e esen iale, referitoare la scopul infrac-
iunii, s-au învederat următoarele: pentru existen a infrac iunii de 

lipsire de libertate în mod ilegal nu este necesar ca scopul acesteia să 
îl constituie comiterea unei alte infrac iuni. De exemplu, situa ia ace-
luia care, pentru a săvârşi o infrac iune de omor, procedează ini ial la 
lipsirea victimei de libertate. Infrac iunea de lipsire de libertate în 
mod ilegal există şi în situa ia în care scopul acesteia nu îl reprezintă 
comiterea unei alte infrac iuni. De pildă, situa ia aceluia care lipseşte 
de libertate o persoană, pentru ca aceasta din urmă, să nu se întâl-
nească cu o alta, neagreată de primul. Atât timp cât nu face parte din 
situa iile permise de lege, limitarea dreptului persoanei la libertate se 
sanc ionează indiferent de natura motivului care determină ac iunea 
de limitare, inclusiv în situa ia în care subiectul activ, adică autorul, 
consideră că prin ac iunea lui aduce un beneficiu celui care este lipsit 
de libertate. În ambele variante ale scopului urmărit de autor, acela 
de a comite o infrac iune sau acela „de a face bine”, lipsirea de liber-
tate este ilegală şi de aceea constituie infrac iune, scopul nefăcând 
parte din elementele constitutive ale acestei infrac iuni. 

În ceea ce priveşte rezultatul mai grav produs, este de învederat 
că moartea victimei C.M.I. a fost urmarea ac iunii inculpa ilor de a o 
sechestra, în perioada 10-15 iunie 2005, în care victima a fost lipsită 
de libertatea fizică de a se mişca, de a se hrăni şi hidrata. Inculpa ii 
nu au urmărit ca prin nehidratarea şi nealimentarea victimei în pe-
rioada privării de libertate să suprime via a acesteia, deşi trebuiau şi 
puteau să prevadă rezultatul inac iunii lor. Aceasta rezultă din 
sus inerile inculpa ilor în care au arătat că au încercat să-i dea ceai şi 
pâine, însă victima refuza. Conten ia mecanică prelungită în pozi ia 
decubit dorsal a fost total neadecvată pentru hidratarea şi hrănirea 
victimei, atât personal, cât şi de către inculpa i. Rezultatul mai grav, 
moartea persoanei, s-a produs din vina inculpa ilor, care trebuiau şi 
puteau să-l prevadă. Şocul hipovolemic care a constituit cauza mor ii 
s-a instalat ca urmare a deshidratării severe în timp ce victima a fost 
izolată şi imobilizată, mai întâi în chilia ei şi apoi pe acea cruce 
improvizată. Starea de sănătate fizică şi psihică a victimei era de 
natură să atragă aten ia inculpa ilor asupra urmării faptei lor, cu atât 
mai mult cu cât crizele persistau, iar semnele clare şi evidente de 
însănătoşire nu apăreau. 

Atât timp cât între momentul de început al privării de libertate a 
victimei şi cel al mor ii nu s-a interpus un alt fapt care să întrerupă 
starea de imobilism şi să facă posibilă reechilibrarea hidroelectro-
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litică, rezultă că ei au ignorat, în mod categoric, orice altă interven ie 
pentru salvarea ei, deşi agita ia psihomotorie nu încetase. 

Inculpa ii aveau datoria să procedeze cu toată aten ia şi să depună 
toate diligen ele pentru a lua măsurile necesare de salvare a victimei, 
având în vedere experien a lor de via ă, studiile medii, faptul că 
lucraseră în institu ii publice, că aveau un contact permanent cu 
Spitalul Jude ean pentru tratarea altor călugări e bolnave, că aveau 
posibilitatea de a o duce la spital pentru tratament, ceea ce nu au 
făcut. Cu alte cuvinte, inculpa ii trebuiau şi puteau să prevadă rezul-
tatul mai grav al faptei lor, respectiv moartea C.M.I. 

Prin urmare, în cadrul infrac iunii re inute în sarcina inculpa ilor, 
forma de vinovă ie a inten iei referitoare la lipsirea de libertate în 
mod ilegal este înso ită de cea a culpei în ce priveşte moartea victi-
mei. Între ac iunea materială inten ionată de restrângere şi paralizare 
a libertă ii fizice a victimei, concomitentă cu inac iunea lor culpabilă 
privitoare la lipsa aportului hidric şi nutritiv, care s-au cumulat şi 
poten at reciproc şi moartea C.M.I., rezultat mai grav produs din 
culpă, a existat fără dubiu legătură de cauzalitate directă. 

Caracteristic, aşadar, pentru activitatea infrac ională specifică lip-
sirii de libertate în mod ilegal urmată de moartea victimei, în care se 
întâlneşte forma mixtă de vinovă ie este faptul că inculpa ii, prevă-
zând şi urmărind sau acceptând producerea unui anumit rezultat, 
săvârşesc o faptă ce constituie elementul material al unei infrac iuni, 
dar produc un rezultat mai grav, ce caracterizează o variantă agravată 
a infrac iunii în al cărei con inut complex a fost prevăzută această 
situa ie. 

Inculpa ii au recunoscut în mod constant ac iunile materiale 
săvârşite, însă au invocat în apărarea lor că au ac ionat în spiritul 
bunei credin e, în ideea de „a alunga duhurile rele ce posedau victi-
ma”, că au ac ionat din punct de vedere duhovnicesc, întrucât trata-
mentul medicamentos a fost ineficient. Au arătat, de asemenea, că au 
izolat şi imobilizat victima, mai întâi în chilia ei, pentru protec ia 
„măicu elor”, a „mirenilor” şi chiar a acesteia, dat fiind comporta-
mentul ei hetero şi autoagresiv, şi nu în scopul de a o lipsi de 
libertate. Au declarat că au procedat la legarea victimei pe acea cruce 
improvizată potrivit unor practici religioase, având acelaşi motiv de 
înlăturare a duhurilor rele, pe de o parte, cât şi de protec ie a ei şi a 
celorlalte persoane, pe de altă parte. Aceştia au sus inut constant că 
nu au ac ionat cu inten ia de a o lipsi de libertate şi că nu au prevăzut 
rezultatul mai grav al faptei lor, respectiv moartea C.M.I. 

Referitor la aplicabilitatea art. 51 C. pen., privind eroarea de fapt, 
trebuie subliniat că inculpa ii au avut reprezentarea corectă a datelor 
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realită ii. Ei au cunoscut că victima era bolnavă psihic. Ca atare, ori-
ce îngrădire ilegală a libertă ii fizice de mişcare a acesteia, corobo-
rată cu lipsa tratamentului medicamentos, pe care l-au întrerupt voit, 
cu restric iile lichidiene şi alimentare (situa ie ce constituie o circum-
stan ă reală, care se răsfrânge asupra tuturor inculpa ilor), conferă 
faptei privative de libertate caracter ilegal. 

Inculpa ii s-au substituit medicului specialist, în sensul că în locul 
bolii psihice au pus demonizarea, iar în locul tratamentului medica-
mentos au aplicat victimei ritualuri şi rugăciuni pentru alungarea 
duhurilor rele, recurgând la izolarea şi lipsirea de libertate a acesteia 
prin conten ia mecanică prelungită. În acest mod au atribuit caracter 
ilegal ac iunii lor, în condi iile în care chiar ei au criticat vehement 
modalitatea în care a fost îngrijită în Sec ia de psihiatrie a Spitalului 
Jude ean, unde „a fost nevoie de şase persoane să o imobilizeze, pen-
tru a-i face o injec ie cu care să o calmeze” şi apoi, inută în somn 
medicamentos etc. Deci, inculpa ii au cunoscut semnifica ia imo-
bilizării unei persoane, fie ea şi în condi iile permise de lege, pe care 
însă au dezaprobat-o, considerând-o inumană, deşi C.M.I. se afla sub 
tratament medicamentos de specialitate. 

 

Notă. 1. A se vedea i C.A. Constanţa, s. pen., dec. nr. 228 din 
13 martie 2000, în Dreptul nr. 1/2001, p. 188 – săvâr irea infracţiunii 
de lipsire de libertate în mod ilegal se comite cu intenţie directă, iar 
consecinţa lipsirii victimei de libertate de natură să atragă moartea 
acesteia, moarte ce a survenit tocmai ca urmare a lipsirii de libertate, 
cât i presiunii fizice i psihice exercitate, prezintă un raport de 
cauzalitate ce nu poate fi omis. Existând, indubitabil, un raport de 
cauzalitate între conduita inculpaţilor i decesul victimei, în sensul în 
care inculpaţii nu au urmărit în mod direct uciderea victimei, dar au 
acceptat posibilitatea producerii acesteia, rezultă că inculpaţii au 
acţionat cu intenţie indirectă. În speţă, inculpaţii au lipsit victima în 
mod ilegal de libertate i au exercitat asupra ei presiuni psihice i 
constrângeri fizice, astfel încât aceasta, pretextând că merge la toa-
letă, a sărit pe fereastră de la etajul 3, căzând pe trotuar i suferind 
politraumatisme în urma cărora a decedat. În consecinţă, încadrarea 
juridică a faptei inculpaţilor a fost schimbată din prevederile art. 189 
alin. (2) C. pen. în art. 189 alin. (4) C. pen.[1] 

2. A se vedea i C.A. Bucure ti, s. a II-a pen., dec. nr. 40/1996, în 
R.D.P. nr. 3/1996, p. 128 – în raport cu conţinutul normei legale incri-
minatoare, pentru a se putea reţine infracţiunea de lipsire de libertate 
în mod ilegal în forma agravată prevăzută în art. 189 alin. (4) C. pen. 
(„dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei”), este necesar ca 

                                                 
[1] În urma modificării art. 189 C. pen. prin Legea nr. 169/2002, dispozi iile 

prevăzute în alin. (4) au fost preluate de alin. (6). 
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decesul victimei să fie consecinţa directă a lipsirii de libertate, deci 
trebuie să fie urmarea faptului că s-a produs o împiedicare, totală sau 
restrânsă, de mi care a persoanei vătămate. În speţă, inculpatul, în 
urma unei neînţelegeri cu tatăl său, l-a trântit pe patul din bucătărie 
i, imobilizându-l prin apăsarea toracelui cu genunchiul, i-a legat mâi-

nile i picioarele după care, astfel legat, l-a dus în pivniţă unde, după 
aproximativ o oră, victima a decedat, moartea sa producându-se – 
conform concluziilor expertizei medico-legale – ca urmare a hemo-
ragiei consecutive traumatismului, cu ruptură de splină, produsă prin 
comprimare toraco-abdominală. În aceste condiţii, decesul victimei 
nefiind urmarea directă a lipsirii de libertate, ci consecinţa violenţelor 
exercitate de inculpat cu ocazia imobilizării acesteia, în mod gre it 
inculpatul a fost condamnat în baza art. 189 alin. (4) C. pen.; corecta 
încadrare juridică a faptei era în art. 189 alin. (2) i art. 183, cu 
aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. 

3. Circumstanţa agravantă referitoare la lipsirea de libertate în 
mod ilegal ce a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei se 
referă la producerea, prin săvâr irea faptei, a unui rezultat mai grav, 
ce nu a fost urmărit i nici nu a fost acceptat de făptuitor; acesta, în 
condiţiile concrete în care a acţionat, fie că l-a prevăzut, dar a crezut, 
fără temei, că el nu se va produce, fie că nu l-a prevăzut, de i putea 
i trebuia să-l prevadă. Cu alte cuvinte, poziţia subiectivă a făptuitoru-

lui faţă de moartea sau sinuciderea victimei se caracterizează prin 
praeterintenţie. Dacă se stabile te că făptuitorul a acţionat cu intenţie – 
directă sau indirectă – în ceea ce prive te moartea sau sinuciderea 
victimei, infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal intră în concurs 
cu infracţiunea de omor ori determinarea sau înlesnirea sinuciderii[1]. 

4. Condiţia de ilicitate în cazul infracţiunii de lipsire de libertate 
prevăzute de art. 189 C. pen. se justifică prin aceea că sunt categorii 
de persoane a căror condiţie personală sau situaţie proprie impune 
luarea unor măsuri de restrângere a libertăţii lor, după cum anumite 
restrângeri sunt implicit aduse libertăţii altor persoane din cauza 
activităţii pe care ele o desfă oară. Faţă de toţi ace tia, de i are loc o 
restrângere a posibilităţilor de liberă mi care i acţiune, totu i infrac-
ţiunea nu va fi comisă, fiindcă lipse te caracterul ilegal al acţiunii de 
privare de libertate. Astfel, nu săvâr esc fapta incriminată i nu sunt 
pasibili de răspundere penală părinţii care, în dorinţa de a asigura 
educaţia copiilor, îi supun pe ace tia la anumite privaţiuni în ce pri-
ve te libertatea lor de mi care i acţiune. Totodată, persoanele care 
participă la luarea măsurii de internare a unui bolnav, suferind de o 
boală gravă (de exemplu: o alienaţie mintală, o boală epidemică etc.), 
care face necesară internarea sa, ori persoanele care aduc la înde-
plinire măsurile de ţinere în carantină sanitară a călătorilor, nu răs-
pund penal pentru actele efectuate în atare împrejurări (între ace tia 

                                                 
[1] A se vedea O. Loghin, T. Toader, Drept penal român. Partea specială, ed.  

a III-a, Casa de Editură şi Presă „Şansa”, Bucureşti, 1997, p. 140. 
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pot fi rudele, prietenii, persoanele străine chiar, care sesizează orga-
nul în drept a lua măsura, precum i personalul sanitar care îndepli-
ne te dispoziţia de internare). Sunt apoi anumite categorii de persoa-
ne care, datorită activităţii ce o desfă oară, se găsesc supuse unui 
regim implicând restrângeri ale libertăţii. Este de pildă cazul militari-
lor, al personalului tiinţific care întreprinde cercetări în condiţii de 
cvasi izolare un timp mai îndelungat, al sportivilor convocaţi în canto-
namente etc. Restrângerea libertăţii în asemenea cazuri nu este 
relevantă pentru legea penală, întrucât, pe de o parte, activităţile care 
le generează sunt utile sau admise în viaţa socială, iar pe de altă 
parte, cei care sunt angrenaţi în activităţi de acest fel satisfac o înda-
torire generală (de exemplu, militarii) sau consimt voluntar la restric-
ţiile de libertate ce le implică activitatea în care sunt angrenaţi (ce-
lelalte categorii). Cerinţa esenţială nu este, de asemenea, îndeplinită, 
privarea de libertate fiind legitimă în cazul executării măsurilor pre-
ventive (reţinere, arestare) prevăzute în art. 136 C. proc. pen., pre-
cum i prinderea infractorilor de către cetăţeni (în caz de infracţiune 
flagrantă), potrivit art. 465 alin. (3) C. proc. pen.[1] 

5. Consimţământul victimei are eficienţă juridică, în înţelesul că 
restrângerea temporară a libertăţii unei persoane nu va constitui in-
fracţiune din moment ce s-a obţinut în prealabil acordul acelei per-
soane spre a fi supusă la unele restricţii care privesc libertatea sa. 
Desigur că persoana care î i dă consimţământul trebuie să fie con-
tientă de semnificaţia măsurilor (restricţiilor) pe care le va suporta, 

iar voinţa ei este necesar să se manifeste liber. Revocarea consim-
ţământului dat schimbă implicit i caracterul faptei, menţinerea regi-
mului de privaţiune a libertăţii după retragerea consimţământului con-
duce la săvâr irea infracţiunii[2]. 

6. Referitor la caracterul licit al privării de libertate, a se vedea 
speţa nr. 8. 

7. Referitor la relevanţa juridică a scopului urmărit prin lipsirea de 
libertate în mod ilegal, a se vedea în acela i sens i speţele nr. 2, 3 i 
4 cu notele anexă i în sens contrar speţa nr. 5. 

 
 
 

                                                 
[1] A se vedea V. Dongoroz, I. Fodor, S. Kahane ş.a., Explica ii teoretice ale 

Codului Penal Român. Partea specială, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003,  
p. 271-272; O. Loghin, A. Filipaş, Drept penal. Partea specială, Ed. Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1983, p. 63. 

[2] A se vedea V. Dongoroz, I. Fodor, S. Kahane ş.a., Explica ii teoretice ..., 
p. 273. 


