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Aptitudinea persoanei fizice de a participa la ra-
porturile juridice în calitate de titular de drep-

turi şi obligaţii defineşte noţiunea de „capacitate ju-
ridică”. Legislaţia civilă internă nu defineşte, în mod 
expres, această noţiune, însă reglementează părţile sale 
constitutive, capacitatea de exerciţiu şi capacitatea 
de folosinţă. 

Astfel, în conformitate cu art.18 Codul civil [1], 
prin capacitatea de folosinţă a persoanei fizice se are 
în vedere capacitatea persoanei de a avea drepturi şi 
obligaţii civile, iar capacitatea de exerciţiu este apti-
tudinea persoanei de a dobândi, prin fapta proprie, şi 
de a exercita drepturi civile, de a-şi asuma și executa 
personal obligaţii civile. 

Pornind de la reglemetările în vigoare, rezultă că 
noţiunea de capacitate juridică, în modalitatea aborda-
tă de legislația internă, constituie o noţiune generică, 
care cuprinde în mod cumulativ noţiunile de capacitate 
juridică de exerciţiu şi capacitate juridică de folosinţă. 
Aceeaşi abordare este reglementată şi în legislaţiile in-
terne ale majorității statelor cu un sistem juridic germa-
no-romanic, spre exemplu, legislația României, Rusiei, 
Ucrainei, Bulgariei etc., spre deosebire de reglementă-
rile statelor din sistemul common-law, care recunoaște 
unicitatea acestei instituții și nu pot concepe prezența 
capacității juridice doar din perspectiva recunoașterii 
dreptului de a avea drepturi, fără a le exercita. 

Recunoaşterea capacităţii juridice în egală măsură 
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Egalitatea în fața legii este un principiu fundamental de protecție a drepturilor omului, indispensabil pentru asigurarea 
liberei exercitări a drepturilor. Declarația Universală a Drepturilor Omului și Pactul internațional cu privire la drepturile 
civile și politice, în mod expres, garantează principiul egalității în fața legii. Acest principiu este, de asemenea, reflectat și 
în cadrul altor tratate internaționale sau regionale, cum ar fi spre exemplu, Convenția asupra eliminării tuturor formelor de 
discriminare față de femei; Convenția Americană a Drepturilor Omului; Carta Africană a Drepturilor Omului etc.

Egalitatea în fața legii rezultă din virtutea de a fi persoană și evidențiază necesitatea de protecție egală a tuturor per-
soanelor în realizarea propriilor vise, dorințe și greșeli, indiferent de dizabilitate, orientare sexuală, opinie politică etc. În 
Republica Moldova egalitatea în fața legii a persoanelor cu dizabilități este încă o problemă, deoarece aceste persoane riscă 
să fie deprivate de dreptul de a-și exercita capacitatea juridică. Cu alte cuvinte, persoanele lipsite de capacitate juridică 
sunt lipsite de dreptul de a fi parte a unui contract (spre exemplu, să închirieze o casă sau să solicite prestarea serviciilor de 
telefonie etc.), nu au dreptul de a se căsători, semna un contract de muncă etc. Cele mai multe persoane lipsite de capacitate 
juridică sunt persoanele cu dizabilități intelectuale.

Un pas important în asigurarea dreptului la capacitate juridică a persoanelor cu dizabilități – sau egalitatea de drepturi 
pentru persoanele cu dizabilități în raport cu celalalte persoane – a fost adoptarea Convenției cu privire la drepturile per-
soanelor cu dizabilități la 13 decembrie 2006. Prezenta Convenție este un act internațional de drepturile omului, adoptat de 
către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite și a fost ratificată de Republica Moldova la data de 09 iulie 2010. 
Devenind parte semnatară a prezentei Convenții, țara noastră este obligată să revizuiască reglementările legale interne 
referitoare la instituția capacității juridice. În conformitate cu art.12 al Convenției, autoritățile trebuie să întreprindă toate 
acțiunile necesare pentru dezvoltarea legilor și politicilor necesare substituirii regimului de luare substitutivă de decizii în 
favoarea celui de luare asistată de decizii.
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* * *
Equality before the law is a basic general principle of human rights protection and is indispensable for the exercise 

of other human rights. The Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political 
Rights specifically guarantee the right to equality before the law. This principle is also reflected in other international and 
regional treaties, including, for example, the Convention on the Elimination of Discrimination against Women, the African 
Charter on Human and People’s Rights, and the American Convention on Human Rights.

Equality before the law means that by virtue of the fact that you are a person, regardless of disability, sexual orienta-
tion, political opinion, and so forth, you have the right to equal protection of the law in realizing your dreams, wishes 
and wrongs. This is a problem however; in Moldova if you have a disability you risk to be deprived of the possibilities to 
exercise your rights. In other words, if a person was deprived of their right to exercise legal capacity, he/she can’t be a part 
in any contract (e.g., renting a house or getting a telephone subscription), can’t get married, can’t sign a labor contract etc. 
Most of those persons are with intellectual disabilities. 

The most important step in assuring the right to legal capacity for persons with disability in recent years – or equality 
for people with and without disabilities – was the adoption of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
(CRPD) on 13 December 2006. The CRPD is an international human rights treaty adopted by the United Nations General 
Assembly that was ratified by Moldova on 09 July 2010. Becoming a part of this Convention means that our country has 
the obligation to review its laws allowing for guardianship and trusteeship. According to Article 12, officials should take 
action to develop laws and policies to replace regimes of substitute decision-making by supported decision-making.

Keywords: juridical capacity; exercise capacity; equality before the law; Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities; decision-making.
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tuturor persoanelor fizice, în plan normativ, a fost re-
alizată printr-o serie de acte internaţionale la care ţara 
noastră este parte, spre exemplu, art. 6 din Declaraţia 
Universală a Drepturilor omului [2] proclamă că toţi 
oamenii sunt egali în faţa legii şi au, fără nici o deose-
bire, dreptul la o egală protecţie juridică. Art. 26 din 
Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi 
politice [3] declară că toate persoanele sunt egale în 
faţa legii şi au, fără discriminare, dreptul la o ocroti-
re legală din partea legii etc., articolul 16 al aceluiaşi 
act prevede că orice om are dreptul de a i se recunoaş-
te pretutindeni personalitatea juridică. De asemenea, 
dreptul la capacitate juridică a fost recunoscut şi prin 
articolul 15 al Convenţiei onU asupra eliminării tu-
turor formelor de discriminare faţă de femei [4], care 
stabileşte că Statele Părţi recunosc femeia, în materie 
civilă, ca având capacitate juridică identică cu cea a 
bărbatului şi aceleaşi posibilităţi pentru a le exercita. 
Totuşi, liniile directorii în materia capacităţii juridice 
sunt impuse prin art. 12 al Convenţiei privind dreptu-
rile persoanelor cu dizabilităţi [5], statele participante 
recunosc că persoanele cu dizabilităţi beneficiază de 
aceeaşi capacitate juridică ca şi alte persoane în toate 
aspectele vieţii, aceste prevederi constituie fundamen-
tul necesităţilor de ajustare a legislaţiei interne la noile 
rigori internaţionale, dat fiind faptul că cele mai multe 
cazuri de discriminare în exercitarea capacităţii juridice 
au fost întâlnite în cazul persoanelor cu dizabilităţi. 

Prin prevederile sale, acest act produce o schimbare 
totală a paradigmei asupra reglementărilor interne cu 
privire la capacitatea juridică, impactul acestor preve-
deri relevând din necesitatea precum capacitatea juri-
dică să devină mai inclusivă şi tolerantă faţă de diver-
sitatea umană şi mai flexibilă în raport cu necesităţile 
acestora. 

Cu alte cuvinte, esenţa capacităţii juridice nu rezultă 
din aptitudinea persoanei de a conştientiza sau dirija ac-
ţiunile sale, deci nu se confundă cu capacitatea mintală 
a persoanei, dar, dimpotrivă, esenţa capacităţii juridice 
rezultă din însăşi calitatea de a fi persoană şi subiect de 
drept, astfel încât reglementările în vigoare trebuie să 
se preocupe de ce fel de suport necesită persoana pen-
tru a-şi exercita capacitatea juridică. 

În conformitate cu Comentariul general al Comite-
tului ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, 
statele care au ratificat Convenția sunt obligate să exa-
mineze în mod holistic reglementările interne în vigoa-
re, astfel încât să asigure ca dreptul la capacitate juridi-
că al persoanelor cu dizabilități să fie exercitat în toate 
domeniile vieții, în mod egal cu ceilalți. 

Pe parcursul istoriei, persoanele cu dizabilități au 
fost lipsite, într-o manieră discriminatorie, de dreptul 
la capacitate juridică. Marginalizarea lor de dreptul 
de a exercita capacitatea juridică a fost realizată sub 
egida regimului substitutiv de luare a deciziei în baza 
instituțiilor de tutelă, custodie și legislațiile de sănăta-
te mintală, care permit un tratament forțat în raport cu 
aceste persoane. Toate aceste regimuri trebuie abolite 
în scopul de a asigura că dreptul la capacitate juridică 
este pe deplin restabilit persoanelor cu dizabilități în 
condiții egale cu ceilalți [6].

În conformitate cu art. 24 CC, dacă persoana fizică 
suferă de tulburări psihice (boli mintale sau deficienţe 

mintale) din cauza cărora nu poate conştientiza sau di-
rija acţiunile sale, ea poate fi declarată de către instanţa 
de judecată ca incapabilă, asupra ei fiind instituită tu-
tela. Conform reglementărilor legale în vigoare, teme-
iurile de declarare a incapacităţii persoanei sunt boala 
sau deficienţa mintală, dacă acestea sunt cauza imposi-
bilităţii de conştientizare şi dirijare a acţiunilor proprii. 
Incapacitatea de exerciţiu a persoanei reprezintă impo-
sibilitatea persoanei de a dobândi prin faptă proprie şi 
de a exercita drepturi, de a-şi asuma personal obligaţii 
civile şi de a le executa.

Ca şi în cazul capacităţii limitate de exerciţiu, inca-
pacitatea persoanei este percepută, în concepţia legis-
laţiei în vigoare, ca o formă de protecţie a persoanei în 
procesul de exercitare a drepturilor proprii împotriva 
unor abuzuri care pot surveni din partea membrilor co-
munităţii. Deşi protecţia oferită de lege se referă la pre-
venirea abuzurilor din partea membrilor comunităţii, 
abuzuri, care, în cele mai dese cazuri, iau forma de ma-
nipulare sau inducere în eroare a persoanei care suferă 
de boală sau deficienţă mintală, legislaţia în vigoare nu 
prevede un mecanism eficient de respectare a voinţei 
şi intereselor personale, din motivul substituţiei voinţei 
persoanei cu cele ale reprezentantului legal, tutorele, în 
acest context putem admite că suntem în prezenţa unei 
omisiuni a personalităţii juridice. 

Analizând reglementările legale în vigoare, rezultă 
că pot fi lipsiţi de capacitate de exerciţiu doar persoa-
nele care au o boală mintală sau cele cu deficienţă min-
tală sau dizabilitate intelectuală. Boala mintală este o 
boală psihiatrică care afectează gândurile, comportarea 
şi abilitatea socială a oamenilor, o disfuncţie care afec-
tează sentimentele şi comportamentul persoanei. Spre 
deosebire de boala mintală, dizabilitatea intelectuală 
este o stare manifestată prin dificultăţi de învăţare şi 
înţelegere, datorate unei dezvoltări incomplete a inteli-
genţei. Spre deosebire de boala mintală, care are un ca-
racter temporar, putând fi tratată, dizabilitatea intelec-
tuală reprezintă o dezvoltare intelectuală înceată, care 
durează întreaga viaţă, iar tratamentul medical nu are 
nici un efect. Având în vedere diferenţele dintre aceste 
temeiuri, rezultă că dacă persoana care are o boală in-
telectuală poate avea şansa de anulare a incapacităţii 
sale, persoanele cu dizabilităţi intelectuale nu au aceas-
tă şansă. Astfel odată declarate incapabile, ele rămân 
cu acest statut întreaga viaţă, devenind din subiecte de 
drept, obiecte ale raporturilor juridice, toate drepturile 
şi obligaţiile lor fiind exercitate de către reprezentanţii 
lor legali. În aceste împrejurări, nu putem să neglijăm 
îngrijorarea cu privire la protecţia oferită de lege per-
soanelor cu dizabilităţi intelectuale, cărora, pe de o par-
te, legislaţia în vigoare le recunoaşte deţinerea tuturor 
drepturilor şi obligaţiilor, iar pe de altă parte, îi lipseşte 
de posibilitatea de a-şi exercita aceste drepturi şi obli-
gaţii, lăsând alte persoane să decidă, să acţioneze şi să 
aprecieze drepturile şi obligaţiile lor. 

Aceste aspecte legate de capacitatea de exerciţiu a 
persoanelor cu dizabilităţi intelectuale au fost omise 
în nenumărate rânduri, mai ales datorită atitudinii de 
indiferență a societăţii, însă concomitent cu ratificarea 
Convenţiei ONU cu privire la drepturile persoanelor 
cu dizabilităţi prin Legea nr.166 din 10 iulie 2010 [7], 
prevederile acestui act au devenit obligatorii pentru 
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ţara noastră, care în aceeaşi măsură cu celelalte Părţi 
Semnatare ale Convenţiei, recunosc că persoanele cu 
dizabilităţi beneficiază de aceeaşi capacitate juridică 
ca şi alte persoane în toate aspectele vieţii. În scopul 
de a optimiza înţelegerea acestui act, forul International 
Dizability Alliance (forul organizaţiilor internaţionale 
şi regionale ale persoanelor cu dizabilităţi) în cadrul 
interpretărilor asupra acestui act internaţional specifică 
că termenul capacitate juridică, utilizat în cadrul Con-
venţiei, semnifică atât capacitatea de a avea drepturi, 
cât şi capacitatea de a le exercita. Rezultând din aceste 
interpretări, asigurarea persoanelor cu dizabilităţi cu 
capacitate de folosinţă este insuficientă pentru a asi-
gura conformitatea cu Convenţia ONU cu privire la 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi, orice impedi-
mente sau limitări în această direcţie fiind neconforme 
acestui act. 

În baza prevederilor Convenţiei ONU cu privire la 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi, în special art.12, 
are loc o schimbare a paradigmei instituţiei capacită-
ţii juridice, în baza căruia calitatea de subiecți de drept 
este recunoscută tuturor persoanelor şi nu se limitează 
doar la posibilitatea de a avea drepturi şi obligaţii, dar 
se extinde şi asupra posibilităţilor de exercitare liberă a 
acestor drepturi. Astfel această institutie nu mai depin-
de de capacitatea mintală a persoanei, dar de calitatea 
sa de a fi persoană. 

Deși nu recunoaștem legalitatea actelor de declarare 
a incapacității persoanelor fizice, având în vedere ratifi-
carea Convenţiei ONU cu privire la drepturile persoane-
lor cu dizabilităţi de către țara noastră și a superiorității 
reglementărilor internaționale referitoare la drepturile 
omului în raport cu cele interne, recunoscute prin arti-
colul 4 al Constituției Republicii Moldova [8], consi-
deram oportun a analiza actualele reglementări inter-
ne, care mai sunt aplicabile din motivul nesoluționarii 
acestui conflict de legi de către autoritățile competente. 
Astfel, conform reglementărilor legale naționale, per-
soana fizică majoră poate fi declarată incapabilă doar 
prin hotărâre a instanţei de judecată şi doar în cazurile 
cumulării următoarelor trei condiţii:

persoana ce urmează să fie lipsită de capacitate a) 
de exerciţiu să fie lipsită de discernământ;

lipsa de discernământ să o pună în imposibilita-b) 
tea de a înţelege singură însemnătatea şi consecinţele 
juridice ale actelor săvârşite;

lipsa discernământului să se datoreze bolii min-c) 
tale sau deficienţei mintale [9].

Discernământul reprezintă facultatea de a pătrunde, 
de a judeca şi de a aprecia corect lucrurile, la justa lor 
valoare, cu alte cuvinte, persoana cu discernământ este 
persoana capabilă să-şi dea seama de consecinţele ac-
telor sau faptelor sale. Iar persoana fără discernământ, 
este persoana care nu distinge însemnătatea actelor sale 
juridice, nu poate determina corectitudinea actelor sale 
şi, mai ales, nu poate să aprecieze efectele actelor pe care 
le încheie. În legătură cu cea de-a doua condiţie impusă 
prin Hotărârea Plenului nr.17 din 31.05.2004, exprimăm 
dezacordul cu conţinutul acestuia. În sensul exprimat de 
acest text interpretativ, rezultă că pentru a nu fi lipsite 
de capacitate de exerciţiu, persoanele trebuie să conşti-
entizeze independent efectele şi toate aspectele legate 
de încheierea actului juridic, situaţii aproape imposibile 

şi pentru persoanele care nu au o boală sau dizabilitate 
mintală, considerăm justificat şi rezonabil orice suport 
realizat în scopul realizării tuturor actelor necesare pen-
tru încheierea actelor juridice. Cea de-a treia condiţie se 
referă la limitarea temeiurilor de declarare a incapacită-
ţii persoanei fizice, doar la cauzarea lipsei de discernă-
mânt de boală sau deficienţă mintală. 

Persoana fizică majoră poate fi declarată incapabi-
lă doar în baza hotărârii instanţei de judecată, procesul 
privind declararea incapacităţii persoanei fizice poate 
fi pornit la cererea membrilor ei de familie, a rudelor 
apropiate sau la solicitarea organului de tutelă şi cu-
ratelă, a instituţiei de psihiatrie sau psihoneurologie, 
a procurorului. Considerăm oportună enumerarea ca-
tegoriilor de persoane, realizată de legiuitor, care pot 
solicita instanţei de judecată declararea incapacităţii 
persoanei fizice. Totuşi în admiterea unei asemenea ac-
ţiuni, instanţa trebuie să ordone efectuarea expertizei 
psihiatrice, care constată doar existenţa sau lipsa bolii 
mintale sau a deficienţei mintale. Nu este de compe-
tenţa expertului psihiatrico-legal să determine dacă este 
sau nu persoana cu discernământ. Conştientizăm că 
prin această afirmaţie expunem o opinie contradictorie 
cu cea a Plenului Curtii Supreme de Justiţie, care reco-
mandă instanţei de judecată să formuleze un raspuns la 
întrebarea cu privire la poate sau nu persoana să înţe-
leagă şi să dirijeze acţiunile sale. Consideram ca răs-
punsurile la această întrebare depăşesc competenţa ex-
pertizei psihiatrice şi a ştiinţei medicinii, în general. De 
asemenea, temeiurile de declarare a incapacităţii per-
soanei fizice trebuie interpretate în ansamblul lor, astfel 
prezenţa bolii sau deficienţei mintale nu sunt suficiente 
pentru a declara persoana incapabilă. Lipsa de discer-
nământ trebuie apreciată pornid de la multitudinea rela-
ţiilor sociale şi aptitudini ale persoanei, din acest motiv 
raportul de expertiză psihiatrică nu poate fi considerat o 
probă suficientă pentru declararea incapacităţii persoa-
nei, din acelaşi motiv examinarea acestor cauze trebuie 
realizate cu prezenţa obligatorie a persoanei. 

Prin Hotărârea Judecătoriei orașului Orhei din 26 
iulie 2010 [10], cetăţeanul L a fost declarat incapabil 
la cererea directorului Casei-internat pentru copii cu 
deficienţe mintale. În motivarea hotărârii, instanţa de 
judecată menţionează că „instituţia rezidenţială are 
nevoie să-i stabilească incapacitatea mintală pentru 
a-l transfera în instituţiile psihoneurologice pentru 
maturi, iar raportul de expertiză medico-legală psihi-
atrică confirmă că Levoşchin suferă de retard mintal 
mediu”, cauza a fost examinată în şedinţă de judecată 
fără participarea persoanei care a fost declarată inca-
pabilă, deşi acesta nu suferea de oarecare boli sau alte 
condiţii care ar justifica examinarea pricinii în lipsa sa. 
Circumstanțele care adeveresc că unica probă admisă 
în proces a fost raportul de expertiză psihiatrică, că 
cauza a fost examinată fără participarea nemijlocită a 
persoanei etc. constituie doar câteva dintre argumen-
tele că instanţele naţionale încalcă grav reglementările 
cu privire la declararea incapacităţii și nu pot aprecia 
corespunzător cazurile lipsei de discernământ. Prezenţa 
unei deficienţe sau boli mentale nu poate fi suficientă 
pentru a declara o persoană incapabilă. Apreciem că 
instanţa a apreciat eronat concluziile raportului de ex-
pertiză psihiatrică, săvârşind o încălcare gravă a drep-
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turilor persoanei prin neaprecierea competenţelor sale. 
Iar neprezența persoanei la examinarea pricinii consti-
tuie o încălcare gravă a drepturilor procedurale. Din 
nefericire, asemenea hotărâri ale instanţelor naţionale 
asupra pricinilor de declarare a incapacităţii sunt ne-
numărate, iar numărul cauzelor de atacare a acestora în 
instanţele superioare este nesemnificativ, fie din motiv 
că judecătorul refuză să primească cererea de chemare 
în judecată din motivul că a fost depusă de o persoană 
incapabilă, fie lipsa de interes a persoanelor cu drept de 
atac a acestor hotărâri etc. 

În relaţiile sociale actuale, dizabilitatea intelectu-
ală sau deficienţa mintală cunosc o abordare socială, 
astfel problema legată de impedimentele persoanei în 
înţelegerea şi aprecierea actelor săvârşite nu mai sunt 
explicate prin probleme referitoare la persoană, dar la 
insuficienţa de comunicare şi accesibilitate existente în 
societate. O societate inclusivă, în care toate persoanele 
să dispună de şanse egale în exercitarea capacităţii lor 
juridice, reprezintă o primă prioritate pentru întreaga 
comunitate internaţională.

În conformitate cu reglementările legislaţiei civile 
în vigoare, actele juridice în numele persoanei fizice 
declarată incapabilă se încheie de către tutore, cel din 
urmă este reprezentatul legal al persoanei declarate in-
capabilă. Pentru a exercita drepturile şi obligaţiile în 
numele persoanei incapabile, tutorele nu este obligat 
să solicite acordul sau să demonstreze în mod efectiv 
interesul si/sau dorința persoanei declarate incapabilă, 
în aceste împrejurări având loc o substituţie în dreptu-
rile şi obligaţiile ei. Această situaţie nu este, nici sub 
o formă, apropiată altor cazuri de reprezentare, spre 
exemplu în cazul contractului de mandat, administra-
re fiduciară etc. sau a cazurilor de reprezentare în baza 
procurii, în cadrul cărora reprezentantul activează în 
baza împuternicirilor date de persoana reprezentată. De 
asemenea, nu există reglementări în vigoare care să sta-
bilească limitele substituţiei drepturilor şi obligaţiilor 
persoanei lipsite de capacitate de exerciţiu cu cele ale 
tutorelui, în aceste condiţii, putem admite, metaforic 
vorbind, că suntem nu doar în prezenţa unei substituţii 
de drepturi şi obligaţii, dar în prezenţa unei substituţii 
depline de personalitate. 

În cauza Shtukaturov contra Rusiei, decizia Curţii 
Europene pentru Drepturile Omului din 27.03.2008 
[11], Curtea constată o gravă încălcare a art.8 (dreptul 
la viaţa privată) al Convenţiei, prin faptul că reclaman-
tul, care a fost lipsit de capacitate de exerciţiu prin ho-
tărâre judecătorească la cererea mamei sale, a devenit 
pe deplin dependent de tutorele său în aproape toate do-
meniile vieţii pentru o perioadă nedeterminată. În argu-
mentarea sa, Curtea apelează la Recomandarea 4. (99) 
a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei care 
solicită ca legislaţia să fie mai flexibilă şi să ofere solu-
ţii adaptate pentru fiecare caz individual. La fel, Curtea 
a concluzionat că intervenţia în viaţa privată nu a fost 
deloc proporţională cu interesul Guvernului Federaţiei 
Ruse de a proteja interesele şi sănătatea persoanelor, 
încălcând în acest sens art.8 al Convenției. Asemenea 
legislaţiei Republicii Moldova, în Federaţia Rusă per-
soana declarată incapabilă nu poate să se căsătorească, 
nu poate fi parte a diverselor contracte, nu poate fi an-
gajată în câmpul muncii etc. 

Având în vedere că persoanele cu dizabilităţi inte-
lectuale sunt cel mai grav afectate de reglementările 
legale cu privire la declararea incapacităţii de exerciţiu, 
o serie de organizaţii internaţionale, care au ca priori-
tate de activitate respectarea drepturilor omului, şi-au 
exprimat îngrijorarea în legătură cu respectarea dreptu-
rilor acestor persoane. În Recomandările Comisarului 
european pentru drepturile omului [12] este evidenţiată 
necesitatea de a face procedurile de încheiere a acte-
lor juridice mai accesibile persoanelor cu dizabilităţi. 
Totodată, se accentuează oportunitatea dezvoltării 
unui sistem adecvat de suport pentru exercitarea libe-
ră şi eficientă a capacităţii juridice de către persoanele 
cu dizabilităţi. În conformitate cu aceste recomandări, 
sistemele naţionale de drept trebuie să asigure tuturor 
persoanelor condiţiile necesare pentru exercitarea ca-
pacităţii juridice, inclusiv să recunoască dreptul per-
soanelor de a solicita sprijin din partea altora în luarea 
deciziilor lor, precum şi în comunicarea acestor decizii, 
acest suport trebuie să fie diferenţiat, adaptat şi să co-
respundă în totalitate necesităţilor persoanei, dar nici 
sub o formă să nu lipsească persoana de dreptul efectiv 
de a-şi exercita aceste drepturi. 

Acest articol a fost realizat cu suportul financiar al 
Fundației Open Society Foundation. Opiniile prezenta-
te în acest articol aparțin autorului și nu exprimă viziu-
nea Fundației Open Society Foundation.
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