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CAP.8. Definirea abuzului de drept

Abuzul de drept - ca expresie lingvistică - se compune
din doi termeni relativ contradictorii: „abuzul” care reprezintă
un exces, o întrebuinţare fără măsură, o depăşire a unor limite
sau, într-un al doilea înţeles, o încălcare a legalităţii, o faptă
ilegală şi ”dreptul”, care înseamnă întemeiat, just, cinstit,
legitim ori,  putere, prerogativă legal recunoscută unei persoane
de a avea o anumită conduită, de a se bucura de anumite
privilegii sau chiar conform legii, firesc.

Fără îndoială că alăturarea celor doi termeni poate fi
înţeleasă funcţie de sensul la care ne referim. Astfel, excesul
legitim sau fapta ilegală justă sunt construcţii care nu ar putea
conduce la o definire a abuzului de drept. Logica ne impune cu
necesitate analiza unei expresii cu semnificaţie juridică şi
elaborarea unei definiţii în acord cu sensul dreptului.

Drepturile subiective sunt atât mijloace juridice de
grănituire a comportamentului celorlalţi faţă de titularii lor, cât
şi limite ale comportamentului titularilor de drepturi subiective
faţă de ceilalţi. Cu alte cuvinte, dreptul subiectiv reprezintă atât
temeiul juridiceşte garantat de a cere altora un anumit
comportament cât şi măsura propriei conduite134. Originare în
viaţa socială şi determinate fiind de ea, drepturile subiective nu
sunt doar „motivele” juridice ale libertăţii umane, ci şi expresia
libertăţii ca necesitate înţeleasă. Ele trebuie valorizate potrivit
cu destinaţia lor economică  şi socială, în deplină concordanţă
cu sensurile majore ale mişcării sociale, sintetizate şi exprimate
prin „interesul obştesc”135.

Deturnarea dreptului de la raţiunea sa intrinsecă,
exprimată în scopul pentru care el a fost recunoscut şi garantat,

134 I. Deleanu, Drepturile subiective şi abuzul de drept, Ed. Dacia, Cluj-Napoca,
1988, pg.50.
135 Idem.

Extras in volumul: Ignatescu, C. M. C. (2013). Abuzul de drept. Iasi, Romania: Lumen.
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ori, altfel spus, utilizarea dreptului în alte scopuri decât cele
avute în vedere prin norma juridică ce îl întemeiază – scopuri
considerate ca fiind incompatibile cu interesul obştesc şi
exigenţele normelor de convieţiure socială – reprezintă nu uzul,
ci abuzul de drept, trecerea exerciţiului dreptului de la normal
la anormal, scoaterea de sub protecţia juridică şi expunerea sa
sancţionării. Este fenomenul desemnat prin conceptul abuz de
drept136.

Fenomenul desemnat astfel, prin acest concept, nu
rezidă însă în existenţa abuzivă a dreptului – dreptul în sine
neputând fi abuziv – ci în exercitarea sau neexercitarea lui
abuzivă, în deturnarea dreptului de la finalitatea socială şi
economică pentru care el a fost constituit şi garantat,
cauzându-se astfel un prejudiciu material sau/şi moral ori
putându-se cauza un astfel de prejudiciu137. Abuz de drept
există indiferent de natura dreptului subiectiv determinat.
Remarcăm că  dacă dreptul subiectiv este de natură civilă,
atunci titularul său are temeiul juridic civil să ceară altora o
conduită de natură civilă şi să-şi măsoare propria conduită
civilă: dar dacă dreptul său subiectiv  este de altă natură nu
poate avea temei să ceară altora o conduită civilă, ci conduita
corespunzătoare naturii dreptului său subiectiv138.

Referitor la instituţia abuzului de drept, în prezent se
impune o sinteză între teoria finalistă şi teoria existenţei greşelii
(culpei), fără însă a se confunda abuzul cu răspunderea civilă
delictuală139, deoarece natura răspunderii generată de săvârşirea
unui abuz de drept va fi determinată de însăşi natura dreptului
exercitat abuziv. În acest context elementele constitutive ale

136 I. Deleanu, op.cit.,pg. 51.
137 Gh. Mihai, Fundamentele dreptului, vol. IV, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005,
pg. 200.
138 Idem.
139 D.Gherasim, Buna-credinţă în raporturile juridice civile, Ed. Academiei,
Bucureşti, 1981, pg. 232.

Extras in volumul: Ignatescu, C. M. C. (2013). Abuzul de drept. Iasi, Romania: Lumen.
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abuzului de drept sunt două, şi anume: elementul subiectiv al
relei-credinţe şi cel obiectiv al deturnării dreptului de la
finalitatea sa legală.

În legătură cu primul element, cel subiectiv, al relei
credinţe, sediul materiei îl reprezintă mai multe texte de lege.
Astfel, art. 54 din Constituţia României prevede că “ cetăţenii
români şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile
constituţionale cu bună credinţă, fără să încalce drepturile şi
libertăţile celorlalţi”, iar art. 14 şi 15 din Noul Cod Civil prevăd
că: “Orice persoană fizică sau persoană juridică trebuie să îşi
exercite drepturile şi să îşi execute obligaţiile civile cu bună-
credinţă, în acord cu ordinea publică şi bunele moravuri. Buna-
credinţă se prezumă până la proba contrară” şi “Niciun drept
nu poate fi exercitat în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul
ori într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-
credinţe”.

Aceste norme legale vin să susţină unul din principiile
care delimitează uzul de abuzul de drept, respectiv  principiul
exerciţiului cu bună credinţă de către titular a dreptului său
subiectiv.

În cazul în care pe primul plan se află deturnarea
dreptului de la finalitatea sa legală, nu se poate considera că
aceasta constituie unicul element definitoriu al abuzului de
drept, deoarece o deturnare a dreptului de la scopul prevăzut
de lege – exercitarea lui în vederea unui alt scop – presupune şi
o atitudine subiectivă a titularului său, care îmbracă, de cele mai
multe ori, forma intenţiei. În esenţă, pentru stabilirea existenţei
abuzului de drept se impune confruntarea motivelor autorului
actului abuziv, element personal şi subiectiv, cu funcţia
dreptului subiectiv a cărui materializare o reprezintă actul sau
faptul, element social şi obiectiv.

Extras in volumul: Ignatescu, C. M. C. (2013). Abuzul de drept. Iasi, Romania: Lumen.
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Al doilea element constitutiv al abuzului de drept îl
constituie deturnarea dreptului de la finalitatea sa legală140.

Orice drept subiectiv este social prin originea sa, în
esenţa şi prin misiunea pe care este chemat să o îndeplinească.
Aceasta înseamnă că fiecare drept subiectiv prevăzut de
legiuitor trebuie să se realizeze conform spiritului legii.

Elementul obiectiv al scopului social include şi criteriul
economic care a fost prezentat uneori ca un element, un
criteriu independent, iar în unele cazuri ca un element exclusiv
al abuzului de drept. Un corectiv adus acestei teorii a fost
interpretarea noţiunii de interes economic şi anume, nu în mod
necesar ca interes personal al autorului actului, ci ca un interes
legitim care poate fi diferit şi exterior personalităţii sale. Nu mai
puţin, criteriul economic, scopul economic al dreptului, poate fi
util pentru identificarea unor abuzuri de drept, ca un criteriu
subsidiar141.

Evident, registrul motivelor nelegitime este foarte larg
şi revine instanţei de judecată sarcina să stabilească, într-un caz
concret, în funcţie de natura şi spiritul dreptului în cauză, dacă
în mod conştient sau involuntar autorul actului a deturnat
dreptul de la finalitatea sa.

Analizând toate aceste potenţiale criterii de identificare
a unui abuz de drept, rezultă că se impun a fi reţinute numai
două elemente ca fiind esenţiale pentru caracterizarea unui act
sau fapt ca fiind un abuz de drept, şi anume:

 elementul subiectiv – reaua-credinţă şi
 elementul obiectiv – în cadrul căruia se includ – practic

confundându-se - deturnarea dreptului subiectiv de la

140 M. Jeantin, Droit a reparation, abus de droit, Juris-Classeur responsabilite
civile nr. 46, fasc. 131- 1, 1984, pg.83
141 D. Florescu, Sancţiuni procedurale civile, Ed. Paideia, Bucureşti, 2007, pg.98.

Extras in volumul: Ignatescu, C. M. C. (2013). Abuzul de drept. Iasi, Romania: Lumen.
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finalitatea consacrată de legiuitor şi depăşirea limitelor
interne ale dreptului subiectiv142.

Faţă de toate precizările de mai sus, luând în
considerare şi teoriile referitoare la criteriile de identificare a
abuzului de drept (teoria subiectivă, teoria obiectivă, teoria
asimilării abuzului de drept cu răspunderea civilă delictuală şi
cvasidelictuală, teoria abuzului de drept în dreptul socialist)
considerăm că fundamental în definirea abuzului de drept este
criteriul obiectiv, concretizat însă nu în exercitarea dreptului
subiectiv în concordanţă cu interesul social, ci pur şi simplu în
exercitarea acestuia conform finalităţii conferite de legiuitor
dreptului subiectiv în cauză. Se poate observa că am exclus din
definiţia abuzului de drept elementul subiectiv, nu din pricină
că acesta nu ar prezenta importanţă pentru instituţia juridică în
discuţie sau din aceea că nu ar fi incident în cazurile concrete
de abuz de drept, ci pentru că nesocotirea finalităţii conferite
de legiuitor unui drept subiectiv include ideea de rea-credinţă.

În concluzie, latura subiectivă nu va fi ignorată, ci
inclusă în conţinutul criteriului obiectiv, ea nefiind o condiţie
constitutivă, de sine stătătoare a existenţei abuzului de drept, ci
mai degrabă o condiţie ad probationem.

Din punct de vedere al dreptului comparat trebuie
observat că doctrina a semnalat două aspecte vizând
propunerile de lege ferenda.

Prima dintre acestea se referă la modalitatea - generală
sau specială - de reglementare a abuzului de drept. S-a ridicat în
acest sens problema dacă abuzul de drept trebuie să fie inserat
într-o formulă generală în partea generală a Codului civil ori în
partea rezervată obligaţiilor sau, dimpotrivă, reglementarea

142 G. Boroi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ed. All Beck, Bucureşti,
2001, pg.61.

Extras in volumul: Ignatescu, C. M. C. (2013). Abuzul de drept. Iasi, Romania: Lumen.


