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ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
- SECŢIILE UNITE -

  

DECIZIA Nr. IV
din 26 septembrie 2005

  

Publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 15 din 09/01/2006

  

Dosar nr. 4/2005

  

Sub preşedinţia domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie

  

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constituită în Secţii Unite, în conformitate cu dispoziţiile art. 25
lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a întrunit în vederea
examinării recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la problema dacă sunt aplicabile dispoziţiile de
agravare ale art. 75 alin. 1 lit. b) teza a II-a din Codul penal în cazul infracţiunii de omor calificat
prevăzute de art. 175 alin. 1 lit. c) din Codul penal.

  

Secţiile Unite au fost constituite cu respectarea cerinţelor art. 34 din Legea nr. 304/2004,
republicată, fiind prezenţi 78 de judecători din totalul de 107 judecători în funcţie.

  

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost
reprezentat de procurorul Nicoleta Eucarie.

  

Reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie a susţinut recursul în interesul legii, cerând să se decidă în sensul că, în cazul
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infracţiunii de omor calificat prevăzute de art. 174 alin. 1, raportat la art. 175 alin. 1 lit. c) din
Codul penal, nu este aplicabilă şi dispoziţia prevăzută la art. 75 alin. 1 lit. b) din acelaşi cod,
potrivit căreia săvârşirea faptei prin violenţe asupra membrilor familiei constituie circumstanţă
agravantă.

  

SECŢIILE UNITE, deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

  

În legătură cu aplicarea dispoziţiilor art. 75 alin. 1 lit. b) din Codul penal, în raport cu prevederea
specială de agravare prevăzută la art. 175 alin. 1 lit. c) din acelaşi cod, instanţele judecătoreşti
nu au un punct de vedere unitar, constatându-se că au fost pronunţate soluţii diferite cu privire
la problema dacă, în cazul infracţiunii de omor calificat prevăzute în art. 174 alin. 1, raportat la
art. 175 alin. 1 lit. c) din Codul penal, trebuie reţinută şi circumstanţa agravantă ce se referă la
săvârşirea faptei prin violenţe asupra membrilor familiei.

  

Astfel, unele instanţe au considerat că prin aplicarea circumstanţei agravante legale prevăzute
în art. 75 alin. 1 lit. b) teza a II-a din Codul penal, referitoare la comiterea faptei "prin violenţe
asupra membrilor familiei", concomitent cu reţinerea agravantei speciale prevăzute în art. 175
alin. 1 lit. c) din Codul penal, constând în săvârşirea omorului "asupra soţului sau unei rude
apropiate", nu se atribuie efect dublu agravant aceleiaşi împrejurări de fapt, întrucât cele două
texte de lege nu au conţinut identic, expresia "membru al familiei" nefiind echivalentă cu aceea
de "rudă apropiată".

  

S-a motivat că raţiunea instituirii circumstanţei agravante prevăzute în art. 75 alin. 1 lit. b) teza a
II-a din Codul penal constă în asigurarea unei protecţii mai eficiente a relaţiilor dintre membrii
aceleiaşi familii, prin stabilirea posibilităţii aplicării unei pedepse mai severe celui care
săvârşeşte acte de violenţă asupra persoanelor din familia sa.

  

Alte instanţe, dimpotrivă, s-au pronunţat în sensul că, în cazul săvârşirii infracţiunii de omor
calificat prevăzute în art. 174 alin. 1, raportat la art. 175 alin. 1 lit. c) din Codul penal, nu este
posibilă şi reţinerea circumstanţei agravante prevăzute în art. 75 alin. 1 lit. b) teza a II-a din
acelaşi cod, considerând că atâta timp cât o anumită împrejurare constituie o trăsătură
componentă a infracţiunii, care impune reţinerea caracterului ei calificat, nu se mai justifică
agravarea pedepsei prin atribuirea semnificaţiei de circumstanţă agravantă legală aceleiaşi
împrejurări.
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Aceste din urmă instanţe au procedat corect.

  

Într-adevăr, în raport cu prevederile art. 175 alin. 1 lit. c), raportat la art. 174 alin. 1 din Codul
penal, constituie infracţiune de omor calificat, în accepţiunea reglementării date prin aceste
texte de lege, "omorul săvârşit... asupra soţului sau unei rude apropiate".

  

Potrivit art. 149 alin. 1 din Codul penal, "rude apropiate sunt ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi
surorile, copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin înfiere, potrivit legii, astfel de rude".

  

Pe de altă parte, este de observat că, în conformitate cu art. 75 alin. 1 lit. b) teza a II-a din
Codul penal, constituie circumstanţă agravantă legală împrejurarea dacă infracţiunea a fost
săvârşită "prin violenţe asupra membrilor familiei".

  

Cum în accepţiunea art. 1491 din Codul penal "prin membru al familiei se înţelege soţul sau
ruda apropiată, dacă aceasta din urmă locuieşte împreună cu făptuitorul", uciderea de către
făptuitor a unei asemenea persoane, pe lângă faptul că întruneşte elementele constitutive ale
infracţiunii de omor calificat prevăzute de art. 174 alin. 1, raportat la art. 175 alin. 1 lit. c) din
Codul penal, este săvârşită şi în condiţiile circumstanţei agravante prevăzute în art. 75 alin. 1 lit.
b) teza a II-a din Codul penal.

  

Dar, atâta vreme cât circumstanţa agravantă legală reglementată prin art. 75 alin. 1 lit. b) din
Codul penal se referă tot la comiterea faptei asupra soţului sau rudei apropiate a autorului, dar
cu o sferă de aplicabilitate restrânsă la cei care locuiesc şi gospodăresc împreună cu acesta,
fapta de ucidere a unei asemenea persoane nu poate intra sub incidenţa ambelor dispoziţii de
agravare, deoarece ar însemna ca aceeaşi împrejurare să constituie temei pentru majorarea
repetată a pedepsei aplicabile.

  

Aşa fiind, în condiţiile în care sfera persoanelor ce pot fi subiect pasiv calificat al infracţiunii
prevăzute de art. 175 alin. 1 lit. c) din Codul penal o cuprinde şi pe aceea, mai restrânsă, a
persoanelor la care se referă circumstanţa agravantă legală reglementată prin art. 75 alin. 1 lit.
b) teza a II-a din Codul penal, această circumstanţă nu mai poate fi reţinută în cazul infracţiunii
de omor calificat prevăzute de art. 174 alin. 1, raportat la art. 175 alin. 1 lit. c) din Codul penal,
pentru că s-ar ajunge la o dublă agravare a răspunderii penale pentru aceeaşi cauză, ceea ce
este inadmisibil.
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În consecinţă, în temeiul dispoziţiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004, republicată, şi ale art.
4142 din Codul de procedură penală, urmează a se admite recursul în interesul legii declarat de
procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a se stabili că,
în cazul infracţiunii de omor calificat prevăzute de art. 174 alin. 1, raportat la art. 175 alin. 1 lit.
c) din Codul penal, nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 75 alin. 1 lit. b) din acelaşi cod privind
circumstanţa agravantă ce se referă la săvârşirea infracţiunii "prin violenţe asupra membrilor
familiei".

  

Pentru aceste motive În numele legii D E C I D E:

  

Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie.

  

Stabileşte că, în cazul infracţiunii de omor calificat prevăzute de art. 174 alin. 1, raportat la art.
175 alin. 1 lit. c) din Codul penal, nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 75 alin. 1 lit. b) din acelaşi
cod privind circumstanţa agravantă ce se referă la săvârşirea infracţiunii "prin violenţe asupra
membrilor familiei".

  

Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 2 din Codul de procedură penală.

  

Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 26 septembrie 2005.

  

PREŞEDINTELE OENALTEI CURfiI DE CASAfiIE ŞI JUSTIfiIE,

  

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

  

Prim-magistrat-asistent,
Ioan Răileanu
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