Aspecte legale privind:
antrenamentul cu arme si legitima aparare
ATENTIE ! Textul de mai jos nu reprezinta asistenta juridica si are doar valoarea
unui informari. Spetele reale au mai multe valente, care nu pot fi acoperite de
prezenta informare.
Portul armelor / Katanei
In vechea reglementare dispozitiile privind portul/transportul obiectelor ce
puteau fi asimilate unor arme era stipulat de art 1/pct 1 din Legea 61/1991 republicata.
Odata cu intrarea in vigoare a legii 286/2009 privind Codul Penal, din luna februarie
2014, aceste reglementari au fost stipulate in Noul Cod Penal.
Dar ce inseamna codul penal/legea penala? Definitia acestor termeni este data chiar
de legiuitor, in art. 1, astfel:
Art. 1 Legalitatea incriminării
(1) Legea penală prevede faptele care constituie infracţiuni.
(2) Nici o persoană nu poate fi sancţionată penal pentru o faptă care nu era
prevăzută de legea penală la data când a fost săvârşită.
In continuare in Capitolul Infractiuni contra linistii si ordinii publice, este
reglementat expres portul obiectelor periculoase, dupa cum urmeaza:
Art. 370 Portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase
(1) Fapta de a purta la vedere, fără drept, la adunări publice, manifestări culturalsportive, în locuri de distracţie ori agrement sau în mijloace de transport în comun:
a) cuţitul, pumnalul, boxul sau alte asemenea obiecte fabricate sau confecţionate
anume pentru tăiere, înţepare sau lovire;
b) arme neletale care nu sunt supuse autorizării ori dispozitive pentru şocuri electrice;
c) substanţe iritant lacrimogene sau cu efect paralizant,
se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(2) Folosirea, fără drept, la adunări publice, manifestări cultural-sportive, în locuri
de distracţie ori agrement sau în mijloace de transport în comun a obiectelor sau
substanţelor prevăzute în alin. (1) se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau
cu amendă.
(3) Portul, fără drept, al obiectelor sau substanţelor prevăzute în alin. (1) în sediul
autorităţilor publice, instituţiilor publice sau al altor persoane juridice de interes public,
ori în spaţiile rezervate desfăşurării procesului electoral se pedepseşte cu închisoare
de la unu la 3 ani sau cu amendă.
Pentru ca aceste dispozitii sa fie pe intelesul tuturor, legiuitorul a definit in mod
concret termenii folositi la elaborarea textului de lege, dupa cum urmeaza:
Art. 15 Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii
(1) Infracţiunea este fapta prevăzută de legea penală, nejustificată şi imputabilă
persoanei care a săvârşit-o.
(2) Infracţiunea este singurul temei al răspunderii penale.

Art. 174 Săvârşirea unei infracţiuni
Prin „săvârşirea unei infracţiuni” sau „comiterea unei infracţiuni” se înţelege
săvârşirea oricăreia dintre faptele pe care legea le pedepseşte ca infracţiune
consumată sau ca tentativă, precum şi participarea la comiterea acestora în calitate de
coautor, instigator sau complice.
Art. 178 Arme
(1) „Arme” sunt instrumentele, dispozitivele sau piesele declarate astfel prin
dispoziţii legale.
(2) Sunt asimilate armelor orice alte obiecte de natură a putea fi folosite ca arme
şi care au fost întrebuinţate pentru atac.
Art. 182 Faptă săvârşită în public
Fapta se consideră săvârşită în public atunci când a fost comisă:
a) într-un loc care prin natura sau destinaţia lui este totdeauna accesibil publicului,
chiar dacă nu este prezentă nici o persoană;
b) în orice alt loc accesibil publicului, dacă sunt de faţă două sau mai multe
persoane;
c) în loc neaccesibil publicului, însă cu intenţia ca fapta să fie auzită sau văzută şi
dacă acest rezultat s-a produs faţă de două sau mai multe persoane;
d) într-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu excepţia reuniunilor care
pot fi considerate că au caracter de familie, datorită naturii relaţiilor dintre persoanele
participante.
Legitma aparare
In noul cod penal legitima aparare este definita la art. 19, dupa cum urmeaza;
1. este justificata fapta prevazuta de legea penala savarsita in legitima aparare.
2. este in legitima aparare persoana care savarseste fapta pentru a inlatura un
atac material, direct, imediat si injust, care pune in pericol persoana sa, a altuia,
drepturile sale sau un interes general, daca apararea este proportionala cu
gravitatea atacului.
3. se prezuma a fi in legitima aparare, in conditiile aliniatului 2, acela care,
comite fapta pentru a respinge patrunderea unei persoane intr-o locuinta,
incapere, dependinta ori loc imprejmuit tinand de acesta, prin violenta, viclenie,
efractie ori alte asemenea modalitati nelegale ori in timpul noptii.
In urma studierii acestui text de lege rezulta faptul ca apararea si atacul
trebuie sa indeplineasca cumulativ mai multe conditii:
1.

Conditiile atacului;
atacul trebuie sa fie material – astfel riposta impotriva unui atac verbal sau
scris nu va fi socotit ca legitima aparare.
atacul trebuie sa fie direct – cu alte cuvinte acesta trebuie sa fie indreptat
fara echivoc impotriva celui care se apara, a unei persoane aflata in vecinatate,
sau a drepturilor/bunurilor acestora, fara ca intre victima si agresor sa se
interpuna un obstacol.

atacul sa fie imediat si injust – ceea ce ne indica faptul ca riposta sa fie
efectuata la momentul atacului si nu dupa trecerea unei perioade de timp
atacul sa fie indreptat impotriva unei persoane, a drepturilor sale sau a
unui interes general.
2.

Conditiile apararii;
apararea sa fie precedata de atac
apararea sa fie indreptata impotriva agresorului/agresorilor
sa fie necesara pentru inlaturarea atacului
sa fie proportionala cu gravitatea atacului.
In concluzie, putem spune ca o aparare disproportionata nu va fi incadrata in
limitele legitimei aparari, exemplu fiind in cazul in care o persoana ne ataca folosindusi doar bratele iar noi ne aparam folosind un cutit/levier/bata.
Accidentele din sala de antrenament
Asa cum am arata mai sus, constituie infractiune fapta prevăzută de legea
penală, nejustificată şi imputabilă persoanei care a săvârşit-o, acesta fiind si singurul
temei al răspunderii penale.
Cu ocazia antrenamentelor in urma executiei unor tehnici/aruncari/fixari pot
apare accidente, ce au ca urmare o vatamare corporala, insa acest lucru nu va fi
considerat infractiune deoarece aceste vatamari sunt rezultatul practicarii unei activitati
legale, efectuata in mod organizat, condusa de instructori/antrenori atestati de
Federatia Romana de Aikido.
In ceea ce priveste vatamarea corporala survenita cu ocazia efectuarii tehnicilor
cu KATANA sau TANTO, BOKEN, JO, se apreciaza ca sportivul care a cauzat acest
lucru poate raspunde penal, atata timp cat regulamentele sportive nu permit
efectuarea acestor tehnici fara echipament de protectie. Trebuie mentionat ca leziunile
care pot fi provocate sunt incadrate, din punct de vedere legal, astfel;
Art. 193 Lovirea sau alte violente:
(1) Lovirea sau orice acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice se pedepsesc cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unei
persoane, a cărei gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale de cel mult 90
de zile, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă.
(3) Acţiunea penala se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei
vătămate
Art 194 Vatamarea corporala
(1) Fapta prevăzută în art. 193, care a cauzat vreuna dintre următoarele consecinţe:
a) o infirmitate;
b) leziuni traumatice sau afectarea sănătăţii unei persoane, care au necesitat, pentru
vindecare, mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale;
c) un prejudiciu estetic grav şi permanent;
d) avortul;
e) punerea în primejdie a vieţii persoanei, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7
ani.

(2) Când fapta a fost săvârşită în scopul producerii uneia dintre consecinţele prevăzute
în alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. c), pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani.
(3) Tentativa la infracţiunea prevăzută în alin. (2) se pedepseşte.
De retinut este faptul ca, in cazul in care incidentul din sala necesita pentru
vindecare mai putin de 90 zile de ingrijiri medicale, fapta se incadreaza la art. 193 cod
penal, si actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei
vatamate, iar retragerea plangerii si impacarea partilor echivaleaza cu inlaturarea
raspunderii penale.
Daca incidentul se incadreaza in prevederile art 194, actiunea penala se pune in
miscare din oficiu
De altfel fiecare club are un regulament de ordine interioara in care se fac referiri
la modul de comportare in Dojo, astfel incat sa se previna pe cat posibil accidentele in
sala.
Conform Codului penal, la art. 27 se stipuleaza faptul ca nu este imputabila fapta
savarsita de un minor, care la data comiterii acesteia nu indeplinea conditiile legale
pentru a raspunde penal.
In dreptul penal roman, la art. 113 se stipuleaza ca orice persoana sub 14 ani
nu raspunde penal, neavand discernamant. Intre 14-16 ani , orice persoana raspunde
penal, numai daca se dovedeste ca a avut discernamant in momentul comiterii faptei,
fapt ce poate fi evidentiat numai dupa efectuarea unei expertise psihiatrice de o
comisie medicala. Dupa 16 ani o persoana raspunde penal.
In ceea ce priveste latura civila, conform codului civil, art 1372 intitulat
Răspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicţie se au in
vedere cazurile in care o persoana poate raspunde pentru fapta minorului, dupa cum
urmeaza:
(1) Cel care în temeiul legii, al unui contract ori al unei hotărâri judecătoreşti este
obligat să supravegheze un minor sau o persoană pusă sub interdicţie răspunde de
prejudiciul cauzat altuia de către aceste din urme persoane.
(2) Răspunderea subzistă chiar în cazul când făptuitorul, fiind lipsit de discernământ,
nu răspunde pentru fapta proprie.
(3) Cel obligat la supraveghere este exonerat de răspundere numai dacă dovedeşte că
nu a putut împiedica fapta prejudiciabilă. În cazul părinţilor sau, după caz, al tutorilor,
dovada se consideră a fi făcută numai dacă ei probează că fapta copilului constituie
urmarea unei alte cauze decât modul în care şi-au îndeplinit îndatoririle decurgând din
exerciţiul autorităţii părinteşti.
In urma studierii textelor de lege mentionate mai sus, putem desprinde
urmatoarele concluzii:
- Katana se incadreaza in categoria armelor confectionate anume pentru taiere,
intepare sau lovire, prevazute de art 370/pct 1 lit a.
- constituie infractiune fapta de a purta “la vedere” orice obiect ce intra in categoria
armelor, astfel ca portul/transportul katenei/armelor in husa, de la domiciliu catre sala
si inapoi. nu constituie infractiune in sensul legii penale.

RECOMANDARI
- Pentru evitarea oricaror neplaceri cu organele de politie este necesar ca, pe timpul
deplasarilor catre sala, stagii etc, setul de arme, si in special katana, sa fie transportate
in husa, asigurate, sa nu fie scoase din husa pe timpul transportului. Katana nu va fi
lasata in masina, la vedere.Pe durata transportului, posesorul Katanei trebuie sa se
asigure că arma este în campul sau vizual si sub totalul sau control, si ca nu exista
pericolul de a fi luata sau folosita de alte persoane.
- Posesorul Katanei trebuie să se asigure ca membrii familiei, copiii sau alte persoane
din casă, persoane care vin în vizită, vecini, nu pot avea acces la armele sale de
antrenament.
- Este absolut necesar ca, pe timpul transportului armelor, sa aveti la dvs. actul de
identitate, pasaportul sportiv si legitimatia de sportive/instructor, emisa de Federatia
Romana de Aikido.
- Cluburile trebuie sa ia masurile necesare ca antrenamentul cu katana sa fie permis
doar centurilor negre care indeplinesc conditiile impuse de Comisia tehnica.
- Antrenamentul cu katana nu se va face in comun cu antrenamentul fara arme.
Instructorii si antrenorii trebuie sa supravegheze cu atentie antrenamentul cu katana sI
sa asigure spatial necesar executarii tehnicilor cu katana in conditii totale de siguranta,
atat pentru posesorul katanei, cat si pentru ceilalti practicanti din sala de antrenament.
- Instructorii si antrenorii au obligatia sa nu permita accesul in sala de antrenament a
practicantilor cu arme taioase si ascutite.
- Antrenamentele cu katana sunt permise doar sub supravegherea instructorului sau
antrenorului.
- Este interzisa manevrarea katanei folosind tehnici periculoase ca: aruncarea in aer a
katanei, salturi sau caderi cu katana fara teaca, etc.
- Demonstratiile cu katana, in public, sunt premise doar cu avizul scris al Directorului
tehnic al federatiei. Chiar daca acest aviz exista, practicantii vor executa doar tehnici
de manevrare individuala a katanei, fara partener. Nerespectarea acestor reglementari
conduce la excluderea din viata sportiva a persoanei vinovate.
Este interzis antrenamentul cu katana daca sportivul nu a semnat “angajamentul
practicantului cu katana”, in care sunt specificate obligatiile legate de folosirea katanei
la antrenament.

Iată punctul de vedere al Inspectoratului General al Poliţiei Române
privind regimul armelor de antrenament din Aikido:

