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Tema VI. CAUZELE CE ÎNLĂTURĂ 

     CARACTERUL PENAL AL FAPTEI 

     ÎN DREPTUL PENAL COMPARAT 

 

În dreptul penal al multor ţări nu vom găsi un sistem unic al circumstanţelor 

care înlătură caracterul penal al faptei (cu excepţia Franţei, României, Rusiei). În 

afară de aceasta, în diferite ţări ele au diferite denumiri: circumstanţe de 

îndreptăţire (apărării) – în Anglia şi SUA; cauze ce absolvă de răspundere penală 

– în Franţa; circumstanţe ce exclud ilegalitatea sau vinovăţia – în Germania etc. 

În dreptul penal al Germaniei, cauzele care exclud ilegalitatea sau vinovăţia 

nu sunt sistematizate într-un articol unic legislativ, ele fiind prevăzute atît în Codul 

penal, în Constituţia Germaniei, cît şi în alte acte normative. 

În Partea Generală a Codului penal sunt prevăzute trei cauze care înlătură 

caracterul penal al faptei: 

1) eroarea de interdicţie (art. 17 CP); 

2) legitima apărare (art.32); 

3) starea de extremă necesitate (art. 34 – 35). 

Eroare de interdicţie, conform art. 17 al Codului penal german, „se 

consideră atunci cînd persoanei care săvîrşcşte fapta infracţională nu îi este 

cunoscut faptul că acţionează ilegal, de aceea ea acţionează nevinovat, dacă nu 

putea evita această greşeală. Dacă persoana respectivă putea evita greşeala de 

interdicţie, atunci pedeapsa este mai blîndă conform art. 49 alin. 1 CP”. 

Doctrina juridico-penală germană împarte toate circumstanţele în două 

categorii: 

1) ce exclud ilegalitatea; 

2) ce exclud vinovăţia. 

În art.32 pct. 1 CP german este stipulat: „Persoana care comite o faptă, legată 

de necesitatea apărării, acţionează legal”, iar în art.32 pct. 2: „Legitimă apărare 

sunt considerate acţiunile întreprinse de cel ce este atacat pentru înlăturarea 

acţiunilor social-periculoase asupra sa sau asupra altor persoane”. 

Legitima apărare trebuie să răspundă condiţiilor: 

a) atacantul să fie persoană fizică;
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b) atacul să fie ilegal; 

c) atacul să fie real; 

d) atacul să fie întreprins în scopul înlăturării unui pericol contra sa sau 

contra altor persoane; 

e)  să nu fie depăşite limitele legitimeii apărări. 

Multe comentarii sunt aduse în legătură cu depăşirea limitelor legitimei 

apărări. Conform art. 33 CP, „dacă persoana depăşeşte limitele legitimei apărări 

din cauza confuziei sau a spaimei, atunci ea nu va fi supusă pedepsei”. 

În doctrină sc evidenţiază două feluri de depăşire (excesuri) a limitei 

legitimei apărări: intensivă şi extensivă. 

În primul caz depăşire se consideră necorespunderea mijloacelor şi căilor de 

apărare cu gravitatea atacului, iar în al doilea – excesul prematur sau întîrziat, 

adică încălcarea principiului prezenţei atacului. 

Codul penal german dispune două modalităţi ale extremei necesităţi: 

  1) extrema necesitate în cazul lipsei ilegalităţii (art.34 CP); 

  2) extrema necesitate ce exclude sau reduce vinovăţia. 

Conform art.34 CP german, se consideră extrema necesitate legală, atunci 

cînd persoana „comite o faptă pentru preîntîmpinarea unui pericol real, ce ar aduce 

atingere vieţii, sănătăţii, libertăţii, onoarei, proprietăţii, neînlăturabil pe altă cale; 

iar apărarea interesului respectiv prezintă o valoare mai mare decît cel căreia i s-

ar fi adus atingere”. 

În teoria dreptului penal german sunt stabilite următoarele semne ale 

extremei necesităţi: 

 existenţa pericolului social; 

 pericolul social să fie real; 

 imposibilitatea înlăturării lui pe cale legală; 

 să se atenteze la orice valori sociale ocrotite de legea penală; 

 voinţa să fie îndreptată spre înlăturarea pericolului. 

Deci, caracteristic pentru extrema necesitate este faptul că cel ce întreprinde 

astfel de măsuri acţionează fără vinovăţie. 

Extrema necesitate ce exclude sau reduce vinovăţia se consideră atunci cînd 

persoana săvîrşeşte o faptă ilegală în condiţiile unui pericol real pentru viaţa şi 

sănătatea sa, a rudelor sau a persoanelor apropiate şi acţionează fără vinovăţie. În 

cazul dat, legea nu indică necesitatea concordanţei dintre caracterul apărării şi 

pericolul social al faptei. Acest dualism al institutuţiei extremei necesităţi invocă 

multe discuţii printre juriştii teoreticieni germani. De multe ori practica judiciară
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aplică cea de a doua formă a extremei necesităţi, deoarece condiţiile sunt mai 

privilegiate. 

La categoria circumstanţelor ce exclud ilegalitatea, juriştii germani atribuie: 

 1) legitima apărare (art.32 CP); 

 2) autoapărarea permisă; 

 3) apărarea civilă; 

 4) extrema necesitate în cazul lipsei ilegalităţii; 

 5) realizarea interesului legal (art.193 CP); 

 6) acordul victimei (art.226 CP). 

La categoria cauzelor ce exclud vinovăţia se atribuie: 

 1) greşeala de interdicţie (art. 17 CP); 

 2) extrema necesitate ce exclude sau reduce vinovăţia. 

 

Codul penal francez (Capitolul II) enumeră o serie de circumstanţe, în 

prezenţa cărora persoana este eliberată de răspundere penală: 

Acestea sunt: 

 1) iresponsabilitatea; 

 2) constrîngerea la săvîrşirea unor fapte ilegale; 

 3) eroarea de drept; 

 4) executarea ordinului organului puterii de stat; 

 5) legitima apărare; 

 6) neatingerea vîrstei de 13 ani; 

 7) starea de necesitate. 

 

Iresponsabilitatea (la demence). Conform art. 122-1 CP, se exclude 

posibilitatea de a trage la răspundere penală persoana care la momentul săvîrşirii 

infracţiunii se afla sub influenţa unei tulburări psihice, ce nu-i permitea să 

conştientizeze şi să-şi controleze acţiunile sale. 

Altfel spus, persoana în momentul săvîrşirii infracţiunii se afla într-o stare 

psihică ce nu-i permitea să-şi dea scama de acţiunile sale sau să le dirijeze. În CP 

francez sunt menţionate două criterii ale iresponsabilităţii: medical şi psihologic. 

Constrîngerea la săvîrşirea unei fapte ilicite (la contrainte). Art. 122-2 CP 

prevede: „Nu este supusă răspunderii penale persoana care a acţionat sub influenţa 

unei forţe sau constrîngeri, căreia nu i s-a putut opune”.
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Eroarea de drept constituie, conform art. 122-3 CP, necunoaşterea normelor 

legii penale, din care cauză au fost încălcate, dacă persoana respectivă va aduce 

suficiente dovezi că a acţionat necunoscînd legea. 

Legitima apărare (art. 122-5 CP) prevede următoarele condiţii pentru ca 

apărarea să fie legitimă: 

 necesitatea; 

 atentatul neîntemeiat; 

 corespunderea mijloacelor de apărare cu gravitatea atacului; 

 apărarea la timp (imediată); 

 să fie îndreptată spre apărarea persoanei proprii, vieţii altor persoane, 

precum şi proprietăţii. 

În CP francez sunt stabilite şi două cazuri speciale de apărare legală. 

Conform art. 122-6 CP: „se consideră că acţionează în stare de legitimă apărare 

persoana care săvîrşeşte acţiuni: 

a) în scopul împiedicării pătrunderii în locuinţe noaptea, înfăptuită prin 

violenţă; 

b) în scopul apărării contra unui furt sau tîlhăriei cu aplicarea violenţei”. 

Starea de necesitate (art. 122-7 CP). 

În Franţa, pînă la adoptarea noului Cod penal (1992), starea de necesitate nu 

era prevăzută în calitate de circumstanţă ce înlătură caracterul penal al faptei. La 

sfîrşitul sec. al XIX-lea practica judiciară a început să absolve de răspundere 

penală persoanele în stare de extremă necesitate, în legătură cu lipsa vinovăţiei. 

Această poziţie a fost susţinută de instanţele de apel din Franţa, iar în 1958 Curtea 

de Casaţie din Franţa a adoptat o hotărîre, prin care recunoştea starea de necesitate 

drept cauză ce absolvă de răspundere penală. Sunt stabilite următoarele condiţii 

ale stării de necesitate: 

1) pericolul social să fie real; 

2) natura pericolului poate fi diferită: fizică, morală sau materială; 

3) nu există o altă cale de înlăturare a pericolului; 

4) valoarea daunei pricinuite să nu depăşească costul valorilor salvate; 

5) persoana ce acţionează în stare de necesitate să nu aibă antecedente 

     penale. 

În dreptul penal al României acestea se numesc cauze care înlătură 

caracterul penal al faptei. Unii autori1 sunt de părere ca aceste

                                                             
1 Basarab M., op. cit., p.118. 
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împrejurări să fie numite „Cauze care fac ca fapta să nu fie infracţiune”, deoarece 

a înlătura presupune că acestea ar avea iniţial caracter infracţional, iar ulterior ar 

interveni o cauză care îl înlătură. Or, asemenea fapte nu constituie infracţiuni, aşa 

cum rezultă din dispoziţiile art. 44-51 CP român. 

Aceste cauze ar putea fi definite ca stări, împrejurări sau situaţii a căror 

existenţă în timpul săvîrşirii faptei fac, potrivit legii, ca realizarea vreuneia dintre 

trăsăturile esenţiale ale infracţiunii să devină imposibilă.1 

Cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei Codul penal român 1968 

alocă întreg capitolul V din titlul I al Părţii Generale, reglementînd detaliat unele 

stări, situaţii sau împrejurări cu caracter mai puţin obişnuit, în a căror prezenţă sau 

context săvîrşirea oricăreia dintre faptele prevăzute de legea penală nu mai poate 

imprima acesteia un caracter penal. 

În grupa cauzelor ce provin din inexistenţa prevederii faptei sunt enumerate: 

 lipsa dublei incriminări (art. 6 alin. 1 (c) CP); abordarea incriminării (art. 

12 alin. 1 CP); 

 lipsa unuia dintre elementele constitutive ale infracţiunii (art. 10 alin. (d) 

CP). 

Din grupa cauzelor de înlăturare a pericolului social fac parte acele situaţii 

în care pericolul social este înlăturat în baza legii. Astfel, cercetătorul G. Antoniu 

grupează cauzele care înlătură caracterul penal al faptei după cum urmează2: 

 cauze ce înlătură culpabilitatea datorită incapacităţii psiho-fizice a 

subiectului, incluzînd: iresponsabilitatea (art. 48 CP), minoritatea (art.50 

CP), starea de beţie şi alte stări de intoxicare (art.49 CP); 

 cauze ce înlătură culpabilitatea ca urmare a justificării lor sociale cum ar 

fi: legitima apărare (art.44 CP) şi starea de necesitate (art.45 CP); 

 cauze ce înlătură culpabilitatea datorită survenirii unui eveniment 

imprevizibil, imposibil de înlăturat, incluzînd cazul fortuit (art.47 CP), 

constrîngerea fizică sau forţa majoră şi constrîngerea morală (art.46 CP);

                                                             
1 Dongoroz V., Explicații teoretice la Codul penal român, Partea generală, București, Editura 

Academiei, 1969, p.332. 

2 Antoniu G., Vinovăția penală, București, Editura Academiei, 1995, p.197. 
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 cauze ce înlătură culpabilitatea din cauza erorii, incluzînd eroarea de fapt 

(art.51 CP). 

În toate cazurile, în viziunea autorului sus-menţionat, deşi unghiul de 

incidenţă sub care intervin diversele cauze de înlăturare a caracterului penal al 

faptei este foarte variat şi nuanţat, mecanismul prin intermediul căruia se 

împiedică apariţia infracţiunii este acela al înlăturării vinovăţiei şi, evident, dacă 

nu apare vinovăţia, nu se formează nici caracterul penal al faptei. 

 

În dreptul penal japonez, circumstanţele care înlătură caracterul penal al 

faptei nu sunt sistematizate, acestea fiind prevăzute în Codul penal şi în doctrina 

juridico-penală japoneză. 

În capitolul 7 din Codul penal sunt prevăzute următoarele circumstanţe: 

1) acţionarea în corespundere cu legislaţia în vigoare sau îndeplinirea unui 

serviciu legal, art. 35 CP; 

2) legitima apărare (art. 36 CP); 

3) starea de necesitate (art. 37 CP); 

4) intenţia, imprudenţa, eroarea (art. 38 CP). 

Nu va fi pedepsită fapta săvîrşită în lipsa intenţiei de a comite o infracţiune, 

cu excepţia cazurilor în care legea prevede astfel de posibilităţi (art.38 alin. 1 CP). 

Dacă persoana a comis o infracţiune mai gravă decît cea planificată iniţial, 

ea va fi supusă răspunderii penale pentru infracţiunea mai gravă (art. 38 alin. 2 

CP). 

Lipsa intenţiei de a comite o infracţiune nu poate fi invocată de 

necunoaşterea legii, însă în dependenţă de circumstanţele cauzei, pedeapsa poate 

fi mai blîndă (art. 38 alin.3 CP). 

5) alienaţia mintală şi debilitatea mintală (art. 39 CP); 

6) surdomuţia (art. 40 CP) a fost anulată. 

7) minoratul (art. 41 CP) – persoana care a comis o infracţiune pînă la 

atingerea vîrstei de 14 ani nu este supusă răspunderii penale; 

8) autodenunţarea şi recunoaşterea vinovăţiei după săvîrşirea infracţiunii. 

Se consideră debili mintale acele persoane care, în legătură cu dereglările 

psihice puternice, nu pot diferenţia binele de rău. Acestea sunt pedepsite ca şi 

iresponsabilii (art. 39 alin. 2 CP). 

Alienaţii mintali se consideră persoanele care nu-şi pot controla acţiunile 

din cauza unei boli mintale sau a tulburării de conştiinţă (art. 39 alin. 1 CP).
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Legislaţia penală engleză nu conţine enumerarea circumstanţelor ce exclud 

răspunderea penală. Practica şi doctrina penală prevăd următoarele cazuri de 

apărare de urmărire penală: 

 eroarea sau nerecunoaşterea faptei (eroarea de fapt) – conform dreptului 

comun, greşeala constituie, de facto, un mod de apărare de urmărire 

penală. Astfel, dacă persoana a greşit în fapte, fără intenţia de a comite o 

infracţiune, nu va fi supusă răspunderii penale, deoarece confuzia lui a 

fost de bună-credinţă; 

 constrîngerea fizică şi morală (ameninţarea cu moartea sau cu vătămarea 

integrităţii corporale); 

 acordul victimei; 

 executarea ordinului şefului. Faptul că infracţiunea a fost comisă la 

ordinul şefului nu constituie temei pentru absolvirea de răspundere 

penală. Cu toate acestea, în unele cazuri excepţionale, persoana poate fi 

absolvită de răspundere penală, dacă a acţionat în strictă conformitate cu 

ordinul şefului şi fără intenţie de rea-credinţă; 

 săvîrşirea unei infracţiuni de către soţie la comandă sau fiind constrînsă 

de soţul ei. La incriminarea soţiei de comitere a unei fapte penale, ca 

circumstanţă ce exclude caracterul penal al faptei se va lua în considerare 

faptul că infracţiunea a fost săvîrşită la comanda soţului; 

 extrema necesitate; 

 legitima apărare şi prevenirea infracţiunii. 

În Anglia legitima apărare este prevăzută în parte de Legea privind justiţia 

penală (1967). Art. 3 din lege prevede că persoana poate aplica „o forţă reală” 

pentru prevenirea săvîrşirii de către alte persoane a infracţiunii sau pentru 

arestarea infractorului sau bănuitului. 

 

Ansamblul circumstanţelor ce exclud caracterul periculos al faptei în dreptul 

penal american sunt denumite în felul următor: „apărarea de urmărire penală”. 

Prin apărare, în acest sens, se înţelege situaţia, cazul sau împrejurarea care 

exclud caracterul penal al faptei. Aceste circumstanţe diferă de la un stat la altul. 

Astfel, Codul penal al New York-ului delimitează: 

 apărarea legată de lipsa răspunderii penale (minoritatea, boala psihică 

etc.);
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 apărarea legată de circumstanţe justificatoare (autoapărarea, apărarea 

patrimoniului); 

 apărarea legată de lipsa vinovăţiei (constrîngcrea fizică sau psihică, 

refuzul benevol). 

După alte criterii, aceste circumstanţe sunt reglementate în Codul penal al 

Pensilvaniei, care stabileşte, în primul rînd, modul de apărare de urmărire penală 

şi în al doilea rînd, regulile generale de apărare. 

Necunoaşterea legii penale, de asemenea, constituie o circumstanţă ce 

exclude caracterul penal al faptei. Însă de cele mai dese ori, ea este considerată 

drept circumstanţă atenuantă la stabilirea vinovăţiei. 

La categoria cauzelor de apărare, legislaţia penală atribuie şi alte 

circumstanţe enumerate în articolele Codului penal al unui stat respectiv ce 

interzic săvîrşirea unor fapte ilegale. De exemplu, conform art. 3503 CP 

Pensilvania, una dintre aceste circumstanţe se consideră pătrunderea într-o casă 

părăsită. De aceea, persoana care a pătruns în casă nu va fi trasă la răspundere 

penală, deşi formal a săvîrşit o infracţiune. 

Consumul de substanţe narcotice sau băuturi alcoolice nu constituie cauze 

pentru absolvirea de răspundere penală, cu excepţia cazurilor în care învinuitul va 

aduce suficiente dovezi întru micşorarea pedepsei pentru omorul săvîrşit în astfel 

de stare. 

Codul penal model al SUA (1962) enumeră următoarele circumstanţe 

atenuante: 

1) constrîngere fizică; 

2) ordinul comandantului unităţii militare; 

3) acordul victimei; 

4) provocarea; 

5) starea de necesitate; 

6) aplicarea violenţei în cazul autoapărării, apărării averii sau a unor terţe 

persoane 

 

Codul penal al Rusiei (capitolul 8) cuprinde 6 articole (37-42) în care se 

prevăd şase cazuri ce exclud caracterul penal al faptei: 

1) legitima apărare; 

2) reţinerea persoanei; 

3) extrema necesitate; 

4) constrîngerea fizică sau morală;
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5) riscul întemeiat; 

6) executarea ordinului sau dispoziţiei. 

Riscul întemeiat a fost inclus pentru prima dată şi în Codul penal al Rusiei 

în calitate de circumstanţă care exclude caracterul penal al faptei. Art. 41 CP rus 

menţionează: „Nu constituie infracţiune orice cauzare de daune intereselor 

ocrotite de legea penală în prezenţa riscului întemeiat pentru atingerea unui scop 

social util”. 

Art.42 CP rus prevede că nu constituie infracţiune cauzarea de daune 

valorilor sociale ocrotite de legea penală de către persoana care a acţionat întru 

executarea ordinului sau a dispoziţiei. Răspunderii penale va fi supusă acea 

persoană care a dispus executarea ordinului sau a dispoziţiei ilegale. 

 

Întrebări de verificare a materialului 

1. Enumeraţi cauzele ce înlătură caracterul penal al faptei în dreptul penal 

comparat. 

2. Particularităţile legitimei apărări şi ale stării de necesitate în dreptul penal 

comparat. 

3. Specificul cauzelor ce înlătură caracterul penal al faptei în dreptul penal 

al Japoniei. 


