
 

 

 

CAPITOLUL V 

 

CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL 

PENAL AL FAPTEI 

 

§1. Aspecte generale 

 

 

1.1. Caracterul penal al faptei şi cauzele care fac posibilă înlăturarea acestuia 

 

Specificul faptelor incriminate de legea penală în raport cu alte fapte ilicite îl constituie 

caracterul penal. Acest specific este caracterizat de prezența trăsăturilor esenţiale fără de care nu 

poate exista o infracţiune, trăsături prevăzute de art. 17 alin. (1) C. pen. 

Lipsa oricăreia din trăsăturile esenţiale exclude existenţa caracterului penal al faptei, înlătură 

existenţa infracţiunii şi, pe cale de consecinţă, exclude răspunderea penală1. 

Stabilirea caracterului infracţional al faptei fiind în esenţă expresia voinţei legiuitorului, 

acesta poate să înlăture în anumite cazuri acest caracter şi să prevadă că o faptă sau anumite 

categorii de fapte prevăzute de legea penală, dacă sunt săvârşite în anumite condiţii, împrejurări, 

situaţii, nu constituie infracţiuni şi nu pot servi drept temei pentru răspunderea penală, ci, eventual, 

pentru o altă formă de răspundere juridică. 

Toate aceste situaţii, dacă există în timpul săvârşirii faptei, fac ca realizarea eficientă a 

vreuneia dintre trăsăturile esenţiale să devină imposibilă. De aceea, legea admite ca în prezenţa 

unor astfel de circumstanţe caracterul penal obişnuit al faptei să fie excepţional înlăturat. Ele se 

numesc cauze care înlătură caracterul penal al faptei. 

Putem defini cauzele care înlătură caracterul penal al faptei ca fiind acele împrejurări, stări, 

situaţii, cazuri, condiţii a căror existenţă în timpul săvârşirii faptei face, potrivit legii, ca realizarea 

vreuneia dintre trăsăturile esenţiale ale infracţiunii să devină imposibilă2.

                                                             
1 V. Dongoroz ș.a., Explicații teoretice, vol. I, p. 331. 

2 G. Antoniu, C. Bulai, Gh. Chivulescu, Dicționar juridic penal, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 

1976, p.54. 
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Aceste cauze nu produc efecte decât dacă sunt anume prevăzute şi în condiţiile stabilite de 

lege. În principiu, aceste cauze produc efecte din momentul în care s-au ivit, dar, pentru ca efectele 

să opereze practic, este necesar ca existenţa în fapt a situaţiilor care constituie astfel de cauze să 

fie oficial constatată de organele judiciare. 

Existenţa unei cauze care înlătură caracterul penal al faptei poate fi invocată în orice stadiu 

al procesului penal, fiind una din cauzele care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii 

penale [art. 10 alin. (1) lit. e) C. proc. pen.] 

 

1.2. Clasificarea cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei 

 

Clasificarea acestor cauze se face în funcţie de mai multe criterii, şi anume: în raport cu 

trăsăturile esenţiale ale infracţiunii, după sfera lor de aplicare şi în funcţie de efectele pe care le 

produc.1 

a. În raport cu trăsăturile esenţiale ale infracţiunii, cauzele care înlătură caracterul penal al 

faptei sunt de trei feluri: 

I - cauze care înlătură pericolul social 

II - cauze care înlătură vinovăţia 

III - cauze care înlătură prevederea faptei de către legea penală 

Legislaţia noastră penală, în Codul penal, atât în partea generală, cât şi în partea specială, 

precum şi în unele legi speciale, reglementează o multitudine de cauze care - constatate pe cale 

judiciară - fac să fie înlăturat caracterul penal al faptei. 

I. Referitor la prima categorie, a cazurilor de excludere a pericolului social, arătăm că există 

situaţii admise de lege, care prevăd fapte care nu sunt calificate drept social periculoase. Aşa sunt 

de pildă percheziţia domiciliară (art. 101 C. proc. pen.), reţinerea şi arestarea preventivă (art. 143-

148 C. proc. pen.), etc. 

Există şi cazuri când prin recunoaşterea legală a unor activităţi se îngăduie implicit 

efectuarea unor acte care sunt inerente exercitării acelor activităţi, dar care prin natura lor prezintă 

pericol social şi sunt prevăzute de legea penală. De exemplu, atingerile aduse integrităţii corporale 

prin operaţii chirurgicale sau loviturile şi rănirile provenite din întrecerile sportive desfăşurate 

regulamentar. 

Tot din prima categorie fac parte şi cazurile în care deşi în mod abstract o faptă prezintă 

gradul de pericol social al infracţiunii, fiind incriminată ca atare, totuşi, în concret ea este lipsită 

de pericolul social propriu infracţiunii. Problema faptei prevăzute de legea penală care nu prezintă 

în concret

                                                             
1 V. Dongoroz ș.a., Explicații teoretice, vol. I, p. 334. 
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pericolul social al unei infracţiuni este soluţionată, în dreptul nostru penal, în cadrul unei instituţii 

speciale prevăzute în art. 181 C. pen., cu denumirea de „faptă care nu prezintă pericolul social al 

unei infracţiuni”. 

În fine, arătăm că există şi cazuri în care legea prevede o dezincriminare condiţionată pentru 

anumite fapte prevăzute de legea penală. Aceste fapte, când condiţiile legale de dezincriminare 

sunt îndeplinite, pierd caracterul penal, nemaifiind socotite ca având gradul de pericol social 

necesar pentru existenţa unei infracţiuni. 

II. Din a doua categorie, privitoare la vinovăţie, fac parte, în principal, cauzele prevăzute în 

art. 44-51 C. pen., şi anume legitima apărare, starea de necesitate, constrângerea fizică şi cea 

morală, cazul fortuit, iresponsabilitatea, beţia, minoritatea și eroarea de fapt. 

Tot din această categorie fac parte toate cazurile speciale în care vinovăţia este exclusă, cum 

sunt insulta şi calomnia în care s-a făcut proba verităţii (art. 207 C. pen.), darea de mită prin 

constrângere [art. 255 alin. (2) C. pen.], adulterul îngăduit de soţ (art. 304 C. pen.) ori necesitatea 

militară în caz de lovire a inferiorului în timp de război (art. 336 C. pen.). 

III. Din a treia categorie, a cauzelor care privesc trăsătura esenţială potrivit căreia fapta 

trebuie să fie prevăzută de legea penală, fac parte anumite situații în care prevederea legală lipseşte 

[de exemplu lipseşte dubla incriminare în cazul faptelor săvârşite în străinătate - art. 6 alin. (1) lit. 

a) C. pen.] sau a încetat să mai existe [de exemplu abrogarea incriminării – art. 12 alin. (1) C. pen.] 

b. După sfera de aplicare, cauzele care înlătură caracterul penal al faptei pot fi generale şi 

speciale. 

I. Cauzele generale sunt prevăzute în dispoziţiile din partea generală a Codului penal şi se 

referă la dezincriminare şi la cauzele care înlătură caracterul penal al faptei. 

II. Cauzele speciale pot fi reglementate prin norme generale (lipsa dublei incriminări) ori 

prin norme speciale (proba verităţii, constrângerea la darea de mită, adulterul îngăduit etc.). 

c. În funcţie de efectele pe care le produc, pot fi reale şi personale. 

I. Cauzele reale sunt de natură obiectivă şi produc efecte asupra tuturor participanţilor la 

săvârşirea faptei. Intră aici cauzele care privesc existenţa pericolului social şi al faptei prevăzute 

de legea penală. 

II. Cauzele personale operează numai faţă de acei făptuitori care au săvârșit fapta fără 

vinovăţie. Sunt cuprinse aici cauzele care privesc vinovăţia.
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§2. Legitima apărare 

 

2.1. Noţiune şi caracterizare 

 

Potrivit art. 44 C. pen., nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, săvârşită în 

stare de legitimă apărare. Este în stare de legitimă apărare acela care săvârşeşte fapta pentru a 

înlătura un atac material, direct, imediat şi injust, îndreptat împotriva sa, a altuia sau împotriva 

unui interes obştesc şi care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat sau interesul 

obştesc. 

Este, de asemenea, în legitimă apărare şi acela care, din cauza tulburării sau temerii, a 

depăşit limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea pericolului şi cu împrejurările în care s-

a produs atacul. 

Se prezumă că este în legitimă apărare, și acela care săvârşeşte fapta pentru a respinge 

pătrunderea fără drept a unei persoane prin violenţă, viclenie, efracţie sau prin alte asemenea 

mijloace, într-o locuinţă, încăpere, dependinţă sau loc împrejmuit ţinând de acestea. 

Se cunoaşte că viaţa, integritatea corporală, libertatea, sănătatea, avutul oamenilor sunt 

apărate prin incriminarea acelor acţiuni care le aduc atingere. Persoana umană este deci apărată 

preventiv de orice violare a dreptului său prin incriminarea tuturor faptelor ce ar putea-o leza, iar 

în cazul în care este ameninţată ea poate recurge la sprijinul autorităţii de stat pentru înlăturarea 

pericolului ivit1. 

Sunt însă situaţii excepţionale în care o persoană este victima unei agresiuni şi când, în faţa 

unui pericol iminent, lipsită de posibilitatea de a face apel la intervenţia autorităţilor, nu are alt 

mijloc pentru evitarea vătămării sale decât săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. 

Legiuitorul a ţinut seama de această realitate obiectivă şi de aceea a considerat că vinovăţia, 

potrivit legii penale, este exclusă în toate cazurile în care făptuitorul, deşi acţionează cu conştiinţă 

şi voinţă, o face sub presiunea unei constrângeri2. Necesitatea care determină recurgerea la apărare 

învederează că riposta celui atacat nu urmăreşte prejudicierea unor valori proteguite de lege. 

Rezultă că, în mod logic, nu se poate concepe ca acţiunea întreprinsă pentru împiedicarea unui act 

injust să fie apreciată ca prezentând pericol social3, deşi ea prezintă un pericol material, fizic.

                                                             
1 V. Ionescu, Legitima apărare și starea de necesitate, Ed. Științifică, București, 1972, p. 50. 

2 V. Ionescu, op.cit., p. 52, 53. 

3 V. Dongoroz ș.a., Explicații teoretice, vol. I, p. 349. 

Drept penal. Partea generală 

 



 

 

121 

2.2. Condiţiile legitimei apărări 

 

Condiţiile care, potrivit art. 44, trebuie să fie îndeplinite pentru ca să existe legitima apărare 

sunt: condiţii privitoare la atac şi, pe de altă parte, privitoare la apărare. 

 

2.2.1. Condiţii privitoare la atac 

 

a) să existe un act de atac, adică o acţiune sau inacţiune, socialmente periculoasă, dezlănţuită 

de agresor. Există atac atât în cazul unei comportări activ agresive (ex. o persoană îndreaptă cuţitul 

spre o altă persoană cu intenţia de a o răni sau ucide), cât şi în cazul unei atitudini pasiv agresive 

(ex. o persoană care având în îngrijire un bolnav nu administrează medicamentele potrivit 

prescripţiei medicale, cu intenţia de a provoca moartea); 

b) atacul să fie material. Atacul este material când se exercită prin mijloace fizice şi este 

îndreptat contra existenţei fizice a unor valori sociale, ca: viaţa, sănătatea, integritatea unei 

persoane sau alte drepturi ale acesteia, precum şi împotriva unui interes obştesc. 

Există de pildă atac material în situaţia în care un cetăţean surprinde în flagrant o persoană 

care încearcă să sustragă un bun, să evadeze, să comită un omor, iar în momentul în care acţionează 

pentru imobilizarea ei infracfactorul foloseşte forţa braţelor sau scoate o armă cu care acţionează 

asupra persoanei respective. 

Nu există atac material în cazul agresiunilor morale, astfel încât persoanele insultate ori 

calomniate sau funcţionarul ultragiat prin cuvinte sau gesturi nu pot invoca legitima apărare dacă 

folosesc acte de violenţă. 

Este de subliniat că atacul trebuie să provină întotdeauna de la persoana fizică. Dacă acesta 

provine de la un animal, şi pentru înlăturarea lui s-a comis o faptă prevăzută de legea penală, 

suntem în prezenţa stării de necesitate, care şi ea constituie o cauză care înlătură caracterul penal 

al faptei (art. 45 C. pen.).1 

c) atacul să fie direct. Manifestarea materială a agresorului trebuie să fie îndreptată către o 

anumită valoare pe care să o pună în pericol în mod nemijlocit. Atacul este direct şi în cazul când, 

deşi sub aspectul fizic nu are contact nemijlocit cu valoarea socială pusă în pericol, vizează însă 

ca acţiune agresivă anume această valoare. De pildă, agresorul a început să taie cablul care susţine 

schela pe care lucrează un zidar, punând în primejdie viața acestuia2;

                                                             
1 V. Dongoroz, op.cit., p. 352; G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, op.cit., p. 384; H. Blei, op.cit., p. 142. 

2 V. Dongoroz ș.a., Explicații teoretice, vol. I, p. 351. 
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d) atacul să fie imediat. Atacul este privit ca fiind imediat ori de câte ori pericolul pe care-l 

poate produce s-a şi ivit (pericol actual) sau este pe punctul de a se ivi (pericol iminent). Caracterul 

imediat al atacului rezultă deci din intervalul de timp foarte mic care separă momentul în care 

atacul a început de momentul ivirii pericolului care ameninţă valoarea socială atacată. Într-un caz, 

victima se găsea în faza scoaterii cuţitului, la o anumită distanţă de autor, spaţiul dintre ei fiind 

separat printr-un gard. Se schiţa deci intenţia de atac, care nu devenise încă iminent şi, cu atât mai 

puţin actual, între atac şi pericolul grav ce l-ar fi creat existând un interval de timp care făcea numai 

posibil acest pericol. Că este aşa o demonstrează împrejurarea că acest interval de timp a fost 

suficient pentru ca autorul să se înarmeze cu un par, să intre pe poartă şi să lovească victima1. 

Când durata intervalului de timp dintre începerea atacului şi ivirea pericolului este atât de 

mare încât oferă posibilitatea înlăturării acelui pericol prin alte mijloace, atacul nu mai poate fi 

considerat ca imediat, fiindcă el nu lasă loc unui pericol prezent, ci creează numai posibilitatea 

unui pericol care s-ar putea produce ulterior. 

La caracterizarea atacului ca imediat va trebui să se ţină seama de toate datele concrete ale 

cazului şi în special de natura şi intensitatea atacului, de întârzierea şi gravitatea pericolului, de 

posibilităţile existente pentru paralizarea atacului. Dacă fapta prevăzută de legea penală a 

intervenit după consumarea atacului, reacţia făptuitorului are caracterul unei riposte, şi nu al unei 

apărări necesare, aşa încât fapta respectivă constituie infracţiune.2 

e) atacul să fie injust. Este injust atacul care nu are nici un temei juridic - legal sau de fapt - 

care să permită sau să justifice această comportare. Atacul este just când legea admite recurgerea 

la comportarea care este socotită drept atac. De pildă, este justă deoarece este legală măsura 

reţinerii unei persoane care a comis o faptă prevăzută de legea penală. 

Atacul este injust chiar dacă acţiunea agresivă vine din partea unui organ oficial, dar care îşi 

exercită în mod vădit abuziv atribuţiile de serviciu.3 

Împotriva unui atac dezlănţuit de un iresponsabil se va riposta în stare de necesitate, dacă cel 

ce ripostează cunoaşte starea de iresponsabilitate a agresorului şi deci va trebui să comită fapta 

prevăzută de legea penală numai dacă nu putea înlătura astfel pericolul.4

                                                             
1 Curt. Supr. Just., Sect. pen., dec. nr. 354/1996, în Dreptul nr. 12/1997, p. 56. 

2 Trib. Suprem, Secţ. pen., dec. nr. 1565/1976, R.R.D. nr. 2/1977, p. 66, Trib. jud. Hunedoara, dec. pen. nr. 

120/1987, R.R.D. nr. 5/1988, p. 62. 

3 V. Dobrinoiu, Gh. Nistoreanu, A. Boroi, I. Pascu, I. Molnar, V. Lazăr, op.cit., p. 293; Trib. Supr., Secţ. pen., 

dec. nr. 240/1986 şi Trib. Supr., Secţ. pen., dec. nr. 894/1986, în Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 

1987, p. 328. 

4 C. Mitrache, op.cit., p. 147; H. Blei, op.cit., p. 142, H. Jescheck, op.cit., p. 303, admit posibilitatea legitimei 

apărări contra incapabilului, op.cit., p. 142. 
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Dacă cel ce face apărarea nu cunoaşte starea de iresponsabil al agresorului, el va riposta în 

legitimă apărare înlăturând pericolul prin mijloacele pe care le consideră eficiente, nefiind obligat 

să caute o soluţie mai puţin periculoasă. În acest caz, legitima apărare va veni în concurs şi cu 

eroarea de fapt.1 

f) atacul să pună în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul obştesc. 

Pentru motivarea acţiunii de apărare, legea impune condiția ca atacul să poată cauza un rău 

iremediabil sau greu de remediat unor valori sociale importante: persoanei umane, drepturilor sale 

ori interesului obștesc. De exemplu, se va considera că se pune în pericol grav viaţa unei persoane, 

dacă agresorul acţionează asupra acesteia cu un cuţit în scopul de a-i suprima viaţa.2 Orice acţiune 

împotriva agresorului într-o asemenea împrejurare va fi considerată legitimă apărare. 

Existenţa pericolului grav se apreciază în funcţie de natura atacului, de obiectivul acestuia, 

de condiţiile personale ale celui care a săvârşit fapta în apărare și de toate împrejurările cauzei care 

ar putea servi la constatarea unei stări de reală constrângere.3 

Atacul îndreptat împotriva unui interes obştesc justifică o apărare legitimă. Interesul obştesc 

poate consta într-o stare, situaţie, relaţie, activitate ce interesează o organizaţie obştească. 

 

2.2.2. Condiţii privitoare la apărare 

 

a) Acţiunea de apărare să se materializeze printr-o faptă prevăzută de legea penală, sub 

forma actelor pregătitoare ori tentativei (când aceste forme ale infracţiunii sunt pedepsite) sau a 

infracţiunii consumate. În consecință, legitima apărare nu poate fi invocată în cazul altor fapte, 

care nu sunt prevăzute de legea penală, cum ar fi faptele cu caracter administrativ, disciplinar, civil 

etc. 

b) Acţiunea de apărare să fie necesară pentru respingerea atacului. Un act de apărare este 

necesar dacă el se desfăşoară între anumite limite. Din punct de vedere al momentului săvârşirii 

actului de apărare, limita necesităţii este dată de limita pericolului rezultat din agresiune, în sensul 

că atâta timp subzistă pericolul ce poate decurge dintr-un act iminent sau în desfășurare, subzistă 

şi necesitatea înlăturării lui. 

În cazul în care acţiunea de apărare are ca scop înlăturarea actului de atac în pregătire sau 

răzbunarea unui atac consumat, ea se consideră a fi lipsită de necesitate. Într-un caz s-a hotărât că 

dezarmând victima de toporul cu care aceasta îl ataca - adică punând-o în situaţia de a nu mai 

repeta

                                                             
1 C. Bulai, op.cit., p. 244. 

2 Trib. Mun. Buc. Sec. a II-a pen., dec. Nr. 341, 1995, în Dreptul nr. 2, 1996, p. 60. 

3 Trib. Suprem. Secț.pen., dec. nr. 880/1981, R.R.D. nr. 1/1982, p. 63. 
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atacul - şi lovind-o, apoi, cu acelaşi topor, făptuitorul nu poate beneficia de dispoziţiile art. 44 C. 

pen.1 

Rezultă din cele ce preced că acţiunea de apărare trebuie să se desfăşoare între limitele 

iminenţei şi consumării atacului. 

c) Apărarea să se desfăşoare în limitele proporţionalităţii atacului. Nu este admis a se utiliza 

mijloace de constrângere mai grave, atunci când împotrivirea sau rezistenţa individului ar fi putut 

să fie înlăturată prin mijloace mai uşoare, mai puţin violente. Deci legea cere ca reacţia să fie 

proporţională cu pericolul creat, adică să existe o oarecare echivalenţă între fapta săvârşită în 

apărare şi atacul care a condus la necesitatea unei apărări. 

O regulă care să stabilească unde se termină proporţia şi unde începe disproporţia între 

apărare şi atac nu există şi nici nu se poate formula de principiu. De obicei însă se au în vedere 

mijloacele folosite, împrejurările în care s-a desfăşurat fapta, forţa fizică a combatanţilor etc., 

aprecieri care se fac posterior momentului săvârşirii faptei, deoarece numai atunci se poate stabili 

în ce măsură fapta săvârşită în apărare a fost pe măsura gravităţii atacului. 

Dacă fapta săvârşită în stare de legitimă apărare este disproporţionat de gravă în raport cu 

gravitatea pericolului creat prin atac, fapta nu poate fi considerată ca legitimă, deoarece depăşeşte 

limitele legitimei apărări, constituind un exces de apărare. 

În legea noastră penală se face distincţie între excesul de apărare justificat, care este asimilat 

cu legitima apărare, şi excesul scuzabil, care nu înlătură caracterul penal al faptei de apărare 

exagerată, dar constituie o circumstanţă atenuantă. 

Potrivit dispoziţiei din art. 44 alin. (3) C. pen., este considerată în legitimă apărare și 

persoana care, din cauza tulburării sau temerii, a depăşit limitele unei apărări proporţionale cu 

gravitatea pericolului şi cu împrejurările în care s-a produs atacul. Din analiza dispoziţiei legale 

rezultă că depăşirea limitelor legitimei apărări presupune existenţa tuturor condiţiilor cerute pentru 

existenţa legitimei apărări, ea referindu-se doar la împrejurarea că riposta a depăşit atacul din cauza 

tulburării sau temerii de care era stăpânită victima atacului2, de exemplu agresorul este înarmat cu 

un topor3. 

Excesul scuzabil, spre deosebire de cel justificat, desemnează acea ripostă exagerată care nu 

a fost determinată de starea de tulburare sau temere provocată de atac, ci eventual de sentimentul 

de indignare, mânie, revoltă în faţa violenţei nejustificate4. Din această cauză legea nu asimilează 

excesul scuzabil cu legitima apărare, dar prevede că depăşirea limitelor legitimei apărări constituie 

o circumstanţă atenuantă [art. 73, lit. a) C. pen.]

                                                             
1 Trib. Mun. Buc., Sec. a II-a pen. dec. nr. 161, 1996, în Dreptul nr. 5, 1996, p. 83. 

2 Trib. Supr., Secț.pen., dec. nr. 189/1988, R.R.D. nr. 3, 1989, p. 58; Trib. Supr.; Secț.pen., dec. nr. 823/1987, 

R.R.D. nr. 6/1988, p. 72. 

3 Trib. Supr., Secț.pen., dec. nr. 525/1986, C.D. 1987, p. 261. 

4 C. Bulai, op.cit., p. 249. 
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2.3. Efectele legitimei apărări 

 

Fapta comisă în stare de legitimă apărare nu constituie infracţiune, deoarece îi lipseşte o 

trăsătură esenţială a acesteia, şi anume vinovăţia. Fiind înlăturată vinovăţia, datorită stării de 

constrângere creată prin declanşare, faptei îi lipseşte şi pericolul social în înţelesul legii penale. 

Potrivit art. 346 C. proc. pen., instanţa de judecată poate obliga pe făptuitor și la repararea 

pagubei cauzate prin fapta sa chiar în cazul reţinerii ca temei a încetării procesului penal a vreuneia 

din cauzele care înlătură caracterul penal al faptei, potrivit principiilor stabilite de legea civilă. 

 

 

§3. Starea de necesitate 

 

3.1. Noţiune şi caracterizare 

 

Potrivit art. 45 alin. (1) C. pen., nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, 

săvârşită în stare de necesitate. Este în stare de necesitate - art. 45 alin. (2) - acela care săvârşeşte 

fapta pentru a salva de la un pericol iminent, și care nu putea fi înlăturat altfel, viaţa, integritatea 

corporală sau sănătatea sa, a altuia sau un bun important al său ori al altuia sau un interes 

obştesc. 

În conformitate cu dispoziţia din ultimul alineat al art. 45, nu este în stare de necesitate 

persoana care în momentul când a săvârşit fapta şi-a dat seama că pricinuieşte urmări vădit mai 

grave decât cele care s-ar fi putut produce dacă pericolul nu era înlăturat. 

Omul şi bunurile sale pot fi expuse nu numai pericolelor rezultând din agresiunile deliberate 

ale unora din semenii săi, dar şi unor pericole generate de evenimente, energii sau întâmplări cu 

caracter accidental, cum ar fi un cutremur, inundaţie, surparea unei clădiri, incendiul, atacul unui 

animal etc. 

Spre deosebire însă de legitima apărare, când persoana pusă în pericol alege calea ripostei 

active, încercând să anihileze pericolul prin exercitarea unui contraatac legitim împotriva 

persoanei agresorului însuşi, în cazul stării necesitate persoana nu reacţionează împotriva sursei 

de pericol pe care nici nu o poate anihila, ci este determinată să se salveze pe sine sau pe altul, 

bunurile sale ori ale altuia sau interesul obştesc prin săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală 

sacrificând valori sau bunuri aparţinând altor persoane. Așa se întâmplă în situațiile în care 

pompierii distrug o ușă ori zidul de la apartamentul vecin pentru a salva o persoană imobilizată 

într-o încăpere care este incendiată sau se sustrage un autovehicul pentru a transporta de urgență 

la spital o persoană accidentată1. 

                                                             
1 C. Bulai, op.cit., p. 250. 
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