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Capitolul V 

Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei 

 

 

 

Legitima apărare (art. 44 C. pen.) 

 

A. Noţiune 

 

Dreptul la legitima apărare reprezintă o asigurare a propriei vieţi dincolo de un pericol iminent sau, mai 

degrabă, de un agresor iminent. Acesta poate să nu atenteze la viaţa noastră, dar, pentru că dorinţa de menţinere 

a integrităţii propriului EU este atât de puternică, va fi nimicit şi un virtual agresor în baza unui pretins drept 

de autoapărare. Moartea provocată altuia pentru salvarea sinelui nu poate fi sancţionată penal, căci, oricum, 

această pedeapsă nu ar putea fi mai mare decât cea dată de legea morală1. În cazul concret al exercitării acestui 

drept, răul adus de pedepsirea penală nesigură ar apărea mai mic şi mai îndepărtat decât răul imediat şi sigur 

al propriei morţi. Cadrul obiectiv în care se elaborează, se structurează şi se consolidează relaţiile sociale 

determină conflicte interumane astfel încât, uneori, pentru salvarea unor interese legitime de la un pericol 

iminent, este necesară o acţiune de apărare imediată. Constituirea şi desfăşurarea acţiunii de apărare se produce 

în mod firesc, inevitabil, astfel încât are ca rezultat constrângerea celui care a produs vătămarea pentru a înceta 

actul injust2. Sistemul personalităţii umane posedă un conţinut psihologic diversificat, determinat de corelarea 

situaţiilor semnificative, cu comportamentele specifice pe care acestea le incită. Apărarea unui interes legitim, 

în anumite situaţii, nu va fi considerată de lege ca reprobabilă, chiar dacă va avea ca rezultat producerea unui 

prejudiciu grav. O astfel de apărare este considerată ca legitimă, deşi fapta săvârşită este prezentată de legea 

penală ca infracţiune3. Legitima apărare reprezintă o cauză legală care exclude caracterul penal al faptei prin 

reţinerea lipsei de vinovăţie pentru autorul actului agresional. În art. 44 C. pen., se prevede că se află în stare 

de legitimă apărare persoana care săvârşeşte fapta pentru a înlătura un atac material, direct, imediat şi injust 

îndreptat împotriva sa, a altuia sau împotriva unui interes public care pune în pericol grav persoana şi drepturile 

celui atacat sau interesul public. Este, de asemenea, în legitimă apărare şi acela care din cauza tulburării 

(„perturbatio animi“ – tulburare sufletească) sau temerii a depăşit limitele unei apărări proporţionale cu 

gravitatea pericolului şi cu împrejurările în care s-a produs atacul. Faptei săvârşite sub starea legitimei apărări 

îi lipseşte vinovăţia, iar lipsa acestei trăsături înlătură pericolul

                                                             
1 „Vim regellere ilicit idque ins natura comparatur” – e permis să respingi violența și acest drept este oferit de natură. 
2 „Volenti non fit iniuria” – nu se face o nedreptate celui care o vrea. 
3 I. Oancea, op. cit., p. 270; C. Bulai, op. cit., p. 241; C. Mitrache, op. cit., p. 170. 
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social necesar pentru existenţa infracţiunii1. Motivaţia lipsei de vinovăţie în cazul legitimei apărări recunoaşte 

o singură formă şi anume lipsa posibilităţii pentru făptuitor de a-şi stăpâni voinţa ca urmare a actelor de 

constrângere exercitate de autorul actului injust, iar răspunsul la acest atac, chiar dacă va constitui o infracţiune 

prevăzută de legea penală, pierde caracterul de pericol social, devenind „un simplu pericol material“. În 

doctrina penală există mai multe opinii privind natura juridică şi temeiul înlăturării vinovăţiei şi a răspunderii 

penale pentru faptele săvârşite în stare de legitimă apărare. Într-o primă opinie, se apreciază că legitima apărare 

reprezintă un drept al celui atacat de a scăpa de constrângerea atacatorului, dreptul de apărare fiind garantat 

de legea penală. Alţi autori consideră că, prin respingerea atacului injust, se realizează un act de dreptate, 

socialmente util2, respectându-se dreptul de apărare al celui nevinovat –  „ius inculpatae tutelae”. 

 

B. Condiţii 

 

Condiţiile prevăzute de art. 44 C. pen., necesare pentru realizarea conceptului de legitimă apărare, se 

referă atât la săvârşirea atacului injust, cât şi la săvârşirea faptei (ca răspuns la un atac injust) considerată ca 

infracţiune prevăzută de legea penală. 

 

a) Condiţii privind atacul 

 

Conceptul de atac este reprezentat de actele exercitate pentru realizarea unor interese individuale, în 

contradicţie cu valorile sociale ocrotite în mod generic de lege: persoana umană, drepturile şi libertăţile 

cetăţeneşti şi statul cu atribuţiile sale generale. Atacul în realizarea conţinutului legitimei apărări constă în 

exercitarea unei agresiuni materiale (care pune în pericol „în mod fizic“ o anumită valoare socială), imediată 

(pericolul social există sau se va produce în mod iminent), injustă (nu are un temei legal, justificat din punct 

de vedere juridic). Dacă atacul activ constă din încercarea de a lovi cu cuţitul o persoană, atacul pasiv (element 

al legitimei apărări) constă în reluarea unei măsuri necesare pentru siguranţa vieţii unei persoane. Pentru ca 

atacul exercitat de agresor să justifice un răspuns printr-o apărare legitimă, sunt necesare următoarele condiţii: 

1) atacul să fie material, în sensul realizării prin acţiuni fizice a unui prejudiciu prezent sau iminent, 

folosind violenţa fizică, directă prin mijlocirea unor produse sau mijloace apte să producă un prejudiciu cert 

(produse narcotice). Agresivitatea se poate realiza şi prin abţinerea de la prestarea unor servicii, acţiuni, 

activităţi care asigură viaţa persoanei, cu intenţia de a se produce agravarea stării sănătăţii victimei sau chiar 

moartea acesteia. Doctrina şi practica judiciară au statuat că nu există atac material în cazul realizării acestuia 

prin cuvinte (pe cale orală) sau prin scris (defăimări, zvonuri false), deoarece nu se generează un pericol fizic, 

nemijlocit. Respingerea unui atac imaterial (exercitat prin cuvinte, gesturi sau prin scris) prin folosirea forţei 

fizice, când se va ajunge la producerea unui rezultat ce constituie o infracţiune, va determina atragerea 

răspunderii penale pentru autor, care poate beneficia de o circumstanţă uşurătoare [provocarea prevăzut de 

art. 73 lit. b) C. pen.] sau o altă circumstanţă dintre cele prevăzute în art. 74 C. pen.;

                                                             
1 Th. Hobbes afirmă că: „Omul prin natură alege un rău mai mic, care este rezistența în fața pericolului morții, decât unul 

mai mare, care este moartea prezentă și sigură în nerezistență”. 
2 Idem; „quilibet praesumitur malus, donec securitatem dederit oppositi” – el este autorizat să-l constrângă pe cel care, prin 

natura sa, îl amenință”; enim vi defendere omnes leges omniaque. 
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2) atacul să fie direct, în sensul că se ameninţă de îndată obiectul unei valori sociale care poate fi ocrotită 

prin legitima apărare. Ameninţarea unei valori sociale poate să fie directă, când atacul generează pericolul 

privind lezarea unui interes legitim, dar poate să fie şi aparent indirectă, dacă se urmăreşte producerea unui 

rezultat întârziat, ulterior prestării acţiunii agresionale (de exemplu se toarnă otravă în mâncare), apărarea fiind 

exercitată de o terţă persoană care urmăreşte înlăturarea rezultatului agresional; 

3) atacul să fie imediat, în sensul că prejudiciul vizat de agresor s-a ivit (pericol actual) sau este pe cale 

de a se ivi (pericol iminent). Aprecierea trebuie să fie determinată de criteriul timpului scurs de la declanşarea 

acţiunii – inacţiunii agresionale şi până la ivirea pericolului acceptat de agresor. Dacă intervalul de timp dintre 

atac şi ivirea pericolului este mare, existând posibilitatea înlăturării prin alte mijloace, atacul nu este direct, 

astfel că şi apărarea faţă de acesta nu va fi considerată legitimă; 

4) atacul să fie injust, în sensul că acţiunea agresională nu este justificată de nici un temei, motivare 

juridică (lipsa unei motivări legale sau de fapt), care să îngăduie o anumită intensitate precum şi o anumită 

arie de întindere a atacului. Legea permite, în anumite situaţii, exercitarea unui atac just de cătră organele 

specializate, pentru realizarea unor obiective de necesitate generală (arestarea în baza unui mandat emis legal, 

ridicarea unor bunuri în baza unui titlu legal) sau îngăduie desfăşurarea unor activităţi care implică un atac 

justificat de realizarea conţinutului acestor activităţi (întreceri sportive). Caracterizarea atacului ca fiind injust 

este determinată de capacitatea conştientizării exercitării atacului şi a consecinţelor acestuia de către agresor, 

astfel că atacul unei persoane iresponsabile sau a unui animal nu justifică o apărare legitimă, ci starea de 

necesitate1. Dacă apărarea faţă de un atac injust va depăşi limitele necesităţii de îndepărtare a pericolului şi va 

avea ca rezultat producerea unui pericol mai grav pentru agresorul iniţial, va reprezenta ea însăşi un act injust, 

generând consecinţele legale (deşi este atacată cu pumnii de un agresor care nu-i putea crea o puternică temere, 

victima s-a apărat folosindu-se de un cuţit). În aprecierea caracterului injust al atacului se verifică existenţa 

sau inexistenţa unei temeri, pentru fiecare dintre participanţi, justificată în mod concret de modul cum a fost 

perceput atacul (previzibil, imprevizibil, normal, justificat într-o primă fază agresională, apariţia unor condiţii 

favorizante2, agravarea datorată participării altor persoane), pentru ca atât rezultatul atacului iniţial, cât şi al 

apărării de acest atac să fie considerate juste sau injuste, stabilindu-se o explicaţie raţională, obiectivă, a 

atitudinii agresorului; 

5) atacul să fie îndreptat împotriva persoanei care se apără, împotriva unei alte persoane sau împotriva 

unui interes obştesc3. 

Pentru a se justifica în mod legitim apărarea, va trebui ca atacul să vizeze una dintre valorile sociale 

ocrotite de lege: atributele persoanei (viaţa, integritatea corporală, sănătatea, libertatea, demnitatea fiinţei 

umane), atributele statului (independenţa, Suveranitatea şi unitatea statală, interesele unei organizaţii statale 

care funcţionează potrivit legii). Apărarea legitimă este justificată dacă atacul a fost îndreptat împotriva 

persoanei care înlătură atacul, indiferent de capacitatea psiho-fizică a acesteia, a altei persoane sau împotriva 

unui interes „obştesc“. Caracterul legitimei apărări nu se

                                                             
1 V. Dongoroz și colab., op. cit., p.348. 
2 C. Bulai, op. cit., p. 244; C. Mitrache, op. cit., p. 172. 
3 Potrivit art. I, pct. 157 din Legea nr. 140/1996, publicată în M. Of. Nr. 289/1996, cuvintele „interes obștesc” se înlocuiesc 

cu cuvintele „interes public”, cu excepția art. 44 și 45. 
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modifică şi nu depinde de calitatea de subiect pasiv a mai multor drepturi ale victimei. Interesul public 

(determinat de o stare de fapt, o împrejurare, o situaţie privind activitatea unei societăţi de stat, cu sau fără 

personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea conform legii) este întotdeauna un interes legitim formând 

obiectul legitimei apărări; 

6) atacul iniţial să fie de natură să producă un pericol grav pentru interesul legitim. Prin atacul 

agresional victima este constrânsă să realizeze un lucru împotriva voinţei sale astfel că, pentru a deveni 

legitimă apărare, pericolul, indiferent de natura sa, va trebui să fie un pericol grav. Caracterizarea pericolului 

ca fiind grav este determinată de posibilitatea producerii unei vătămări a relaţiei sociale ocrotită de lege, de 

producerea unui rău ireparabil, ce va avea consecinţe directe: leziuni sau vătămări corporale, pierderea vieţii, 

distrugerea unui bun. Atacul agresional va fi analizat în funcţie de natura, obiectul urmărit, precum și de 

mijloacele utilizate de agresor, pentru a se aprecia dacă modalitatea de apărare, limitele şi procedeele acesteia 

sunt sau nu legitime1. În principiu, caracterizarea atacului rămâne o problemă de apărare în fiecare caz concret. 

 

b) Condiţiile privind apărarea. 

 

Legitimitatea unei apărări este determinată de săvârşirea unui atac, între atac şi apărare urmând să existe 

o proporţionalitate corespunzătoare privind interesele, participația, limitele şi mobilul atacului. 

 

1) Una din condiţiile legitimităţii apărării constă în necesitatea înlăturării atacului 

Legitima apărare nu poate fi invocată decât dacă este îndreptată împotriva actului agresiv şi urmăreşte 

înlăturarea acestuia şi a pericolului pe care îl „generează“. Una din caracteristicile definitorii ale înlăturării 

atacului prin apărarea legitimă o constituie intervenţia apărării între momentul când atacul a devenit  iminent 

şi momentul consumării acestuia. În principiu, prin săvârşirea acţiunii de apărare, ce constituie o infracţiune 

prevăzută de legea penală, în alte faze ale desfăşurării atacului nu va întruni condiţiile pentru a fi considerată 

legitimă apărare. Se poate vorbi de existenţa legitimei apărări dacă agresorul, deşi a fost anihilat, va continua, 

totuşi, să acţioneze agresiv, schimbând procedeul de atac sau destinaţia acestuia. Atâta timp, cât intensitatea 

şi durata atacului nu au fost temperate, pentru a nu mai prezenta un pericol grav, sau nu au fost anihilate, există 

legitimă apărare dacă victima, din eroare, şi-a îndreptat acţiunile de apărare împotriva altei persoane decât 

agresorul, cu condiţia să dovedească eroarea, iar nu intenţia disimulată de a produce, la rândul său, o vătămare 

pentru a se răzbuna, sau pentru a degrada un bun personal al agresorului. În analiza mediului agresional, care 

justifică legitima apărare, se verifică, în mod concret, condiţiile avute în vedere de cel atacat (victima), 

existenţa posibilităţii evitării sau eliminării conflictului nefiind o cauză de excludere a stării de legitimă 

apărare. Astfel, în practica judiciară, s-a reţinut că, deşi victima a avut, pentru o perioadă de timp, posibilitatea 

de a ţine sub control conflictul, sau că ar fi putut să evite agresiunile prin fugă, aceasta beneficiază de aplicarea 

legitimei apărări dacă sunt întrunite celelalte condiţii pentru respingerea atacului agresional

                                                             
1 V. Dongoroz și colab., op. cit., p. 351.; C. Bulai, op. cit., p. 245; C. Mitrache, op. cit., p. 173. 
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2) Apărarea să fie proporţională cu gravitatea atacului 

Interpretarea şi evaluarea raportului dintre actul agresional injust şi apărarea împotriva acestuia se 

realizează în contextul unei interacţiuni dintre motivul, scopul și mijlocul folosit de agresor, precum şi de 

victima interesată în înlăturarea rezultatului agresional. În art. 44 alin. (3) C. pen., s-a prevăzut că există exces 

justificat de apărare în cazul când au fost depăşite „limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea pericolului 

şi cu împrejurările în care s-a produs atacul“1. Aşadar, pentru cercetarea apărării legitime este necesar să se ia 

ca unitate de analiză gravitatea atacului care nu va trebui să coincidă, să fie identică apărării împotriva atacului, 

dar va trebui să fie proporţională acestui atac. Evaluarea acestei proporţii revine celui atacat, care a apreciat 

că o astfel de apărare reprezintă singura formă de oprire a atacului agresional. Evaluarea eronată a situaţiei de 

răspuns împotriva atacului de genul supraestimării semnificaţiei şi valenţelor atacului va constitui un exces de 

apărare, iar nu legitimă apărare. Evident, supraestimarea consecinţelor atacului şi încercarea de înlăturare a 

efectelor acestuia, printr-o faptă gravă, nu va fi socotită ca fiind proporţională cu pericolul minim rezultat, 

constituind un exces de apărare, el însuşi justificat de împrejurările în care s-a produs atacul şi de consecinţele 

sale perturbatoare. Evaluarea proporţionalităţii între atacul agresional şi apărarea legitimă nu necesită o 

intensitate de fapte, dar nici nu le exclude (la violenţe fizice nu răspunde tot cu violenţe fizice)2. Nu se reţin 

criteriile apriorice (agresorul era înarmat cu un obiect care poate produce leziuni, victima se află în stare de 

ebrietate sau avea posibilitatea să se ascundă). Aceste criterii nu sunt edificatoare fată de influenţa factorilor 

psihologici (a caracteristicilor psihice individuale) asupra întâmplărilor concrete de viaţă (obiective şi 

subiective) în ce priveşte atacul agresional şi impactul acestuia asupra stării psihice a celui care s-a apărat, 

încercând să înlăture atacul. „Excesul de apărare justificat este asimilat cu legitima apărare şi excesul scuzabil, 

care nu înlătură caracterul penal al faptei de apărare exagerată, constituind o circumstanţă atenuantă“3. Când 

pentru înlăturarea unui atac, datorită stării de emotivitate sau intervenţiei unei tulburări deosebite, cel atacat 

săvârşeşte o faptă mai gravă, se poate aprecia existenţa unui exces justificat, ce reprezintă o apărare exagerată. 

Starea de tulburare sau temere care însoţeşte încercarea de înlăturare a atacului injust este asimilată legitimei 

apărări, astfel că va fi înlăturat caracterul penal al faptei (urmare a intervenţiei unei stări de constrângere care 

a perturbat libertatea individuală a victimei)4. Tulburarea sau temerea care justifică legitima apărare, precum 

şi excesul de apărare vor trebui să fie provocate de un atac material, direct, imediat şi injust, care a determinat 

un pericol grav pentru o persoană sau pentru interesul public. 

3) Dacă atacul nu îndeplineşte aceste condiţii nu există stare de legitimă apărare și nu va exista nici 

exces de apărare justificat. Depăşirea limitelor apărării, va trebui să fie justificată de natura atacului, de 

surprinderea victimei, astfel că, din punct de

                                                             
1 V. Dongoroz, op. cit., p. 351; C. Bulai, op. cit., p. 245; C. Mitrache, op. cit., p. 173: „Un atac verbal nu dă dreptul unei 

riposte legitime“. 
2 C. Bulai, op. cit., p. 244: „Atacul nu este considerat ca fiind direct când între agresor şi victimă se interpune un obstacol (o 

poartă închisă, un gard, un zid) care face ca atacul să nu creeze pericol pentru persoana vizată“. 
3 În opinia noastră, un atac verbal care produce o tulburare psiho-fizică deosebită victimei poate justifica reacţia de răspuns 

prin violenţă fizică în funcţie de gradul tulburării psiho-fizice dovedit. 
4 C. Bulai, op. cit., p. 244: „Simpla presupunere că atacul ar putea avea loc nu este suficientă pentru a putea considera apărarea 

ca legitimă", Trib. Suprem, s.m. nr. 310/1961, în C.D., 1961, p. 427. 
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2) vedere psihic, cel care se apără trebuie să fie tulburat, înfricoşat, temător. O altă formă de apărare 

împotriva atacului injust, alături de excesul justificat, este excesul scuzabil. În doctrina penală1 s-a reţinut că 

apărarea exagerată faţă de forma şi consecinţele atacului, provocată de „sentimentul de indignare, de mânie, 

de revoltă“, constituie un exces scuzabil. Prin efectele privind consecinţele juridice, excesul scuzabil nu se 

identifică în nici un mod cu legitima apărare, reprezentând o circumstanţă atenuantă dintre cele prevăzute de 

art. 73 lit. a C. pen. 

 

C. Efectele legitimei apărări 
 

Fapta prevăzută de legea penală ca infracţiune săvârşită în stare de legitimă apărare, va avea ca efecte 

juridice înlăturarea caracterului penal, lipsindu-i unul dintre elementele esenţiale (vinovăţia), astfel că nu va 

constitui un fapt ilicit şi nu va putea atrage răspunderea penală a făptuitorului2. Acţiunea săvârşită în stare de 

legitimă apărare, neconstituind un fapt ilicit, nu va atrage nici un fel de răspundere juridică, spre deosebire de 

situaţiile când legitima apărare vine în concurs cu starea de necesitate, eroarea de fapt, când acţiunea poate 

produce efecte juridice extrapenale (de natură civilă, administrativă). Legitima apărare produce efecte in 

personam, respectiv numai privind pe autorii faptei ce determină apărarea împotriva atacului injust, astfel că 

toţi ceilalţi participanţi, dacă nu justifică legătura directă cu atacul de agresiune, vor răspunde în raport de 

activitatea desfăşurată. În cazul concursului, între cauzele de înlăturare a caracterului penal al faptei, prioritatea 

revine legitimei apărări, deoarece faptei săvârşite îi lipseşte vinovăţia3. 

Din punct de vedere procedural, în cazul invocării săvârşirii faptei în legitimă apărare, în faza 

cercetărilor penale se dispune scoaterea de sub urmărirea penală, iar în faza judecăţii se va pronunţa achitarea. 

Dacă limitele apărării proporţionale unui atac injust au fost depăşite prin intervenţia stării de temere şi tulburare 

psihică, soluţia este de aplicare a legii pentru cazul legitimei apărări perfecte, iar în situaţia când nu sunt 

întrunite condiţiile legitimei apărări, făptuitorul va beneficia doar de circumstanţa atenuantă prevăzută de art. 

73 lit. a) C. pen. (depăşirea limitelor legitimei apărări). Culpa autorului care s-a apărat de atacul injust sau a 

persoanei în ajutorul căreia a intervenit autorul apărării va produce efecte juridice directe, separate, în funcţie 

de contribuţia exclusivă la producerea prejudiciului. 

                                                             
1 V. Dongoroz, op. cit., p. 352: „Când iresponsabilul sau animalul sunt incitate de o persoană capabilă, aceasta este în realitate 

agresor, iar atacul este injust; I. Tănăsescu, B. Florescu, Victima şi agresorul, op. cit., Editura, Ins, 1994, p. 145. 
2 V. Dongoroz, op. cit., p. 352: „Atacul este injust şi atunci când acţiunea agresivă periculoasă provine din partea unui organ 

oficial, a unui agent al autorităţii care se comportă vădit abuziv, fiindcă legalitatea trebuie să fie îndeosebi observată de aceştia, iar 
vădita călcare a legalităţii constituie un atac injust împotriva valorilor sociale care pot forma obiectul legitimei apărări.“; C. Bulai, 

op. cit., p. 244: „la stabilirea caracterului injust al atacului trebuie să se ţină seama de natura atacului, de atitudinea psihică a 

agresorului, de relaţiile dintre agresor şi victimă“. 
3 V. Dongoroz, op. cit., p. 354: „Astfel, pericolul va fi socotit grav atunci când atacul s-a produs în astfel de împrejurări, încât 

răul pe care l-ar cauza ar fi absolut ireparabil, aşa că posibilita¬tea unei dezorientări ar fi vădit exclusă (de exemplu: atacul prin care 

se urmărea jefuirea unei persoane într-un loc izolat, de către un necunoscut, care putea lesne dispare fără urmă)“. 


