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CAPITOLUL VI 

 

CAUZELE CARE EXCLUD CARACTERUL 

PENAL AL FAPTEI 

 

SECŢIUNEA I 

 

Generalităţi 

 

317. Natura juridică a cauzelor prevăzute în art.44-51 C.pen. 

Cauzele care exclud caracterul penal al faptei sînt prevăzute în titlul II, Cap.V, 

art.44-51 C.pen. şi constau în anumite stări, situaţii sau împrejurări a căror existenţă 

în timpul săvîrşirii faptei fac imposibilă realizarea uneia din trăsăturile esenţiale ale 

infracţiunii şi anume vinovăţia ducînd la excluderea caracterului penal al faptei. 

Aceste cauze sînt: legitima apărare, starea de necesitate, constrîngerea fizică şi 

morală, cazul fortuit, iresponsabilitatea, beţia, minoritatea făptuitorului şi eroarea 

de fapt. Prin intervenţia acestor cauze se exclude vinovăţia întrucît fapta este 

săvîrşită sub imperiul unei stări speciale de constrîngere, ca în cazul legitimei 

apărări, a stării de necesitate, a constrîngerii fizice sau morale, cînd se înlătură 

libertatea de hotărîre şi acţiune, premise ale vinovăției ori este săvîrşită sub 

influenţa eroririi adică a necunoaşterii împrejurărilor de care depinde caracterul 

penal al faptei – eroarea de fapt –, ceea ce înseamnă că făptuitorul nu a acţionat cu 

vinovăţie, lipsind elementul intelectiv şi volitiv. Aceste elemente lipsesc şi în cazul 

iresponsabilității, fapta săvîrşită sub imperiul acestei stări fiind doar prevăzută de 

legea penală şi nu o infracţiune135. 

În literatură unii autori includ aceste cauze în titlul privitor la “Infractor şi 

responsabilitatea penală”. Astfel, legitima apărare şi starea de necesitate sînt incluse 

în paragraful privitor la responsabilitatea penală şi cauzele obiective ale lipsei de 

responsabilitate (fapte justificative). Celelalte cauze ca: iresponsabilitatea, 

constrîngerea fizică şi morală, eroarea sînt cuprinse în paragraful privitor la 

responsabilitatea penală și

                                                             
135 C. Bulai, op.cit., p.236; C. Mitrache, op.cit., p.100, 101; M. Basarab, op.cit., vol. II, p.372. 
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cauzele subiective ale lipsei de responsabilitate (cauze de neimputabilitate)136. 

Într-un alt punct de vedere aceste cauze se împart în “cauze de 

neimputabilitate explicită” în sfera cărora se includ eroarea, cazul fortuit, 

constrîngerea fizică şi “cauze de neimputabilitate implicită” din categoria cărora fac 

parte constrîngerea morală, starea de necesitate şi legitima apărare137. 

 

318. Deosebirea de cauzele care înlătură răspunderea penală. 

Acestea sînt prevăzute în titlul VII, art.119 şi urm. C.pen. dintre care se pot aminti: 

amnistia, lipsa plîngerii prealabile, prescripţia şi altele. În cazul acestora 

infracţiunea, ca temei al răspunderii penale există, cu toate trăsăturile prevăzute de 

art.17 C.pen. însă răspunderea penală este înlăturată de lege prin intervenţia lor, în 

timp ce în situaţia cauzelor care exclud caracterul penal al faptei infracţiunea nu se 

realizează. 

 

SECŢIUNEA a II-a 

 

Legitima apărare 

 

§ 1. Definiţia şi condiţiile legitimei apărări 

 

319. Definiţia legitimei apărări. Legitima apărare este prevăzută în art.44 

C.pen. în aliniatul 2 se prevede că “Este în legitimă apărare acela care săvîrşeşte 

fapta pentru a înlătura un atac material direct, imediat şi injust, îndreptat împotriva 

sa, a altuia sau împotriva unui interes obştesc, și care pune în pericol grav persoana 

sau drepturile celui atacat ori interesul obştesc”. Alineatul următor stabileşte că 

“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”.

                                                             
136 G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, op.cit., p.268 şi urm; N. Giurgiu, op.cit., vol.I, p.333; 

Rodica-Mihaela Stănoiu, loan Griga, Tiberiu Dianu, Drept penal, Partea generală, Ed. Hyperion, 

Bucureşti, 1992, p.137 şi urm. 

137 V. Dongoroz, op.cit., p.419 și urm. 



 Drept penal. Partea generală 

 

262 

În baza textului citat, această cauză care înlătură caracterul penal al faptei 

constă în apărarea determinată de nevoia de a înlătura un atac material, direct, 

imediat şi injust, îndreptat împotriva unei persoane, a drepturilor sale, ori împotriva 

unui interes public, care pune în pericol grav valorile indicate, apărare care se 

realizează prin săvîrşirea unei fapte prevăzute de legea penală, proporţională cu 

gravitatea pericolului şi cu împrejurările în care s-a produs atacul (de exemplu o 

persoană este atacată în timpul nopţii de o alta cu un corp tăios, iar ea se apără 

săvîrșind o vătămare corporală). 

 

320. Condiţiile legitimei apărări. Din reglementarea legitimei apărări 

rezultă că această instituţie presupune două laturi şi anume, atacul şi apărarea. 

Legea instituie anumite condiţii atît pentru atac, cît şi pentru apărare, în lipsa cărora 

legitima apărare devine inexistentă138. 

 

321. Atacul şi condiţiile sale. Legitima apărare presupune în primul rînd un 

atac, o acţiune agresivă care justifică apărarea prin mijlocirea căreia se înlătură 

atacul. 

Prin atac se înţelege o acţiune săvîrşită cu intenţia de a vătăma valorile sociale 

prevăzute la art.44 alin.2 C.pen. adică persoana, drepturile acesteia ori interesul 

public139. Există atac în sensul legii penale cînd o persoană se îndreaptă asupra alteia 

cu intenţia de a o vătăma sau ucide, acţionînd cu un corp tăios, dur, cu armă sau 

prin alte mijloace apte a produce rezultatul urmărit. 

Potrivit legii – art.44 alin.2 – atacul trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii: 

a) să fie material, direct, imediat şi injust; 

b) să fie îndreptat împotriva unei persoane, a drepturilor acesteia ori împotriva 

unui interes public; 

c) să pună în pericol grav valorile arătate (persoane şi drepturile ei, interesul 

public). 

322.a. Atacul să fie un material, direct, imediat şi injust. 

a1). Atac material. O primă caracteristică a atacului este aceea de a fi material. 

Atacul este material cînd se realizează prin fapte de natură să

                                                             
138 V. Ionescu, Legitima apărare și starea de necesitate, Editura științifică, București, 1972, 

p.50 și urm. 

139 V. Dongoroz, Explicații teoretice ..., vol. I, op.cit., p.350. 
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provoace modificări materiale, fizice asupra valorilor împotriva cărora se îndreaptă 

(de exemplu ridicarea armei pentm a ucide). De regulă atacul se produce prin 

folosirea forţei fizice sau a acesteia asociată cu anumite obiecte contondente, 

tăioase, substanţe inflamabile ori a altor mijloace apte a produce urmarea dorită de 

făptuitor. Atacul trebuie să constea într-o manifestare concretă din partea 

agresorului. Atacul săvîrşit prin violenţe verbale (insulta, calomnia) sau prin 

ameninţări nu constituie un atac material în sensul art.44 C.pen. Împotriva lui se 

poate invoca în apărare circumstanța atenuantă a provocării, dacă sînt îndeplinite 

condiţiile prevăzute de dispoziţia legală care o consacră (art.73 litera b). Nu 

constituie atac în sensul legii penale acţiunea agresivă săvîrşită de un iresponsabil 

sau un minor care nu răspunde penal; fapta comisă pentru a înlătura asemenea 

acţiune poate beneficia de starea de necesitate (art.45 C.pen.). 

a2). Atac direct. Atacul este direct cînd prin el se creează un pericol ce 

ameninţă direct valorile ce pot forma obiectul legitimei apărări. Atacul este direct 

în primul rînd cînd între acţiunea agresorului şi victimă există un contact fizic 

nemijlocit, de exemplu cînd agresorul se îndreaptă împotriva victimei cu un corp 

tăios pe care îl poate aplica direct asupra corpului acestuia. Dar, atacul este direct, 

în sensul legii penale, şi în cazul în care, sub aspect fizic, nu există un contact 

nemijlocit cu valoarea pusă în pericol, însă în felul în care se acţionează, aceasta 

este direct amenințată. O astfel de situaţie există atunci cînd o persoană voind să 

ucidă pe alta, ce se află într-o cabină suspendată la o anumită înălţime, încearcă să 

taie cablul care susţine cabina. În ambele situaţii atacul este direct întrucît s-a creat 

un pericol care ameninţă viaţa victimei. 

a3). Atac imediat. Caracterul imediat al atacului fixează în timp desfășurarea 

acestuia, încadrîndu-l într-un anumit interval, în care poate interveni o apărare 

legitimă. Prin atac imediat se înţelege atît atacul iminent cît şi atacul actual. 

Atacul iminent constă în actul de agresiune care este pe punctul de a se 

produce, care ameninţă cu realizarea lui, existînd certitudinea înfăptuirii sale140. Se 

poate vorbi de un atac iminent în cazul în care agresorul îndreaptă mîna spre 

buzunar pentru a scoate arma sau cuţitul şi a lovi. Atacul iminent nu trebuie 

confundat cu atacul eventual, adică cu actul de agresiune posibil a se produce în 

viitor. Împotriva unui astfel de

                                                             
140 G. Antoniu, C. Bulai, op.cit., p.216,219. 
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atac nu se poate invoca legitima apărare întrucît nu s-a creat starea de iminenţă a 

atacului. Atacul eventual poate fi preîntîmpinat prin luarea unor măsuri de precauţie 

care să nu constea în fapte prevăzute de legea penală141. 

Atacul este actual cînd se află în curs de desfăşurare, în evoluția sa, pînă în 

momentul consumării. Deci, atacul actual se încadrează din momentul începerii 

sale, înaintea căruia poate fi iminent, şi pînă în momentul consumării. În tot acest 

interval apărarea poate interveni pentru a respinge atacul142. Dacă atacul s-a 

consumat nu se mai poate invoca legitima apărare, întrucît nu sînt întrunite 

condiţiile legii în ce privește desfăşurarea în timp a atacului, cînd valoarea este 

supusă pericolului de a fi lezată. 

Dacă agresorul a fost dezarmat şi trîntit la pămînt dar continuă să atace 

victima, se poate considera că atacul este în plină desfăşurare, că este un atac 

imediat care justifică apărarea din partea celui atacat. 

Aşa cum s-a precizat mai sus un atac consumat nu mai justifică un act de 

apărare. În acest sens s-a decis în practica judiciară că nu există legitimă apărare 

dacă agresorul, după ce a lovit victima, s-a retras din fața acesteia, după care victima 

i-a aplicat o lovitură, sau cînd agresorul a fost dezarmat şi a încercat să se salveze 

prin fugă, iar cel ce fusese atacat l-a urmărit şi i-a aplicat o lovitură mortală. 

Acţiunea care se produce după consumarea atacului are la rîndul său caracterul unui 

act de agresiune și nu a unei apărări legitime. 

a4). Atac injust. Prin atac injust se înţelege acea comportare, acea acţiune care 

nu are un temei legal, care nu se îndeplineşte pe baza unui drept şi în condiţiile legii. 

Un anumit act care poate fî considerat sub aspectul caracteristicilor sale 

exterioare ca un atac, este just cînd legea permite efectuarea sa, cum ar fi în cazul 

unor anumite competiţii sportive (box, lupte), sau a îndeplinirii unor anumite 

activităţi de către organele judiciare dintre care se poate aminti executarea 

mandatului de arestare etc. 

În literatura juridică s-a pus problema dacă se poate invoca legitima apărare 

în respingerea unui atac injust ce provine din partea unui organ oficial care îşi 

exercită în mod abuziv atribuţiile de serviciu. Răspunsul este afirmativ întrucît 

conduita funcţionarului în aceste condiții

                                                             
141 Trib. Suprem, s.p.dec.nr.354/1981, R.R.D., nr. 12, 1981, p. 108. 

142 D. Clocotici, Unele probleme privind legitima apărare, R.R.D., nr.3/1978, p.36, 37; C. 

Mitrache, op.cit., p. 178. 
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poate avea aspectul unui atac în sensul legii penale care să justifice acțiunea de 

apărare a celui atacat. 

În unele cazuri apărarea unei persoane aflate în stare de legitimă apărare, prin 

caracterul ei excesiv, disproporţionat poate să se transforme față de agresorul iniţial 

într un atac injust care să genereze faţă de acesta o stare de legitimă apărare, sub 

imperiul căreia să reacţioneze în vederea apărării sale prin săvîrşirea unei fapte 

prevăzute de legea penală. 

 

323. b. Atacul să fie îndreptat împotriva unei persoane, a drepturilor sale 

ori împotriva interesului obştesc. Atacul, ca primă latură a legitimei apărări, 

trebuie să fie îndreptat împotriva valorilor prevăzute de lege. Astfel, se poate 

îndrepta împotriva persoanei, fiind de natură a-i vătăma viața, integritatea 

corporală, sănătatea, libertatea şi alte valori cărora legea le conferă protecţie. Poate 

realiza apărarea atît persoana împotriva căreia s-a îndreptat atacul cît şi o altă 

persoană prezentă la locul săvîrşirii atacului care efectuează acte de apărare în 

favoarea celui atacat. Obiect al atacului îl pot constitui şi drepturile persoanei, altele 

decît cele referitoare la existenţa sa fizică şi morală, adică acele drepturi 

recunoscute şi apărate de lege (ca dreptul de proprietate, dreptul la inviolabilitatea 

domiciliului, dreptul de posesie etc.; este în legitimă apărare persoana care cauzează 

o suferinţă – lovire – celui ce a încercat să sustragă un bun de valoare). 

Reglementarea în vigoare prevede expres că obiect al atacului poate fi şi 

interesul public, înţelegîndu-se prin aceasta nu numai avutul public, ci orice interese 

ale colectivităţii care ar putea să fie lezate printr-o acțiune agresivă, în sfera cărora 

se includ siguranţa statului, capacitatea de apărare a ţării, bunul mers al 

organizaţiilor de stat, a regiilor autonome, a societăţilor cu capital de stat sau privat 

etc. 

Împotriva unui atac de natură a vătăma interesul public poate interveni orice 

persoană, indiferent dacă are sau nu o obligaţie de serviciu în legătură cu interesul 

pus în pericol. 

324. c. Atacul să pună în pericol grav persoana, drepturile sale ori 

interesul obştesc. Atacul caracterizat în felul de mai sus pentru a da naştere stării 

de legitimă apărare trebuie să creeze un pericol grav pentru o persoană atacată, 

pentru drepturile sale ori pentru interesul public. Instituind această condiţie legea a 

pornit de la ideea că numai un pericol grav creează celui ce se apără o stare specială 

de constrîngere sub
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imperiul căreia reacţionează. Acţionînd în aceste condiţii cel ce se apără este lipsit 

de posibilitatea de a-şi determina în mod liber voinţa, ceea ce exclude vinovăţia faţă 

de fapta săvîrşită143. 

Caracterul grav al pericolului rezultă din urmările grave pe care le-ar putea 

produce dacă nu s-ar interveni, urmări care at putea consta în pierderea vieţii, 

vătămarea corporală144, distrugerea unui bun, sustragerea unui document. 

Gravitatea pericolului trebuie apreciată în raport de situaţiile concrete, în anumite 

cazuri gravitatea acestuia fiind dată nu numai de valoarea atacată ci şi de condiţiile 

de loc şi de timp în care s-a produs atacul şi de toate circumstanţele cauzei prin a 

căror intervenţie se poate spori (intensitatea) gravitatea sa. 

 

325. B. Apărarea şi condiţiile sale. Legitima apărare aşa cum rezultă şi din 

denumirea sa, presupune o reacţiune, un act de apărare împotriva agresiunii injuste. 

Prin apărare se înţelege, deci, actul prin cel atacat sau persoana care îi vine în ajutor 

încearcă să înlăture atacul cu caracteristicile prevăzute de lege. Apărarea, la rîndul 

ei, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

a. să se realizeze prin săvîrşirea unei fapte prevăzute de legea penală şi să fie 

necesară pentru a înlătura atacul; 

b. fapta să fie proporţională cu gravitatea pericolului şi cu împrejurările în 

care s-a produs atacul; 

 

326. a. Să se realizeze prin săvîrşirea unei fapte prevăzute de legea penală 

şi să fie necesară pentru a înlătura atacul. Pentru a se pune problema legitimei 

apărări, se cere, deci, ca apărarea prin care se înlătură atacul să se realizeze prin 

săvîrşirea unei fapte prevăzute de legea penală145 (faptă de vătămare a integrităţii 

corporale, omor etc.). Această faptă poate fi consumată sau rămasă în faza tentativei 

pedepsibile. Fapa prin care se înlătură atacul poate fi săvîrşită atît de persoana 

împotriva căreia s-a îndreptat atacul cît şi de altă persoană care a venit în ajutorul 

celui atacat, dacă sînt realizate condiţiile legii. Nu se cere din partea 

intervenientului, a celui venit în ajutorul celui atacat, să aibă anumite

                                                             
143 V. Dongoroz, Explicații teoretice..., vol.I, op.cit., p.354; Gh. Dărîngă, Codul penal 

comentat... Partea generală, op.cit., p.333. 

144 Tribunalul Suprem, S. P., dec.nr.91/1989, R.R.D., nr.9-12, 1989, p.145. 

145 V. Dongoroz, Explicații teoretice..., vol.I, p.354, 355; C. Mitrache, op.cit., p.105, 106. 
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legături de rudenie sau afecțiune cu acesta. Pentru ca fapta să fie considerată în stare 

de legitimă apărare trebuie să intervină în anumite limite de timp și anume, din 

momentul în care atacul este iminent și pînă în momentul consumării sale, să fie 

deci necesară146. O acțiune de apărare în afara acestor limite nu poate fi justificată 

și nu i se poate înlătura caracterul penal al faptei prin invocarea legitimei apărări, 

întrucît cel care a efectuat apărarea nu s-a aflat în stare de legitimă apărare, stare 

descrisă și limitată de lege în art.44 alin.2. O acțiune înfăptuită după consumarea 

atacului poate beneficia de atenuanta provocării dacă sînt realizate condițiile 

prevăzute în art.73 lit.b C.pen. 

 

 327. b) Fapta să fie proporțională cu gravitatea pericolului și cu 

împrejurările în care s-a produs atacul. Pentru ca apărarea să fie legitimă trebuie 

să existe un raport de proporționalitate între fapta săvîrșită în apărare și atacul care 

a determinat-o, deci să existe o oarecare echivalență între cele două laturi147. Un 

atac manifestat sub forma unei vătămări nu justifică o reacție energică care ar duce 

la uciderea agresorului, de asemenea, nu există proporționalitate cînd pentru a 

respinge un atac îndreptat împotriva unui bun material se suprimă viața celui ce a 

atacat148. Proporționalitatea dintre atac și apărare nu înseamnă o echivalență 

matematică între laturile legitimei apărări. Chiar dispozițiile legii – art.44 alin.3 – 

cer ca fapta să fie proporțională cu gravitatea pericolului și cu împrejurările în care 

s-a produs atacul. În stabilirea proporției dintre atac și apărare trebuie să se ia în 

considerare și împrejurările în care s-a produs atacul și nu numai evaluarea 

raportului dintre atac și apărare în sine, deoarece unele dintre acestea pot să 

sporească gravitatea pericolului, ceea ce justifică o apărare mai intensă, cu mijloace 

mai energice din partea celui atacat (de exemplu atacul s-a produs în timpul nopții, 

într-un loc izolat, asupra unei persoane bolnave, al unei femei gravide etc.).

                                                             
146 Trib. Supprem, s.p.dec., nr.1056/1981, R.R.D., nr.2, 1981, p.68; Trib. Suprem, 

s.p.dec.nr.474/1981, R.R.D., nr.12, 1981, p.108. 

147 Trib. Suprem, s.p.dec.nr.1234/1984, R.R.D., nr.7, 1985, p.75; Trib. Suprem, 

s.p.dec.nr.1563/1988, R.R.D., 1989, p.77. 

148 Tribunalul jud. Dolj, dec.pen.nr.947/1980, R.R.D., nr.8, 1981, p.53, cu Note; I. Sever 

Ciocoiu, II V. Pătulea. 
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Nu se pot stabili criterii apriorice în raport de care să se aprecieze 

proporționalitatea dintre atac și apărare. Numai după săvîrșirea faptei – ex. post – 

în funcție de toate împrejurările cauzei, se poate constata dacă apărarea a fost 

proporțională cu atacul. La aprecierea proporționalității organele judiciare vor lua 

în considerare toate împrejurările obiective și subiective a săvîrșirii faptelor, 

intensitatea atacului, obiectul spre care s-a îndreptat, mijloacele folosite de agresor 

și modul lor de folosire, forța și posibilitățile agresorului și ale celui ce se apără 

(vîrsta, starea sănătății, sexul), numărul agresorilor și a celor ce se apără (se poate 

ca alături de cel se apără să intervină o altă persoană), timpul și locul în care s-a 

desfășurat atacul și actul defensiv149. 

Apărarea este legitimă și atunci cînd cel atacat s-ar fi putut salva prin fugă, 

prim implorarea milei agresorului, alarmă sau alte posibilități precum și atunci cînd 

s-ar fi putut aștepta la atacul înfăptuit. 

 

 

§ 2. Excesul de apărare 

 

328. Excesul justificat. Sînt situații cînd cel atacat sau persoana care a 

intervenit în ajutorul acestuia reacționează mai puternic, apărarea fiind 

disproporționată față de gravitatea pericolului și de împrejurările în care a avut loc 

atacul. Dacă acest exces de apărare se datorește tulburării sau temerii creată de 

starea de legitimă apărarea, în aceste condiții el este asimilat cu legitima apărare, 

producînd toate consecințele pe care legea le leagă de această cauză. Excesul de 

apărare în condițiile arătate este denumit în literatură exces justificat, fiind 

consacrat în art.44 alin.3 C.pen. Potrivit textului citat “Este de asemenea în legitimă 

apărare și acela care din cauza tulburării sau temerii a depășit limitele unei apărări 

proporționale cu gravitatea pericolului și cu împrejurările în care s-a produs atacul”. 

Excesul justificat presupune existența următoarelor condiții: 

a) Să existe o stare de legitimă apărare adică înfăpuirea unui atac cu toate 

condițiile prevăzute de lege și a unei apărări determinate de actul de aresiune. Nu 

se poate admite excesul de apărare în situația în care actul de apărare a început să 

devină iminent sau cînd s-a continuat

                                                             
149 Tribunalul Suprem, s.p.dec.nr.1536/1986, nr.4, 1989, p.78; Trib. Suprem, 

s.p.dec.nr.2791/1983, R.R.D., nr.9, 1984, p.78; Trib. Suprem, s.p.dec.nr.111/1984, în Repertoriu... 

pe anii 1981-1985, op.cit., p.178. 
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și după consumarea atacului, cînd nu mai era necesară înlăturării acestuia150. 

Nefiind întrunite condiţiile stării de legitimă apărare nu se poate vorbi nici de 

depăşirea limitelor legitimei apărări, adică depășirea unei apărări proporţionale cu 

gravitatea pericolului şi cu împrejurările în care s-a produs atacul. 

b) Excesul justificat mai presupune, o apărare mai intensă, excesivă în raport 

cu gravitatea pericolului şi cu împrejurările în care s-a produs atacul. Apărarea este 

excesivă cînd cel împotriva căruia s-a îndreptat atacul acţionează cu mijloace mai 

energice decît agresorul. 

c) În sfîrşit, legea mai impune condiţia ca apărarea disproporționată să se 

datoreze tulburării sau temerii în care s-a aflat cel atacat sau cel ce a intervenit în 

apărare, stare determinată de agresiunea declanșată. De multe ori cel ce săvîrşeşte 

fapta poate depăşi limitele unei apărări proporţionale datorită împrejurării că nu 

poate să-şi dea seama, datorită emoţiei şi tulburării în care se află, de limitele 

acceptabile ale apărării sale. Pentru a stabili dacă, într-adevăr, făptuitorul s-a aflat 

într-o stare specială psihică – tulburare sau temere – instanţa va trebui să examineze 

împrejurările în care s-a produs atacul precum şi condiţia psiho-fizică a celui 

atacat151. 

Excesul justificat fiind asimilat cu legitima apărare, înlătură caracterul penal 

al faptei prin lipsa vinovăţiei. Cînd depăşirea limitelor legitimei apărări nu se 

datoreşte tulburării sau temerii, excesul de apărare este denumit scuzabil şi 

constituie circumstanţă atenuantă obligatorie, prevăzută în art.73 lit.a C.pen. 

 

329. Excesul scuzabil. Există atunci cînd apărarea disproporționată nu a fost 

determinată de starea de tulburare sau temere ci de un sentiment de revoltă, 

indignare sau mînie. Excesul acuzabil constituie o circumstanţă atenuantă 

obligatorie fiind denumită de lege – art.73 lit.a – depăşirea limitelor legitimei 

apărări. (a se vedea circumstanţele atenuante)152.

                                                             
150 Trib. Suprem, s.p.dec.nr.1234/1984, R.R.D., nr.7, 1985, p.75; Trib. Suprem, 

s.p.dec.nr.281/1989, Dreptul, nr.3, 1990, p.72. 

151 L. Biro, Considerații referitoare la depășirea limitelor legitimei apărări, în R.R.D., 

nr.3/1970, p. 110 și urm. 

152 M. Basarab, op. cit., p.381, 382. 
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§ 3. Efectele legitimei apărări 

 

Legitima apărare are ca efect înlăturarea caracterului penal al faptei săvîrşite 

în vederea înlăturării atacului. O astfel de faptă deşi este prevăzută de legea penală 

nu constituie infracţiune în condiţiile date, întrucît îi lipseşte o trăsătură esenţială a 

acesteia şi anume vinovăția. Făptuitorul acţionînd sub imperiul nevoii de a se apăra, 

efectuînd apărarea sub presiunea constrîngerii exercitată de atac este lipsit de 

posibilitatea de a-și determina în mod liber voinţa. Lipsind libertatea de voinţă 

lipseşte și vinovăţia ca trăsătură ce caracterizează infracţiunea. 

Legitima apărare înlăturînd vinovăţia produce efecte in personam, adică 

numai în privinţa persoanei care a comis fapta în stare de legitimă apărare, care se 

afla sub imperiul stării speciale create de atac. Dacă la înlăturarea atacului au 

participat şi alte persoane, va trebui să se verifice condiţiile cerute de lege în raport 

cu fiecare intervenient şi numai în măsura în care acestea se realizează să se dea 

efectul prevăzut de lege. 

 

 

§ 4. Conexiunea legitimei apărări cu alte cauze care exclud caracterul penal al 

faptei 

 

Legitima apărare poate să se afle în concurs cu starea de necesitate, spre 

exemplu atunci cînd pentru a se apăra, persoana împotriva căreia s-a îndreptat 

atacul, a tras un foc de armă care a vătămat grav integritatea corporală a altei 

persoane sau a pătruns cu forţa în locuința altuia; va exista legitimă apărare în raport 

cu riposta dată agresorului și stare de necesitate faţă de vătămarea corporală produsă 

persoanei nevinovate sau cu violarea de domiciliu sau distrugerea realizată prin 

forţarea uşii în vederea pătrunderii în locuinţa străină. Legitima apărare poate veni 

în concurs şi cu eroarea de fapt cînd cel atacat respinge atacul vătămînd din eroare 

o altă persoană decît pe agresor sau cînd înfăptuiește o apărare excesivă fiind în 

eroare asupra intensităţii atacului153. 

                                                             
153 V. Dongoroz în Explicații teoretice ..., vol.I, op.cit., p.359; C. Bulai, op.cit., p.247. 


