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Cauzele de neimputabilitate

împrejurarea exterioar  poate   generat  de un fenomen natural (cel mai frecvent), 
conduita unui ter , o stare sau situa ie medical  (a f ptuitorului, a unui ter , epidemie 
izbucnit  subit etc.), erori de proiectare, asamblare sau func ionare a unui lucru (inclusiv 
când acestea vizeaz  componenta software);
interven ia împrejur rii imprevizibile poate   anterioar  faptei autorului sau con co mi-
tent  cu aceasta;
cazul fortuit exclude culpa; dac  f ptui torul nu a prev zut interven ia împrejur rii 
exterioare, de i putea i trebuia s  o fac , caracterul penal al faptei nu va   înl turat.

b.  ac iunea sau inac iunea f ptuitorului s  constituie o fapt  prev zut  de legea penal , 
nejusti  cat , ca urmare a supra punerii împrejur rii exterioare;

împrejurarea exterioar  nu are, în sine, o semni  ca ie penal ;
ac iunea sau inac iunea f ptuitorului pe care se grefeaz  împrejurarea exterioar  poate 
  o fapt  licit  sau ilicit , îns , prin inter ve nirea împrejur rii exterioare, aceasta devine 

întotdeauna o fapt  prev zut  de legea penal .

2. Efectele cazului fortuit:
a.  produce efecte in rem;
b.  înl tur  caracterul penal al faptei s vâr ite ca urmare a interven iei cazului fortuit, lipsind 

tr s tura esen ial  a imputabilit ii;
c.  procurorul va dispune clasarea, iar instan a va dispune achitarea;
d.  înl tur  r spunderea delictual  a f ptuitorului, cu excep ia cazului de r spun   dere obiectiv  [fapta 

lucrului ori a animalului (art. 1375, art. 1376 C.civ.), ruina edi  ciului (art. 1378 C.civ.) etc.].

BLACK BOX

1. în doctrin  (F. Streteanu, D. Ni u, op. cit., vol. I, p. 461) s-a ar tat c  originea împrejur rii 
exterioare poate  : o fapt  a omului, un fenomen natural, actul unui animal, o defec iune tehnic  
etc.; deopotriv  s-a ar tat c  interven ia împrejur rii exterioare i rezultatul acesteia trebuie s   e 
imprevizibile, precum i c  „pentru a exista caz fortuit trebuie constatat c  nicio per soan  nu putea 
prevedea interven ia împrejur rii str ine i efectele acesteia. A a  ind, se poate a  rma c  domeniul 
culpei f r  prevedere nu se învecineaz  cu cel al cazului fortuit. Între cele dou  exist  un domeniu 
intermediar, speci  c situa iilor în care autorul nu putea s  prevad , îns  o alt  persoan  ar   putut. În 
acest caz nu exist  culp  f r  prevedere, dar nici caz fortuit, iar achitarea inculpatului se va pronun a 
ca efect al lipsei vinov iei, în vreme ce în domeniul cazului fortuit lipse te impu  tabilitatea ca 
tr s tur  general  a infrac iunii”;

2. în literatura juridic  (V. Dongoroz, Explica ii, vol. I, op. cit., p. 349) s-a re inut c  uneori cazul 
fortuit poate veni în concurs „cu alte cauze de înl turare a caracterului penal al faptei,  e precedându-le, 
 e suprapunându-se lor. (…) Cazul fortuit poate, nu rareori, s  aduc  în discu ie problema erorii de fapt. 

S-ar putea spune c  întâmpl rile zise fortuite nu reprezint  altceva decât atestarea neputin ei oamenilor 
de a cunoa te în concret procesele care preced  producerea acestor întâmpl ri, deci forma cea mai 
categoric  a erorii de fapt este «ignoran a». A adar, nu exist  caz fortuit care s  nu implice ignoran a; 
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dar, pe când la cazul fortuit aceast  ignoran  prive te pe to i oamenii sau marea lor majoritate, existând 
independent de starea psiho  zic  a f ptuitorului, la eroarea de fapt ignoran a sau cunoa terea gre it  
a împrejur rilor care au r mas neprev zute prive te exclusiv i individual numai condi ia personal  
a f ptuitorului. Aceasta explic  de ce, uneori, pot intra în concurs cazul fortuit i eroarea de fapt, în 
sensul c  împrejur rii fortuite i se poate suprapune o eroare de fapt (de exemplu, în timp ce se efectua 
o interven ie chirurgical , un cutremur puternic a întrerupt opera ia risipind pe jos instrumente i
materiale; imediat dup  încetarea cutremurului, opera ia a fost terminat ; pacientul a fost îns  infectat
 indc  medicului chirurg i s-a dat de c tre o sor , f r  ca el s  tie, un instrument dintre cele c zute pe

jos). Alteori, erorii de fapt i se suprapune o împrejurare fortuit  (de exemplu, o mam  î i a az  pruncul
adormit în leag n i dup  ce se convinge c  pisica casei nu este în odaie, închide u a i pleac  dup
treburi; pisica care era îns  pitit  dup  o draperie s-a urcat în leag n i, culcându-se deasupra copilului,
l-a în bu it). În toate cazurile de concurs între vreo împrejurare neprev zut  i alte cauze de înl turare a
caracterului penal al faptei, anteceden a cauzal  a rezultatului  ind complex , se va ine seam , în mod
dialectic, de toate antecedentele a  ate în concurs”.

SUBIECTE RECAPITULATIVE

1. Pentru re inerea constrângerii drept cauz  de neimputabilitate este necesar ca f ptuitorul s  se
g seasc  într-o imposibilitate absolut  de a se conforma normei legale?

2. Identi  ca i diferen ele dintre constrângerea  zic  i constrângerea moral .

3. În cazul în care ac iunea de salvare de la un pericol este realizat  de o persoan  a  at  sub puterea
unei constrângeri  zice sau morale, se va re ine inciden a unei cauze justi  cative sau a uneia de
neimputabilitate?

4. Libertatea de voin  i de ac iune este anihilat  în cazul ambelor forme de constrângere?

5. Pentru re inerea constrângerii drept cauz  de neimputabilitate este necesar s  nu existe vreo culp
anterioar  a f ptuitorului în leg tur  cu riscul la care a fost expus?

6. Minoritatea i iresponsabilitatea pot   considerate cauze care înl tur  capacitatea penal ?

7. Eroarea poate constitui o cauz  care înl tur  vinov ia?

8. P rin ii minorului cu vârsta sub 14 ani pot suporta consecin e de natur  penal  ale faptei comise
de minor?

9. Din perspectiva imputabilit ii, minorul se poate a  a în vreo situa ie echivalent  majorului?

10. Se va putea re ine imputabilitatea faptei prev zute de legea penal  comise de un bolnav mintal
dac  se dovede te c  acesta a avut reprezentarea doar a naturii actului pe care l-a comis?

11. Evalua i inciden a institu iilor de drept penal, partea general , prin raportare la constatarea f cut
de c tre instan  c  inculpatul este iresponsabil, atât în ipoteza în care aceast  stare a fost anterioar
începerii procesului penal, cât i atunci când starea este survenit  demar rii procesului penal.




