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Cauzele justi  cative

BLACK BOX

1. nu intr  în sfera prezum iei legale: atacul constând în p trunderea sau încercarea de p trundere în 
locurile împrejmuite sau delimitate prin semne de marcare care nu in de o locuin , înc pere, dependin ; 
în acest caz sarcina probei referitoare la existen a legitimei ap r ri va apar ine celui care o invoc ;

2. dac  p trun derea sau încercarea de p trundere în spa iile protejate are loc în timpul nop ii, Codul 
penal nu impune, pentru re inerea prezum iei de întrunire a condi iilor atacului, i cerin a ca p trun derea 
sau încercarea de p trundere s    fost s vâr it  prin violen , viclenie, efrac ie sau prin alte asemenea 
mijloace;

3. în ipoteza în care ap rarea se realizeaz  în scopul de a-l determina pe atacator s  p r  seasc  spa iul 
privat în care a p truns, fapta prev zut  de legea penal , dar justi  cat  de legitima ap rare prezumat , 
comis  de cel care se ap r , are loc dup  consumarea infrac iunii comise de atacator.

IV. STAREA DE NECESITATE – EXPLICA II

Aceast  cauz  justi  cativ , care a fost re inut  relativ rar în practica instan elor, se bucur  de o lung  i 
interesant  istorie.

Astfel, în dreptul roman se considera c  necesitas non habet legem, r spunderea penal  neputând   angajat . 
Având în vedere acest concept, în Grecia Antic  scepticul Carneades, în cadrul dezbaterilor etice purtate, a 

propus un test care solicita s  se determine dac  se poate re ine r spunderea penal  a unei persoane, care, în scopul 
de a- i salva via a în contextul unui naufragiu, îl împinge pe un conaufragiat de pe scândura pe care plutea i care 
nu putea sus ine decât o singur  persoan , producându-i astfel decesul prin înec (Scândura lui Carneades).

Acest exerci iu teoretic a c p tat forme concrete în cazul unor accidente navale celebre petrecute în 
secolul al XIX-lea, în urma c rora naufragia ii au comis acte de canibalism pentru a supravie ui.

Astfel, în urma naufragiului fregatei Meduza (1816) pe o plut  care avea dimensiunile de 8 metri l ime 
i 15 metri lungime s-au a  at ini ial 147 de persoane [o  ciali i o  eri ai „diviziei îns rcinate cu colonizarea 

Senegalului” (înarma i), a  a i în centrul plutei, precum i solda i i personal administrativ care nu de ineau 
arme, plasa i pe margine]. Pentru a evita scufundarea plutei, unii dintre ace tia au fost arunca i în ape înc  din 
prima zi, iar ceilal i au realizat începând cu ziua a doua acte de canibalism, la  nalul celor 13 zile de naufragiu 
supravie uind doar 15 persoane. Drama naufragia ilor a fost reprezentat  de c tre pictorul francez Théodore 
Géricault în tabloul Pluta Meduzei (Muzeul Luvru) într-o trecere de la realismul crud la simbolismul romantic.

În anul 1837, Edgar Allan Poe descrie în Aventurile lui Arthur Gordon Pym o scen  în care naufragia ii 
vasului Grampus trag la sor i care dintre ei urmeaz  a   sacri  cat pentru supravie uirea celorlal i. 

În cazul naufragiului navei Mignonette (1884), doi dintre naufragia i au decis s  îl ucid  pe al treilea (care 
nu se a  a într-o stare  zic  foarte bun  dup  ce b use ap  de mare) pentru a se hr ni i supravie ui astfel. 
Aceast  crim  a f cut obiectul judec ii într-o cauz  celebr  a  at  pe rolul instan elor britanice (R vs. Dudley 
i Stephens, 1884), în care cei doi marinari au fost condamna i la pedeapsa cu moartea pentru crima comis , 

pedeaps  care a fost comutat  a doua zi în pedeapsa de 6 luni închisoare. Solu ia a fost expresia faptului c  
în dreptul englez nu exista o reglementare a st rii de necesitate, iar în evaluarea sa judec torul a considerat 
c  împrejur rile în care a fost comis  fapta i modul în care a fost aleas  victima nu constituie o justi  care 
legal  a omorului.




