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Fi e de Drept penal. Partea general

O POSIBIL  VARIANT  DE R SPUNS

Observa ii preliminare:

a. R spunsul trebuie s  eviden ieze în elegerea clar  a faptelor din cuprinsul TAD-ului, precum i a 
distinc iilor ce trebuie f cute în leg tur  cu infrac iunile incidente în cauz ;

b. R spunsul trebuie s  se raporteze la situa ia de fapt descris  în con inutul TAD-ului, ne  ind posibil  
ad ugarea unor ipoteze sau scenarii factuale suplimentare ori a unor circumstan e personale;

c. La elaborarea r spunsului trebuie efectuate toate diligen ele pentru a se observa  ecare particularitate 
factual  men ionat  în TAD; dac  este luat  în considerare aceasta, trebuie explicat  prin raportare la 
dispozi ia legal  incident ;

d. Trebuie argumentat  atât re inerea unei anumite încadr ri juridice, cât i forma de participa ie, natura 
unit ii sau a pluralit ii de infrac iuni, cauzele de agravare a r spunderii penale etc.

Preciza i înc  de la începutul 
analizei obiectul acesteia i 
infrac iunile care urmeaz  a 
  re inute pentru a eviden ia 

c  a i în eles faptele i a i 
determinat corect acuza iile 
penale incidente în cauz .
Proceda i la analiza distinct  
a celor dou  acuza ii pentru 
realizarea unei abord ri 
structurate a r spunsului.

TAD-ul urm re te determinarea mai întâi a acuza iei penale formulate 
împotriva inculpa ilor, a sustenabilit ii acesteia, iar apoi a solu iilor 
pe care instan a de judecat  le-ar putea pronun a cu privire la  ecare 
dintre cei trei inculpa i trimi i în judecat .
În principiu, trebuie distins între dou  categorii de ac iuni ilicite 
comise de c tre cei trei inculpa i în func ie de valorile sociale afectate 
prin acestea:

1. protec ia inviolabilit ii domiciliului i, implicit, a libert ii 
individuale i a vie ii private a persoanei  zice prin violarea de 
domiciliu;

2. rela iile sociale referitoare la libertatea sexual  a unei persoane – 
violul.

În privin a acestei din urm  infrac iuni se impune realizarea unei 
distinc ii între ac iunile lui X i Y, pe de o parte, i cele ale lui Z, pe 
de alt  parte.

Utiliza i i eviden ia i în 
TAD-urile mai complexe 
(cum este cel de fa ) 
sec iunile în scopul de a ghida 
evaluatorul pe parcursul 
ra ionamentului. Astfel este 
reliefat caracterul metodic 
al analizei.

1. În privin a infrac iunii de violare de domiciliu 
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Structura  elor

Determina i elementele de 
tipicitate relevante pentru 
analiza din cauz . Aplica i 
dreptul la situa iile factuale 
relevante în  ecare stadiu al 
analizei.

În privin a spa iului protejat i a modalit ii de realizare a faptei 
tipice, mai întâi trebuie avut în vedere c , potrivit art. 224 C.pen., 
obiectul protec iei îl constituie nu numai locuin a, ci i locul împrejmuit 
inând de aceasta care se plaseaz  într-o continuitate natural  cu 

celelalte spa ii protejate (locuin a sau dependin a). În leg tur  cu 
aceste spa ii protejate, trebuie notat c  nu prezint  importan  dac  
persoana v t mat  de inea imobilul în baza unui titlu legal sau nu i 
nici dac  aceasta avea stabilit. în mod legal re edin a sau domiciliu, atât 
timp cât în aceste spa ii se desf oar  efectiv via a privat  a subiectului 
pasiv, care are dreptul de a permite sau refuza intrarea sau r mânerea 
în aceste spa ii.
În al doilea rând, se observ  c  una dintre cele dou  modalit i 
alternative sanc ionate de art. 224 alin. (1) C.pen. prive te p trunderea 
f r  drept, în orice mod, într-o locuin , înc pere, dependin  sau loc 
împrejmuit inând de acestea.
A adar, p trunderea care are semni  ca ia accesului  zic în spa iul 
protejat de legea penal  trebuie s   e realizat  f r  drept, efectiv  
i f r  consim mântul (expres sau tacit) al persoanei care folose te 

domiciliul.

Asigura i-v  c  r spunsul 
vizeaz  situa ia factual  
cuprins  în TAD.

Fa  de situa ia de fapt descris  în con inutul TAD-ului urmeaz  a 
se re ine c  legea oferea o protec ie spa iului în care persoana v t mat  
locuia cu caracter de continuitate (în ultimii doi ani); astfel, protec ia 
vizeaz  nu numai casa de locuit, ci i curtea care o împrejmuia. 
Existen a unui spa iu împrejmuit inând de casa de locuit rezult  din 
faptul c  inculpa ii au escaladat gardul pentru a p trunde în curtea în 
care se a  a persoana v t mat .
P trunderea în spa iul protejat este evident , aceasta survenind 
consecutiv escalad rii gardului.
Din niciuna dintre datele TAD-ului nu rezult  c  inculpa ii aveau 
dreptul de a p trunde în timpul nop ii în curtea persoanei v t mate 
i nici c  persoana v t mat  sau vreun alt titular al dreptului i-ar   

exprimat în vreun fel consim mântul pentru p trunderea inculpa ilor 
în curtea casei. 
Deopotriv , din datele TAD-ului nu rezult  c  inculpa ii ar   avut 
reprezentarea c  vreo persoan  le-a dat anterior consim mântul pentru 
a p trunde în spa iul protejat juridic, în condi iile în care inten ia 
ini ial  a acestora a fost aceea de a sustrage bunuri din locuin  tiind 
c  adul ii sunt pleca i la lucru în timpul nop ii i protec ia propriet ii 
este semni  cativ mai redus  în aceste împrejur ri, inând cont i de ora 
la care ace tia au ajuns în dreptul locuin ei.




