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Cauzele justi  cative

BLACK BOX

1. consim mântul victimei poate conduce la re inerea unei forme atenuate a unei infrac iuni 
incriminate autonom (de pild , infrac iunea de ucidere la cererea victimei prev zut  de art. 190 C.pen.);

2. dac  exist  consim mântul valabil pentru comiterea unei fapte tipice cu inten ie, îns  din culp  
se produce un rezultat mai grav decât cel pentru care fusese exprimat consim mântul, f ptuitorul va 
r spunde penal pentru fapta mai grav  comis  din culp .

SUBIECTE RECAPITULATIVE

1. Se poate re ine legitima ap rare atunci când interesul protejat este de natur  patrimonial , ap rarea 
 ind realizat  în condi iile în care atacul era îndreptat împotriva bunurilor f ptuitorului?

2. Este posibil  re inerea în concurs a legitimei ap r ri cu starea de necesitate în condi iile în care 
actele de agresiune reciproce realizate de dou  persoane au loc în acela i context spa io-temporal?

3. Men iona i ipotezele în care, în cazul infrac iunilor contra patrimoniului, consim  mântul 
persoanei v t mate valabil exprimat nu conduce la re inerea unei cauze justi   cative, ci înl tur  
tipicitatea obiectiv  a faptei.

4. Este posibil  re inerea unei st ri de necesitate putative care s  înl ture antijuridicitatea faptei 
prev zute de legea penal ?

5. Poate   re inut  starea de necesitate în cazul în care un doctor decide s  întrerup  cursul sarcinii 
unei minore în vârst  de 13 ani, care fusese victima unui viol?

6. În ipoteza în care mai multe persoane sunt titularii valorii protejate, este obligatorie întrunirea 
unanimit ii manifest rilor acestora de voin  pentru a se re ine inciden a art. 22 C.pen.?

7. Se poate re ine eroarea de fapt în concurs cu consim mântul victimei pentru a înl tura caracterul 
penal al faptei?

8. Prezenta i câte un exemplu în care se poate re ine starea de necesitate, constrângerea  zic  i 
cazul fortuit atunci când cauzele care înl tur  caracterul penal al faptei sunt generate de ac iunea 
unui animal.

9. Exist  vreo cauz  justi  cativ  care înl tur  r spunderea civil ?

TEME DE ANALIZ  I DEZBATERE

1. În cazul în care o persoan  consimte s  între in  raporturi sexuale neprotejate cu alta, despre care 
cunoa te c  este purt toare de HIV, se va re ine în sarcina acesteia din urm  comiterea vreunei infrac iuni 
contra vie ii? Poate   consim mântul persoanei v t mate o cauz  justi  cativ ?

2. Constituie infrac iune fapta unui doctor care efectueaz  o opera ie de separare a dou  gemene siameze 
în vârst  de 6 luni, salvând via a numai a uneia dintre acestea?




