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CArEVA CONCEpŢii GENErALizATOArE  
Şi DE siNTEză AsuprA ViNOVăŢiEi

Alexandru mARiŢ, doctor în drept, conferenţiar universitar

Nous crafons que ce que donnerait une allure et un haut niveau a l etude effectue ar nous 
serait probalement une analyse d une perspeqtive double et notamment istorique yet philo-
sophyque du sujet.
Perspective multiaspectuelle et notament: l utilisation tant que des legislation penales natio-
nales istoriquement evalue, que sous la meme dimension et legislations penales actuelle et les 
nouvelles legislations penales des etats et des pays modernes europeens et pas europeens.
Le theme etudie par nous sur la cote ou la dimension subjective de l infraction en se referant 
au cobpartiment „La theorie de l infraction“ nous avon essayer de correler la nececite et l uti-
lite de l appreciation et de l etude approprie de ces dimensions subjectives ou la fonctionalite 
de ces proces psychiques par rapport et tangence avec des autres institutions du cadres de la 
theorie de l infractions comme seraient сeux des etapes et des phases infractionelles (ou la 
culpabilite et la cote subjective comme genese se rapporte beaucoup plus a un cote interne de 
l infraction), a l unite et a la pluralite des sujets et des infractions.
Ou au demeurant nous avons determine et prouve l importance de l etude ou de l analyse 
adequate sur la culpabilite penale et a la cote subjective de celle-ci. En base de meme raisons 
nous avons presente l importance de l analyse et de l application de ld culpabilite penale ou 
de la cote subjective dans les grandes lignes sur les „Cas qui eloignent la culpabilite penale ou 
de cas qui font que l action ne pas etre considere comme infraction“.
Sous cet aspect nous avons remarque qu en fait l etude sur la cote subjective de l infraction n a 
pas besoin в etre limite au sujet actif ou se qualifique de l infraction, et nous avon nous aussi 
pronounces dans le contenu de l oeuvre sur la victime ou au sujet passif de l infraction.

Referindu-ne la careva aspecte psihologice şi referiri sociale şi filozofice asupra 
vinovăţiei apreciem că după cum vinovăţia penală, din punct de vedere al formei, 
aparţine fenomenelor juridice, din punct de vedere al fondului, s-a susţinut că ar 
aparţine fenomenelor psihice1. Este evident că suportarea sau retrăirea vinovăţiei 
este legată de formarea la personalitatea umană a normelor morale de comportare, 
odată cu dezvoltarea personalităţii. Cu toate că unii autori2 consideră că această 

1 N. T. Buzea, Infracţiunea şi culpabilitatea. Doctrină, legilaţie, jurisprudenţă, Tipografia „Sabin-
Solomon“, Alba Iulia 1944, p. 347.

2 Eibl-Eibesfldt, Psihic criterion of the guiltiness, New — Iork 1968 1971, p. 133, în acelaş sens, 
Mowwler în 1960.
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formare are la baza sa chiar o geneză biologică (genetică), alţii1 însă, au înaintat trei 
premize de dezvoltare a emoţiilor la vinovăţie: admiterea valorilor morale comune; 
internaţionalizarea lor, şi capacitatea de autocritică dezvoltată într-atâta ca să poată 
primi contrazicerile dintre valorile analizate intern şi comportarea reală. Acelaşi 
autor presupune că existenţa mecanismelor culturale comune a însuşirii vinovăţiei 
care este legată de raporturi unice şi determinarea continuităţii etapelor cognitive 
şi sociale în dezvoltare.

Premizele de educare a conştiinţei morale şi a simţului de vinovăţie apar ca dorinţe 
a întregii societăţi de a educa în generaţia ce urmează simţul responsabilităţii. Cauză 
de retrăire a vinovăţiei pot servi ca comportare comisivă cât şi una omisivă, când în 
anumite situaţii ar fi binevenite, adecvate şi necesare. Un alt autor2 menţionează că 
aceasta îşi are sorgintea nu numai într-un sentiment de vinovăţie, decât în aspecte 
exteriorizate. Aceasta legătură, după cum se susţine3, apare dintre interiorizările per-
soanelor cu locusul interior prin care se coordonează propria soartă, iar exteriorizările 
cu locusul exterior sunt unele de control asupra individului, care apar şi se apreciază 
în legătură cu cele întâmplate cu persoana, uneori acestea aproape că nu depind de 
el. Şi tot astfel se mai remarcă faptul că uneori simţul vinovăţiei poate fi neîntemeiat 
sau preamărit…

Alţii autori4 însă o consideră ca cea mai simplă metodă de deliberare, de a se 
împăcă cu ea şi de a-i da posibilitatea să se stingă treptat.

Doctrina juridică franceză5 mai recentă, fără a consacra o definiţie a culpei, adică 
a vinovăţiei, s-a limitat a releva elementele constitutive ale conţinutului ei, elemente 
în funcţie de care se poate concepe cu uşurinţă o accepţie a noţiunii şi care constau 
în: fapta materială şi ilicită generatoare de prejudicii, la care factorul psihologic, ex-
primat prin manifestarea de voinţă a autorului şi elementul imputabilităţii conduitei, 
autorului acesteia.

Acelaşi autor consideră că trei sunt elementele ce compun vinovăţia:
a)  elementul material, conceput ca fiind acţiunea — fizică, psihologică, inte-

lectuală — sau inacţiunea — omisiune, abţinerea sau neexecutarea obligaţiei 
legale — cauzatoare de daune;

b)  elementul psihologic, reprezentat de voinţa cu care autorul acţionează, voinţa 
constituie concomitent un criteriu de clasificare a formelor culpei, adică a vino-
văţiei şi prin care se determină imputabilitatea acesteia. Raportat la elementul 
psihologic întâlnim: culpa intenţională, culpa de neiertat — specifică materiei 
transportului aerian şi maritim ca şi domeniul accidentelor de muncă, culpa 
gravă — constatată în deosebi la specialişti şi culpa neintenţională poate fi 
întâlnită sub forma neglijenţei, imprudenţei şi, 

1 D.Osiuber, Prerequisites of the international guiltiness, New — Iork din 1965, p. 122. 
2 E. Phares, The processes of self-guiltines, San-Fransisco, 1976, p. 144.
3 Dj. Rotter, Interior and exterior loquac, Washington 1966. p. 332. 
4 M. Lewis, Livings and feelings of the penal guiltiness, San-Fransisco 1992, p. 356.
5 J. Carbonnier, Droit civil. Les obligations, Paris 1969, Tome 4, p. 236. 
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c)  elementul sociologic (ilicit), presupune că autorul să fi depăşit cadrul juridic 
impus sau să fi lezat dreptul subiectiv al altuia, ori — conform opiniei majo-
ritare, comportarea sa să fie potrivnică aceleia a unui bun părinte de familie, 
bonus pater familias, aşadar, aprecierea „in abstracto“ trebuie făcută ţinând 
seama de împrejurările exterioare în care a acţionat autorul1.

Vorbind astfel despre unele aspecte psihologice ale vinovăţiei pentru o apreciere 
veritabilă a vinovăţiei este necesar de a clarifica diversele ei aspecte, şi anume cele 
filozofice, sociale şi psihologice, care ulterior ne vor ajuta la clarificarea conţinutului 
ce o compun şi a formelor de manifestare a lor. Astfel, bazele social-psihologice a 
elementelor vinovăţiei sânt aspectul intelectiv, volitiv şi cel afectiv, psihicul omului 
nu este altceva decât conştiinţa acestuia, care, bineînţeles, este una diametral opusă 
materiei2 sau factorilor externi sau sociali (s.n.).

Iar în ceea ce priveşte aspectele sociale ale vinovăţiei penale aşa după cum se 
constată faptul că elementele sau trăsăturile psihicului ca un produs intern al perso-
nalităţii nu poate fi izolat de factorii sociali şi, în general, de natura realităţii efective. 
Latura psihologică, după o accepţiune3, o alcătuieşte proprietăţile interne (gândurile, 
memoria, emoţiile, senzaţiile, simţul, voinţa)… . Pe când latura socială o alcătuieşte 
tot aceea, ce apare la om în rezultatul comunicării. Şi în asemenea situaţii: „… într-o 
egală măsură sau neproporţional se face calculul dintre fiecare aceste determinante 
şi contradictorialitatea dintre ele“4.

Astfel, specificul conştiinţei constă tocmai în faptul că acesta este un stimul şi regu-
lator al activităţilor umane, şi constă dintr-un raport al persoanei cu realitatea obiectivă 
în procesul actelor materiale al persoanei sau gândul raportat la factorii de incitare. De 
altfel, raportarea persoanei la realitatea obiectivă în procesul de activitate este nu nu-
mai conturarea lumii înconjurătoare, nu numai reflectarea asupra ei, dar şi atribuirea 
comportamentului uman la anumite tipare şi realităţi5. Aici autorul remarcă că acestea 
ar fi dorinţele, trăirile şi tendinţele sale lăuntrice la ceva anume, Aspectul relaţional al 
conştientului deschide şi o caracteristică a simptomelor voliţionale ale persoanei.

Totodată, şi nu în ultimul rând, făcând unele aprecieri asupra unor aspecte şi 
referiri morale sau filozofice asupra vinovăţiei şi asupra coraportului dintre conştiinţa 
morală şi vinovăţia, mai putem reliefa faptul:

Conştiinţei morale i-a fost acordată o atenţie deosebită prin ample studii filozo-
fice, deoarece aceasta constituie un compartiment al eticii. Ea se caracterizează ca o 

1 Adina Ponea, Evoluţia istorică a instituţiei vinovăţiei, în „Revista de ştiinţe juridice“, Nr. 19/2001, 
p. 153.

2 В.А. Якушин, «Ошбка в уголовном праве и ее иридичесое нанчение», Изд. Каза-
нансского Университета, Казанъ 1988, р. 5. 

3 Ф.Г. Килязев «Социально-психические и юридически-уголовные аспекты вино-
вности», Уфа 1978, с. 10. 

4 В.Е. Квашин, «Теоретические основы профиллактики преступлений, совершенных 
по неосторожности», Москва 1977, с. 41.

5 В.Н. Мясешчев, «Личность и неврозы», Ленинград 1960, с. 106. 
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capacitate a personalităţii de a efectua un autocontrol moral, de a-şi formula şi de 
a cere de la sine sau pentru sine obligaţii morale. În aşa fel, conştiinţa morală, în 
cadrul eticii, apare ca o expresie a autoconştientizării morale personale sau ca un 
judecător intern.

Or, în acest sens, în doctrină s-a apreciat: „Conştientul este un substrat al omului 
şi nedespărţit de el“, iar între acesta şi realităţile lui înconjurătoare există o legătură 
indisolubilă şi o interdependenţă dialectică, cu un proces unic al cunoaşterii“ 1.

Tot despre acest proces psihic al cunoaşterii, unii autori mai remarcă: „Conştiinţa 
constituie o aptitudine sau un complex de abilităţi de rezistenţă la patimi şi ispite“ 2. 
Iar într-un sens unii autori: „Îi atribuie noţiunii de vinovăţie conţinutul de conştiin-
ţa morală…“3, pe când alţii4 însă fac o deosebire între vinovăţie şi simpla conştiinţă 
morală, unde subliniază că vinovăţia ar fi de fapt o varietate a conştiinţei.

În aceeaşi ordine de idei, în mod corect, se susţine ideea că: „Aceasta ar pre-
supune şi o disponibilitate a omului de a face diferite compromisuri cu sine însuşi 
şi cu societatea, ori cu valorile sociale precum şi cu cele normative5“. Astfel autorul 
vizat, apreciind că din cerinţele morale — cunoscute încă din şcoală şi familie, din 
munca cultural-educativă, participarea permanentă la procesul de producţie şi la 
viaţa obştească — cetăţenii pot să-şi dea seama de caracterul socialmente periculos 
al infracţiunilor. Şi aceasta deoarece conştiinţa este un proces psihic care presupune: 

„O cunoaştere, o înţelegere sau o reprezentare, precum şi o activitate intelectuală sau 
psihică ori, o cunoaştere imediată în baza unui minim etic comun valabil pentru întreaga 
societate“6. Unde se menţionează de fapt că aceasta este de atenţie, efort, clarificare 

1 Ion Mircea, Vinovăţia în dreptul penal român, Ed. „Lumina Lex“, Bucureşti 1998, p. 10; 
292-293; V.A. Iacuşin, op. cit., p. 5; Ф.Р.Сидоров «Социально-психологтческиеи 
юридические аспекты коррекции и перевоспитания правонарушителей», Казань 
1976, с. 38.

2 R. Johnson, Social coscionsness, New — Iork 1968, p. 118; O. Mowrer, Juridical socilogy, 
Washington 1961, p. 235; B. Maher, Philosophy of juridical, Los-Angeleas 1966, p. 95.

3 А.Г. Ковалев, «Мораль и право», Свердловск, 1970, с. 158-159; К. К. Платонов, «От-
ветственность и поведение», Москва, 1984, с. 134; D. Unger, The moral conscicusness, 
Bohn 1962, p. 13.

4 K. Izard, Emotions in the moral conscionsess, Bohn, 1976, p. 325; D. Ausubel, Un princi-
pled in the moral conscionsee, Orleandeo 1955, p. 227; G. Lewis, Emotions of the moral 
conscionsess, Jaksonvilli 1971, p. 127.

5 V. Dongoroz, Tratat de drept penal, Bucureşti 1939, p. 238; В.М. Кихиквадзе, „Совецкое 
уголовное право», часть общая, Москва 1952, с. 154.

6 A se vedea în acelaşi sens Freedman Wllincton Bless, The psychic aspects of the compro-
mise, Washington 1967, p. 457. În acelaş sens Dicţionar enciclopedic, Ed. „Cartier“, 2001, 
p. 205; Nobert Sillamy LA ROUSSE Dicţionar de psihologie, (Traducere, avanprefaţă şi 
completări privind psihologia românească de Leonard Gavriliu) Ed. „Univers Enciclope-
dic“ Bucureşti, 1996, p. 78-79; G. Mandler, The quorelation of the penal guiltiness and the 
alarm of the sour, San-Fransisco 1975, p. 121; W. Rolsenhan, The guiltiness, Londra 1970, 
p. 137; McKennan, Miller Swanson, Guiltiness a psychic independent aspect, Washington 
1938, 1956, p. 349. 
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şi înţelegere, sau un sentiment de responsabilitate morală, precum şi sentiment al 
valorii. Cum ar fi de exemplu hiper-activării creierului (vigilenţă excesivă, emoţii 
puternice), stării de comă (excitaţiile senzoriale nu mai provoacă decât foarte slabe 
reacţii — motorii). Între aceste extreme se situează : vigilenţa atentă, vigilenţă difuză, 
reveria sau somnolenţa, somnul uşor şi somnul profund. Dincolo de acestea, conştiinţa 
nu este abolită — pentru că visăm şi ne amintim visele —, dar gândirea este fixată în 
special asupra pulsurilor şi afectivităţii (conştiinţa onirică).

Referitor la vinovăţia penală, în literatura de specialitate s-a mai apreciat că: 
„Aceasta ar presupune un reproş la adresa autorului pentru fapta sa tipică şi antijuri-
dică“. Or, pentru a se putea reţine în acest fel vinovăţia, este necesar ca: „Subiectul 
să fie responsabil, adică să posede acea capacitatea de a-şi reprezenta semnificaţia 
actelor sale şi de a fi stăpân pe acestea“ (precum şi să fie liber neimpus în şi neforţat 
în propriile sale activităţi infracţionale s.n.). Aşa încât, „Cunoaşterea să fie actuală şi 
posibilă asupra caracterului ilicit al conduitei infracţionale şi astfel doar în acest mod ar 
exista o posibilitate reală de a acţiona în conformitate cu exigenţele ordinii juridice“1.

Tocmai de aceea, conştiinţei morale i-a fost acordată o atenţie deosebită prin 
ample studii filozofice, deoarece aceasta constituie un compartiment al eticii. Ea se 
caracterizează ca o capacitate a personalităţii de a efectua un autocontrol moral, de a-şi 
formula şi de a cere de la sine sau pentru sine obligaţii morale. În aşa fel, conştiinţa 
morală, în cadrul eticii, apare ca o expresie a autoconştientizării morale personale 
sau ca un judecător intern.

1 F. Streteanu, Drept penal parte generală, Ed. „ROSETTI“, 2003, p. 471.


