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CAPITOLUL I
METODOLOGIA INVESTIGĂRII INFRACŢIUNII DE OMOR
SǍVÂRŞIT CU PREMEDITARE
1. ASPECTE GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE CONTRA VIEŢII
1.1. Aspecte introductive
Una dintre dezbaterile clasice din domeniul drepturilor omului este cea legat de
dreptul la via . Paradoxal, tocmai dreptul la via – un principiu esen ial, constituind
condi ia indispensabil de a exercita celelalte drepturi garantate, nu se bucur de stabilirea
unor frontiere bine determinate. Acest lucru este datorat, în principal, lipsei unei defini ii
juridice a no iunii de „via ”, nefiind înc acceptat în mod unanim o asemenea defini ie
în documentele interna ionale. Ezit rile pe acest plan genereaz interpret ri şi
incertitudini nedorite asupra protec iei acestui drept primar, considerat ca fiind „una din
valorile fundamentale ale societ ilor democratice”.
Pe plan intern, punerea în aplicare a unui sistem penal eficient presupune existen a
unor defini ii precise a no iunilor la care acest sistem penal se refer explicit: via a,
moartea, persoana, fiin a uman . Acest aspect a fost adus în discu ie de exemplu în
Fran a, unde cu prilejul dezbaterii infrac iunilor la Legea bioetic privind respectarea
corpului uman, legiuitorul francez a conştientizat neajunsurile legate de lipsa acestor
defini ii. Frontierele dreptului la via r mân imprecise, relativ la limita inferioar a
acestui drept, fiind neclar dac trebuie s ne referim la momentul naşterii sau cel al
concep iei.
Declara ia Universal a Drepturilor Omului, adoptat de c tre Adunarea General a
ONU la 10 decembrie 1948, precizeaz în articolul 3: „orice fiin are dreptul la via , la
libertate şi la securitatea persoanei sale”. În Pactul Interna ional privitor la drepturile
civile şi politice (adoptat la 12 decembrie 1966) se precizeaz la articolul 6, într-o
formulare asem n toare: „dreptul la via este inerent persoanei umane. Acest drept
trebuie s fie protejat de lege. Nimeni nu poate fi privat în mod arbitrar de via a sa”.
Observ m c documentele amintite nu definesc no iunea de „via ”, antrenând deci şi
ambiguit ile legate de frontierele şi recunoaşterea acestui drept. Conven ia European a
Drepturilor Omului perpetueaz aceeaşi nebuloas , articolul 2 prev zând c : „Dreptul la
via al oric rei persoane este protejat prin lege. Moartea nu poate fi cauzat cuiva în mod
inten ionat, decât în executarea unei sentin e capitale pronun at de un tribunal în cazul în
care infrac iunea este sanc ionat cu aceast pedeaps prin lege.
Conven ia American a Drepturilor Omului, adoptat la 22 noiembrie 1969 la San
Jose (Costa Rica), merge cel mai departe în acest domeniu, afirmând în articolul 4: „orice
persoan are dreptul la respectarea vie ii sale. Acest drept trebuie s fie protejat de lege,
în general începând din momentul concep iei”. De la început, dezbaterile au vizat, în
principal, dreptul la avort, stabilirea acestei limite inferioare a dreptului la via intrând în
contradic ie cu dreptul femeilor de a renun a, în anumite condi ii, la sarcin .
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Concluzia este c textele interna ionale enun dreptul la via , dar ezit în a defini în
mod exact no iunea de „via ”. Dificultatea stabilirii precise unei asemenea defini ii este
evident , miza fiind important când e vorba de o dezbatere unde se introduc şi
interfereaz considera ii filosofice, religioase, tehnice şi, mai recent, bioetice. De aceea
nici doctrina juridic nu aduce preciz ri în acest domeniu, mul umindu-se s constate
ambiguit ile legislative în acest sens sau s afirme c dreptul la via este un principiu
esen ial, condi ie a exercit rii celorlalte drepturi garantate.
Infrac iunile contra vie ii se caracterizeaz , în principal, prin elementul lor material
ce const în atingerea valorilor sociale ocrotite de lege. Aceast atingere poate avea
consecin a cea mai grav , adic stingerea vie ii şi desfiin area fizic a persoanei.
Gradul de pericol social pe care îl reprezint faptele incriminate sub denumirea
generic de „omucidere” este deosebit de ridicat, ele punând în primejdie nu numai
securitatea fiec rei persoane, ci implicit, a întregii colectivit i. Aceasta deoarece, f r
asigurarea cadrului legal care garanteaz respectul pentru via a persoanelor, nu este
posibil o liniştit convie uire, atât la nivel microsocial, cât şi la nivel macrosocial.
Cu toate c faptele contra vie ii persoanei lezeaz grav aceleaşi rela ii sociale, fiind
susceptibile de a avea ca rezultat moartea unei persoane, gradul de pericol social pe care
îl prezint fiecare difer , în raport cu forma de vinov ie, rela iile dintre f ptuitor şi
victim , modul în care s-a s vârşit infrac iunea. Este de observat faptul c deosebirile
men ionate se r sfrâng atât asupra sanc iunii, cât şi a con inutului încrimin rilor.
Codul penal român, în articolele 174-179 incrimineaz faptele care aduc atingere
vie ii omului, ca atribut fundamental şi indispensabil al persoanei umane şi de care
depinde existen a şi fiin a sa.
Aceste încrimin ri sanc ioneaz cele mai grave atentate împotriva persoanei:
omorul1, omorul calificat2, omorul deosebit de grav3, pruncuciderea4, uciderea din culp 5,
determinarea sau înlesnirea sinuciderii6.
Ap rarea persoanei şi, îndeosebi a vie ii, constituie o preocupare constant , comun
tuturor sistemelor de drept. În orice orânduire social via a a fost ocrotit de lege, nu atât
ca fenomen biologic ci, mai presus de toate, ca fenomen social, ca valoare primar şi
absolut a oric rei societ i, ca o condi ie indispensabil a îns şi existen ei societ ii
omeneşti. Legea ocroteşte nu numai interesul fiec rui individ de a tr i, de a-şi conserva şi
prelungi via a, dar mai ales interesul societ ii ca via a fiec rui om s fie p strat şi
respectat de ceilal i, conservarea vie ii indivizilor fiind hot râtoare pentru existen a
societ ii care nu poate fi conceput decât ca fiind format din indivizi în via 7.
Înc din cele mai vechi timpuri, fiecare grup social s-a preocupat s asigure prin toate
mijloacele ocrotirea vie ii indivizilor, apelând fie la reguli tradi ionale, la reguli religioase, fie la cele juridice.
Dintre mijloacele juridice de ap rare, legea penal a avut, de timpuriu, un rol mai
important, dreptul penal fiind forma cea mai energic de influen are a rela iilor sociale şi
de ocrotire a valorilor fundamentale ale societ ii.
1

Codul penal al României, art. 174.
Ibidem, 175.
3
Ibidem, 176.
4
Ibidem, 177.
5
Ibidem, 178.
6
Ibidem, 179.
7
V. Manzini, Tratatto di diritto penale italiano, volume ottavo, Torino, 1937, p. 8.
2
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Via a uman este ocrotit de legea penal într-un cadru mai larg, acela al ocrotirii
persoanei şi a principalelor atribute ale acesteia: via a, integritatea fizic şi psihic ,
s n tatea, libertatea, inviolabilitatea vie ii sexuale, onoarea. Fiecare din aceste însuşiri ale
persoanei constituie valori pe care statul de drept are menirea şi obliga ia s le ocroteasc ,
s le asigure existen a şi dezvoltarea. Aceste valori nu reprezint realit i izolate, ci au o
importan social ; în jurul şi pe baza lor se formeaz , se desf şoar şi se dezvolt rela ii
interumane, conferind acestor valori caracterul de valori sociale1.
Ansamblul faptelor care aduc atingere valorilor sociale men ionate au fost
incriminate în legea penal , în Titlul I2 din Codul penal sub denumirea de „Infrac iuni
contra persoanei”.
Dispunerea în acest mod a incrimin rilor ine seama de obiectul lor juridic generic
comun. În cadrul acestui Titlu, faptele care aduc atingere fiec reia din valorile sociale
constitutive a ansamblului de valori referitoare la persoana uman sunt incriminate în
capitole distincte, inând cont de obiectul juridic comun al fiec rui subgrup.
Cuprinderea acestor incrimin ri într-un capitol aparte ine seama de existen a unui
obiect juridic comun al subgrupului infrac iunilor contra vie ii, şi anume acea sfer de
rela ii sociale care se formeaz şi se dezvolt în jurul acestei valori sociale, via a omului.
Concepând via a ca o rela ie social , se explic de ce nu este posibil incriminarea şi
sanc ionarea încerc rii de sinucidere. Aceasta nu e de conceput, nu pentru c o persoan
nu ar avea dreptul s -şi ridice via a, ori pentru c sinuciderea nu ar fi în contradic ie cu
interesele persoanei sau c fapta nu ar fi de natur s alarmeze societatea, ci pentru c în
aceast situa ie nu poate fi vorba de o rela ie social cu privire la via . O persoan nu
poate stabili rela ii sociale cu sine îns şi, ca urmare, lipseşte obiectul juridic special al
ocrotirii penale, adic rela ia social care se creeaz în jurul acesteia şi confer
semnifica ie acestei valori devenind astfel o valoare social 3.
1.2. Cadrul legal al omorului
Omorul a fost incriminat în toate legisla iile, deoarece asemenea fapte au adus
dintotdeauna atingere celui mai important atribut al persoanei, via a. Punerea în pericol
sau suprimarea vie ii persoanei au fost comb tute nu numai din punct de vedere al
intereselor victimei, dar mai ales pentru c asemenea fapte prezentau un pericol pentru
întreaga societate4.
Legea penal , ca expresie a voin ei societ ii, ap r via a omului, nu ca bun
individual, ci ca bun social, ca o valoare suprem pentru existen a colectivit ii îns şi.
Aceasta d dreptul legiuitorului s pretind tuturor cet enilor s -şi apere reciproc via a şi
s se ab in de la orice fapte ce ar aduce atingere acestei valori sociale, implicit
intereselor vitale ale comunit ii.
Omorul, aşa cum apare definit de legea penal 5, const în uciderea unei persoane.
Prin conciziunea lui, textul este tipic con inutului nominal de infrac iune (pentru definirea
1

Al. Boroi, Infracţiuni contra vieţii, Ed. Na ional , Bucureşti, 1996, p. 13.
Codul penal al României, Titlul I, Partea special .
3
V. Manzini, op. cit., p. 8.
4
Al. Boroi, op. cit., p. 20.
5
Codul penal al României, art. 174.
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laturii obiective se apeleaz chiar la denumirea ac iunii infrac ionale, f r niciun alt
element ajut tor). Într-o exprimare ceva mai cuprinz toare, omorul ar putea fi definit ca
„fapta persoanei care, cu inten ie, ucide o alt persoan ”1. Nicio asemenea defini ie sub
un anumit aspect nu ar fi complet , deoarece nu ar scoate în eviden toate elementele
con inutului juridic al infrac iunii de omor (ar eviden ia doar actul de violen asupra altei
persoane, dar nu şi rezultatul constând din moartea acelei persoane, precum şi raportul de
cauzalitate dintre act şi rezultat).
Dac totuşi legiuitorul român ar prefera s foloseasc o exprimare eliptic , explica ia
trebuie c utat în faptul c nu a socotit necesar descrierea şi mai ampl a con inutului
incrimin rii. În definirea omorului, legiuitorul se foloseşte de însuşirea obiectiv a
substantivului provenit dintr-un verb (uciderea) pentru a comprima în el descrierea
ac iunii (manifestarea de violen fa de victim ), rezultatul imediat (moartea victimei),
cât şi leg tura de cauzalitate dintre fapt şi rezultat.
O asemenea tehnic mai foloseşte legiuitorul şi în cazul altor incrimin ri
(distrugerea, lipsirea de libertate etc.). Cu acest mod de exprimare legiuitorul opereaz nu
numai în definirea variantei simple a omorului, dar şi a variantelor de specie, precum şi a
variantei agravante a omorului.
Deşi infrac iunea de omor prezint întotdeauna aceleaşi caracteristici, şi anume,
existen a unei ac iuni (inac iuni), comise cu inten ia de a suprima via a unei persoane,
ac iune ce are ca rezultat moartea victimei, în realizarea sa concret , ac iunea sau
inac iunea poate prezenta unele particularit i, dup cum, în jurul faptei tipice se grupeaz
diferite elemente, sporindu-i gradul de pericol social. Legea prevede împrejur ri care
constituie elemente circumstan iale în con inutul infrac iunii de omor, creând astfel
anumite modalit i normative agravate ale acesteia. Elementele circumstan iale se al tur
fie laturii obiective a infrac iunii, fie laturii subiective. Alteori, împrejur rile agravate
privesc subiectul activ sau pasiv al infrac iunii sau rela ia ce exist între cei doi subiec i2.
Potrivit Codului penal al României, exist dou modalit i normative, agravate ale
omorului şi anume omorul calificat şi, respectiv, omorul deosebit de grav.
Astfel, o prim variant agravat a omorului care are la baz anumite elemente
circumstan iale descrise în norma de incriminare este reprezentat de omorul calificat.
Omorul calificat este fapta unei persoane care s vârşeşte un omor în anumite
împrejur ri grave, anume prev zute de lege. Aceast fapt prezint un grad de pericol
social mai mare fa de infrac iunea de omor simplu, ceea ce explic incriminarea sa prin
dispozi ii separate şi sanc ionarea mai sever . Împrejur rile care justific aplicarea
sanc iunilor mai severe sunt limitativ prev zute de lege şi au caracterul unor circumstan e
agravante legale speciale.
Potrivit legii penale, omorul calificat const în uciderea unei persoane în una din
urm toarele împrejur ri:
– cu premeditare art. 175 lit. a), în în elesul obişnuit al cuvântului, o fapt
premeditat înseamn o ac iune îndelung gândit sau desf şurat pe baza unei deliber ri
anterioare, a unei chibzuin e anticipate;

V. Dongoroz ş.a., Explicaţii teoretice ale Codului penal român, vol. III, Partea special , Editura
Academiei Române, Bucureşti, 1971, p. 180.
2
V. Dongoroz ş.a., op. cit., p. 186-187.
1
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– din interes material art. 175 lit. b), acesta constituind un mobil de factur egoist
care se poate înf işa fie ca un avantaj sau un beneficiu de natur material , cum ar fi:
bani, bunuri, titluri de valoare sau dobândirea unei succesiuni. De asemenea, poate consta
în stingerea unor datorii sau în ob inerea altor avantaje (de exemplu, autorul omorului
sper s fie promovat dup moartea victimei)1;
– asupra so ului sau unei rude apropiate – art. 175 lit. c), calitatea de so a subiectului
activ şi pasiv trebuie s existe în momentul s vârşirii faptei. Potrivit art. 149 Cod penal,
sunt rude apropiate ascenden ii şi descenden ii, fra ii şi surorile, copiii acestora, precum şi
persoanele devenite prin adop ie, potrivit legii, astfel de rude. În linie ascendent şi
descendent nu exist limit pân la care se întinde gradul de rudenie. În linie colateral ,
rudenia apropiat se întinde pân la gradul IV;
– profitând de starea de neputin a victimei de a se ap ra – art. 175 lit. d), sunt în
neputin de a se ap ra, persoanele care, din cauza unei st ri fizice sau psihice ori datorit
împrejur rii nu pot reac iona împotriva agresorului, situa ie în care omorul se s vârşeşte
mai uşor. Se afl în neputin de a se ap ra persoanele care sufer de o infirmitate fizic
sau psihic , cele de vârsta fraged , cele aflate într-o total stare de epuizare fizic sau în
stare de be ie complet etc.2;
– prin mijloace ce pun în pericol via a mai multor persoane – art. 175 lit. e), aceste
mijloace care se folosesc pentru uciderea victimei, prin natura lor sau prin modul de
întrebuin are, pun în pericol via a mai multor persoane, creând posibilitatea existen ei mai
multor subiec i pasivi (ex. bombe, gaze asfixiante, incendii etc.)3;
– în leg tur cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale victimei – art. 175
lit. f), are în vedere, de regul , omorul care se comite dintr-un sentiment de nemul umire sau
de r zbunare pentru modul în care victima, în cadrul exercit rii îndatoririlor de serviciu
sau publice, a satisf cut interesele ori preten iile autorului4;
– pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la urm rire, arestare ori de la
executarea unei pedepse – art. 175 lit. g), pericolul social vine tocmai din scopul urm rit
de autor;
– pentru a înlesni sau ascunde s vârşirea altei infrac iuni – art. 175 lit. h), agravanta
existând indiferent dac infrac iunea înlesnit sau ascuns , a fost s vârşit de cel care a
comis omorul sau de o alt persoan ;
– în public – art. 175 lit. i), fapta se consider a fi s vârşit în public atunci când a
fost comis : într-un loc care prin natura sau destina ia lui este totdeauna accesibil
publicului, chiar dac nu este prezent nicio persoan ; în orice alt loc accesibil publicului,
dac sunt de fa dou sau mai multe persoane; în loc neaccesibil publicului, cu inten ia
îns ca fapta s fie auzit şi dac acest rezultat s-a produs fa de dou sau mai multe
persoane; într-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu excep ia reuniunilor care
pot fi considerate c au caracter de familie, datorit naturii rela iilor dintre persoanele
participante; prin orice mijloc cu privire la care f ptuitorul şi-a dat seama c fapta ar
putea ajunge la cunoştin a publicului5.
1

Gh. Nistoreanu, A. Boroi, Drept penal. Partea special , Ed. All Beck, Bucureşti, 2002, p. 74-75.
Idem, p. 77.
3
Ibidem, p. 78.
4
Ibidem, p. 79.
5
Codul penal al României, articolul 152.
2
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A doua variant agravat a omorului, a c rui circumstan e atribuie infrac iunii un
caracter deosebit de grav, este reglementat de articolul 176, intitulat omor deosebit de
grav, astfel:
– prin cruzimi – art. 176 lit. a), dic ionarul juridic penal defineşte cruzimile ca „o
manifestare de ferocitate în comiterea unei infrac iuni de natur s provoace suferin e
chinuitoare, prelungite, victimei”; tot astfel, în dic ionarul limbii române, în elesul
cuvântului „crud” este identic cu cel juridic: „care se desfat la suferin ele altuia”1 sau
„atitudine, fapt crud , ferocitate, barbarie”2;
– asupra a dou sau mai multe persoane – art. 176 lit. b), întâlnim ca element specific
nu o pluralitate de victime, ci şi voin a de a ucide în aceeaşi împrejurare şi prin aceeaşi
ac iune dou sau mai multe persoane. Calificarea trebuie s produc efectiv moartea a cel
pu in dou persoane. Exemplu: aruncarea unei bombe care a ucis mai multe persoane,
otr virea mânc rii sau b uturii consumate de victime…;
– de c tre o persoan care a mai s vârşit un omor – art. 176 lit. c), se refer la un
antecedent al autorului – s vârşirea anterioar a altui omor – împrejurare care
demonstreaz persisten a f ptuitorului în ceea ce priveşte s vârşirea faptei şi îl
caracterizeaz ca deosebit de periculos3;
– pentru a s vârşi sau a ascunde s vârşirea unei tâlh rii sau piraterii – art. 176 lit. d),
se are în vedere scopul special urm rit de f ptuitor, care trebuie s fie s vârşirea sau
ascunderea s vârşirii unei tâlh rii sau piraterii. Acest scop special trebuie s existe în
momentul s vârşirii omorului. Este necesar ca omorul s fi creat în mod obiectiv
condi iile favorabile s vârşirii sau ascunderii s vârşirii unei tâlh rii sau piraterii şi ca
f ptuitorul s fi avut reprezentarea realiz rii;
– asupra unei femei gravide – art. 176 lit. e), o asemenea fapt cauzeaz moartea a
dou fiin e şi lezeaz sim mântul firesc al respectului fa de fenomenul crea iei fiin ei
umane. Nu are semnifica ie stadiul evolu iei sarcinii, deoarece textul foloseşte expresia
„femeie gravid ”, f r nicio limitare. Starea de graviditate trebuie s fie real ;
– asupra unui magistrat, poli ist, jandarm ori asupra unui militar, în timpul sau în
leg tur cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale acestora – art. 176 lit. f),
decurge din calitatea subiectului pasiv de purt tor al autorit ii de stat;
– de c tre un judec tor sau procuror, poli ist, jandarm sau militar, în timpul sau în
leg tur cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale acestora – art. 176 lit. g)4.
1.3. Omorul săvârşit cu premeditare
Codul penal al României reglementeaz infrac iunea de omor s vârşit cu premeditare
în Titlul II, intitulat Infracţiuni contra persoanei, Capitolul I. Infracţiuni contra vieţii,
integrit ţii corporale şi s n t ţii, Sec iunea I. Omuciderea. Din cauza caracterului mai
grav al acestei infrac iuni, care este eviden iat de circumstan a agravat a premedit rii, a
fost cuprins în articolul 175, omorul calificat, litera a), aceasta fiind o fapt pedepsit
mai sever decât omorul simplu prev zut în articolul 174.
1

L. Seineanu, Dicţionar universal al limbii române, Ed. Scrisul Românesc, Bucureşti, 1992, p. 180.
Dic ionarul limbii române, Ed. Academiei, Bucureşti, 1975, p. 195.
3
Gh. Nistoreanu, Al. Boroi, op. cit., p. 86.
4
Lit. g) de la alin. (1) al art. 176 a fost introdus prin art. 1 pct. 54 din Legea nr. 278/2006.
2
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Premeditarea, în sensul literar al cuvântului înseamn gândire anticipat , chibzuire
asupra unei activit i viitoare.
Unii autori, preluând acest sens literar au considerat c premeditare, în sens juridic,
înseamn comiterea unei fapte dup o gândire prealabil cu intensitate; durata îndelungat
şi chibzuin a f ptuitorului la rece sau cu st pânire de sine, netulburat de efecte sau emo ii
puternice, ar însemna premeditarea1.
În realitate, premeditarea, în accep iunea legii penale, presupune realizarea a ceva
mai mult decât o gândire anticipat . Premeditarea înseamn trecerea unui interval de timp
din momentul lu rii hot rârii de a s vârşi omorul şi pân în momentul execut rii
infrac iunii. Durata acestui interval de timp nu este fix şi nici nu poate fi dinainte
stabilit . În fiecare caz, instan a de judecat , va constata dac aceast condi ie este sau nu
îndeplinit , inând cont de împrejur rile concrete ale cauzei şi de particularit ile
f ptuitorului. În func ie de aceste particularit i, pe când o persoan poate avea nevoie de
un interval mare de timp pentru a chibzui, o alt persoan poate s se hot rasc mai
repede2. În practica judiciar s-a considerat îndeplinit aceast condi ie şi s-a re inut omor
s vârşit cu premeditare, în cazul inculpatului care, în urma unui conflict cu victima, a
plecat acas , s-a înarmat cu un cu it şi a revenit în acelaşi loc dup o or , pândind-o şi
aplicându-i o lovitur cu efect mortal3.
Simpla deliberare anterioar nu constituie agravanta premedit rii, ci mai este necesar
ca omorul s fi fost preg tit dinainte. Ac iunea premeditat implic o hot râre prealabil
şi activit i materiale premerg toare s vârşirii infrac iunii, de natur s înt reasc
hot rârea luat şi s asigure realizarea ei. Prin urmare, premeditarea, ca s atrag
r spunderea penal pentru omor calificat, trebuie s întruneasc ambele cerin e, şi anume,
f ptuitorul trebuie s fi chibzuit, s fi reflectat la rece modul de s vârşire a faptei, precum
şi s fi luat m suri de preg tire a faptei, de creare a condi iilor pentru producerea
rezultatului aflat în reprezentarea sa.
Agravanta premedit rii, presupunând un proces care se desf şoar în psihicul
f ptuitorului, s-ar p rea c este o circumstan personal subiectiv , care, potrivit art. 28
alin. (1) C. pen., nu se r sfrânge asupra celorlal i participan i. Totuşi, când cel ce a
premeditat s vârşirea faptei efectueaz acte de preg tire împreun cu alte persoane care
cunosc scopul preg tirii, circumstan a premedit rii se converteşte într-una real şi, ca
atare, se r sfrânge asupra tuturor participan ilor4.
S-a spus c , premeditarea presupunând preg tirea infrac iunii fa de o anumit
persoan , identitatea subiectului pasiv este un element intrinsec al acesteia. Aceast
opinie este inexact pentru c inten ia deliberat de a ucide o persoan , concretizat în
acte de preg tire, este de esen a acesteia, iar nu identitatea persoanei ca atare. Drept
urmare, când infrac iunea s-a s vârşit în aceleaşi condi ii, dar din cauza erorii sau a
devierii ac iunii, f ptuitorul a ucis o alt persoan , va exista premeditare. Acest lucru
rezult din obiectul ocrotirii penale; este ocrotit nu o anume persoan , ci orice persoan .
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