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UNELE PRECIZĂRI PRIVIND IMPRUDENŢA ÎN CAUZELE CU PRIVIRE
LA LIPSIREA DE VIAŢĂ: STUDIU DE DREPT PENAL COMPARAT
Vladislav MANEA, Vitalie DONOS
Universitatea de Stat din Moldova
În acest articol autorii scot în evidenţă aspectele generale şi particularităţile infracţiunilor contra vieţii săvârşite din
imprudenţă. Unei analize minuţioase este supusă problema imprudenţei în legislaţiile străine; de asemenea, imprudenţa,
este tratată şi sub aspectul atitudinii mentale a făptuitorului faţă de infracţiune la momentul săvârşirii acesteia. Actualitatea temei investigate este determinată de progresele tehnologice şi ştiinţifice din care societatea umană are numai de
câştigat, fapt ce poate fi observat prin metodele de tratament al unor maladii sau stări patologice; prin modul şi tehnicile
de desfăşurare a muncii sau chiar prin simpla deservire efectuată de anumiţi subiecţi (fiind utilizate gadgeturi, drone
etc.), de unde pornesc nu doar aspectele pozitive, dar şi cele negative care se manifestă prin infracţiune. A fost analizată
literatura juridică de specialitate din Republica Moldova, România şi din Federaţia Rusă, de asemenea şi practica judiciară în domeniu. Totodată, sunt formulate concluzii şi recomandări menite să contribuie la o mai bună înţelegere a
circumstanţei „lipsire de viaţă din imprudenţă”.
Cuvinte-cheie: imprudenţă, neglijenţă, sineîncrederea exagerată, atitudine psihică, specialitate, tehnologie, obligaţii
profesionale.
SOME EXPLANATIONS REGARDING THE IMPRUDENCE IN THE CASES CONCERNING
MANSLAUGHTER: STUDY OF THE COMPARATIVE CRIMINAL LAW
This article is intended to highlight the general and particularities aspects of criminal offence of the negligent
manslaughter in accordance with the legislation of the foreign countries, also this study is intended to analyze the
imprudent manslaughter, in another aspect, namely the mental attitude of the perpetrator at the time the crime was
committed. The novelty of the investigation can be expressed in the fact that there are taking into account the scientific
and technological advancement of human society, method and techniques of conducting maintenance work or simply
being used by certain subjects gadgets, drones, etc. from where gets not only positive but also negative aspects which
are expressed by crime. There have been analyzed the penal literature of the Republic of Moldova, Romania and Russian,
as well as judicial practice from the national courts. Therefore, different conclusions and recommendations were drawn
to help the interested specialists knowing as should be understood the imprudent manslaughter.
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