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CAPITULO IICAPITULO II
Das causas que eximen da Das causas que eximen da 
responsabilidade criminalresponsabilidade criminal

�� Artigo 19.Artigo 19. OOs/As s/As menores de dezaoito menores de dezaoito 
anosanos non sernon seráán responsables n responsables 
criminalmente con arranxo a este Ccriminalmente con arranxo a este Cóódigo.digo.

�� Cando un/unha menor de dita idade cometa Cando un/unha menor de dita idade cometa 
un feito delituoso poderun feito delituoso poderáá ser responsable con ser responsable con 
arranxo ao disposto na arranxo ao disposto na lei que regule a lei que regule a 
responsabilidade penal do/a menorresponsabilidade penal do/a menor..
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CAPITULO IICAPITULO II
Das causas que eximen da Das causas que eximen da 
responsabilidade criminalresponsabilidade criminal

�� Artigo 20Artigo 20. . EstEstáán n exentosexentos de responsabilidade de responsabilidade 
criminal: criminal: 

�� 11ºº)) O que o tempo de cometer a infracciO que o tempo de cometer a infraccióón n 
penal, a causa de calquera penal, a causa de calquera anomalanomalíía ou a ou 
alteracialteracióón psn psííquicaquica, non poida comprender a , non poida comprender a 
ilicitudeilicitude do feito o actuar conforme a esa do feito o actuar conforme a esa 
comprensicomprensióón.n.
�� O O trastorno mental transitoriotrastorno mental transitorio non eximirnon eximiráá de penade pena
cando fose provocado polo  suxeito co propcando fose provocado polo  suxeito co propóósito de sito de 
cometer o delito ou fora previsto ou debido prever  a cometer o delito ou fora previsto ou debido prever  a 
ssúúa comisia comisióón. n. 



A ININMPUTABILIDAD 4

A INIMPUTABILIDADA INIMPUTABILIDAD

�� Os criterios deOs criterios de inimputabilidadinimputabilidad teteññen dous elementos en dous elementos 
bbáásicos: sicos: 
�� 1) a 1) a comprensicomprensióón da n da ilicitudeilicitude do feito; e do feito; e 
�� 2) 2) actuar actuar conforme a esta comprensiconforme a esta comprensióón.n.

�� Como podemos apreciar, pComo podemos apreciar, páártese da base de que os rtese da base de que os 
actos humanosactos humanos teteññen dous compoen dous compoññentes, un entes, un 
cognoscitivocognoscitivo e outro e outro volitivovolitivo. Segundo os nosos . Segundo os nosos 
lexisladores, considerase que unha persoa lexisladores, considerase que unha persoa éé penalmentepenalmente
responsableresponsable cando o acto cando o acto enxuizadoenxuizado foi realizado con foi realizado con 
pleno copleno coññecementoecemento por parte da persoa, e de maneira por parte da persoa, e de maneira 
voluntaria. voluntaria. ÉÉ dicir, que sexa un autdicir, que sexa un autééntico acto humano, ntico acto humano, 
no sentido que explicamos anteriormente. no sentido que explicamos anteriormente. 
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A INIMPUTABILIDADA INIMPUTABILIDAD

�� A A comprensicomprensióón da n da ilicitudeilicitude do feitodo feito refrefíírese ao rese ao 
cognoscitivocognoscitivo..

�� ÉÉ evidente que si unha persoa non ten o evidente que si unha persoa non ten o 
suficiente desenvolvemento intelectual para suficiente desenvolvemento intelectual para 
analizar a situacianalizar a situacióón e ter un con e ter un coññecemento da ecemento da 
ilicitudeilicitude do feito, non do feito, non éé razoable que se lle razoable que se lle 
esixan esixan responsabilidades penaisresponsabilidades penais..
�� Os delitos cometidos por individuos con retraso Os delitos cometidos por individuos con retraso 
mental.mental.
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A INIMPUTABILIDADA INIMPUTABILIDAD

�� O ser humano desenvolve a sO ser humano desenvolve a súúa conduta despois a conduta despois 
de analizar a realidade e circunstancias que lle de analizar a realidade e circunstancias que lle 
rodean, e que para analizar tales circunstancias rodean, e que para analizar tales circunstancias 
utiliza as sutiliza as súúas as facultades intelectuaisfacultades intelectuais..

�� Cando se fala da comprensiCando se fala da comprensióón da n da ilicitudeilicitude do do 
feito, quere dicir que a persoa posfeito, quere dicir que a persoa posúúe as e as 
facultades intelectuais suficientes para entender facultades intelectuais suficientes para entender 
o acto que vai realizar e as so acto que vai realizar e as súúas posibles as posibles 
consecuencias. consecuencias. 
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A INIMPUTABILIDADA INIMPUTABILIDAD

�� O ser humano actO ser humano actúúa conforme a conforme áá
comprensicomprensióón dos feitosn dos feitos, o que fai , o que fai 
referencia referencia áás ss súúas as capacidades volitivascapacidades volitivas. . 
Para considerar o individuo Para considerar o individuo imputableimputable
debe quedar claro que non hai evidencia debe quedar claro que non hai evidencia 
abonda para afirmar que o estrato do eu abonda para afirmar que o estrato do eu 
non sexa capaz de determinar a conduta non sexa capaz de determinar a conduta 
por enriba dos impulsos e a vida instintivapor enriba dos impulsos e a vida instintiva
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CAPITULO IICAPITULO II
Das causas que eximen da Das causas que eximen da 
responsabilidade criminalresponsabilidade criminal

�� 22ºº)) Que ao tempo de cometer a infracciQue ao tempo de cometer a infraccióón penal n penal 
se ache en estado de se ache en estado de intoxicaciintoxicacióón plena n plena polo polo 
consumo de bebidas alcohconsumo de bebidas alcohóólicas, drogas tlicas, drogas tóóxicas, xicas, 
estupefacientes, substancias estupefacientes, substancias psicotrpsicotróópicaspicas ou ou 
outras que produzan efectos anoutras que produzan efectos anáálogos, logos, sempre sempre 
que non fose buscado co propque non fose buscado co propóósito de cometela sito de cometela 
ou non se previse ou debido prever a sou non se previse ou debido prever a súúa a 
comisicomisióónn, ou , ou ááchese baixo a influencia dunha chese baixo a influencia dunha 
ssííndrome de abstinenciandrome de abstinencia, a causa da s, a causa da súúa a 
dependencia de tales substancias, que lle impida dependencia de tales substancias, que lle impida 
comprender a comprender a ilicitudeilicitude do feito ou actuar do feito ou actuar 
conforme a esa comprensiconforme a esa comprensióón.n.
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Grave adicciGrave adicci óón a sustanciasn a sustancias

�� Os trastornos relacionados co consumo de Os trastornos relacionados co consumo de 
alcohol e outras substancias son alcohol e outras substancias son incluincluííblesbles
tanto dentro do captanto dentro do capíítulo das circunstancias tulo das circunstancias 
eximenteseximentes, como das , como das atenuantes.atenuantes. Neste Neste 
úúltimo caso, o Cltimo caso, o Cóódigo Penal establece que digo Penal establece que 
a adiccia adiccióón debe ser grave. n debe ser grave. ÉÉ dicir, a dicir, a 
adicciadiccióón como sinn como sinóónimo de dependencianimo de dependencia..
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CAPITULO IICAPITULO II
Das causas que eximen da Das causas que eximen da 
responsabilidade criminalresponsabilidade criminal

�� 33ºº)) O que, por sufrir O que, por sufrir alteracialteracióóns na percepcins na percepcióón n 
dende o nacemento ou dende a infancia, tedende o nacemento ou dende a infancia, teñña a 
alterada gravemente a conciencia da realidade. alterada gravemente a conciencia da realidade. 

�� 44ºº)) Que Que obre en defensa da persoa ou dereitos obre en defensa da persoa ou dereitos 
propios ou alleospropios ou alleos, sempre que concorran os , sempre que concorran os 
requisitos seguintes: requisitos seguintes: 

�� PrimeiroPrimeiro..-- AgresiAgresióón ilexn ilexíítimatima. En caso de defensa dos . En caso de defensa dos 
bens reputarase agresibens reputarase agresióón ilexn ilexíítima o ataque a estes que tima o ataque a estes que 
constitconstitúúa delito ou falta e os poa delito ou falta e os poñña en grave perigo de a en grave perigo de 
deterioracideterioracióón ou perda inminentes. En caso de defensa n ou perda inminentes. En caso de defensa 
da morada ou as sda morada ou as súúas dependencias, reputarase as dependencias, reputarase 
agresiagresióón ilexn ilexíítima a entrada indebida en aquela ou estas.tima a entrada indebida en aquela ou estas.
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CAPITULO IICAPITULO II
Das causas que eximen da Das causas que eximen da 
responsabilidade criminalresponsabilidade criminal

�� 55ºº)) O que, O que, en estado de necesidadeen estado de necesidade, para evitar , para evitar 
un mal propio ou alleo lesione un ben xurun mal propio ou alleo lesione un ben xuríídico dico 
doutra persoa ou infrinxa un deber, sempre que doutra persoa ou infrinxa un deber, sempre que 
concorran os seguintes requisitos: concorran os seguintes requisitos: 

�� PrimeiroPrimeiro..-- Que o mal causado non sexa maior que o Que o mal causado non sexa maior que o 
que se trate de evitar.que se trate de evitar.

�� SegundoSegundo..-- Necesidade racional do medo empregadoNecesidade racional do medo empregado
para impedila ou repelela.para impedila ou repelela.

�� TerceiroTerceiro..-- Falta de provocaciFalta de provocacióónn suficiente por parte suficiente por parte 
do defensordo defensor
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CAPITULO IICAPITULO II
Das causas que eximen da Das causas que eximen da 
responsabilidade criminalresponsabilidade criminal

�� 66ºº)) O que obre impulsado por O que obre impulsado por medo medo 
insuperableinsuperable. . 

�� 77ºº)) O que obre en O que obre en cumprimento dun debercumprimento dun deber ou ou 
no no exercicio lexexercicio lexíítimo dun dereito, oficio ou timo dun dereito, oficio ou 
cargocargo..
�� Nos supostos dos tres primeiros nNos supostos dos tres primeiros núúmeros meros 
aplicaranse, se aplicaranse, se éé o caso, as medidas de o caso, as medidas de 
seguridade previstas neste Cseguridade previstas neste Cóódigo.digo.
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EXIMENTESEXIMENTES

�� Unha Unha atenuaciatenuacióón de responsabilidade n de responsabilidade 
penalpenal implica unha reduciimplica unha reducióón no tempo da n no tempo da 
pena a que pode ser condenado/a o/a pena a que pode ser condenado/a o/a 
acusado/a. De calquera modo a decisiacusado/a. De calquera modo a decisióón n 
de aplicar unha de aplicar unha eximente eximente ou unha ou unha 
atenuanteatenuante de responsabilidade de responsabilidade 
corresponde ao/a Xucorresponde ao/a Xuííz/Xuz/Xuííza za áá vista dos vista dos 
feitos e probas.feitos e probas.
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EstadosEstados pasionaispasionais

�� Dende o punto de vista do Dereito Penal, existen Dende o punto de vista do Dereito Penal, existen 
dous grandes tipos de dous grandes tipos de estados pasionaisestados pasionais. . 
�� O O arrebatoarrebato, que , que éé un episodio de corta duraciun episodio de corta duracióón.n.
�� A A obcecaciobcecacióónn terteríía unha aparicia unha aparicióón mn mááis lenta e a sis lenta e a súúa a 
duraciduracióón n éé maior. maior. 

�� O esencial dos O esencial dos estados pasionaisestados pasionais, segundo o , segundo o 
Dereito, Dereito, éé a sa súúa aparicia aparicióón en individuos n en individuos 
completamente normais e que non presentaron completamente normais e que non presentaron 
previamente ningpreviamente ningúún trastorno psiquin trastorno psiquiáátrico.trico.
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CaracterCaracter íísticas que deben reunir os sticas que deben reunir os 
estados estados pasionaispasionais ::

�� Debe existir un Debe existir un estestíímulo mulo exexóóxenooxenoo e con e con 
suficiente suficiente intensidadeintensidade e e potencialidadepotencialidade como como 
para provocar e para provocar e desencadeardesencadear un un estado anestado aníímico mico 
forafora do normal. do normal. 

�� O estO estíímulo debe provocar un estado mulo debe provocar un estado psicolpsicolóóxicoxico
emocional emocional ouou pasional e que pasional e que orixineorixine unhaunha
perturbaciperturbacióón ostensiblen ostensible da da capacidadecapacidade de de libre libre 
determinacideterminacióónn, , ssúúbita e momentbita e momentááneanea no no 
arrebatoarrebato e de e de certacerta persistenciapersistencia nana obcecaciobcecacióónn..
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CaracterCaracter íísticas que deben reunir os sticas que deben reunir os 
estados pasionais:estados pasionais:

�� EoEo estestíímulomulo debe proceder do debe proceder do 
comportamento previocomportamento previo da vda víítima ou de tima ou de 
algunha algunha circunstancia exteriorcircunstancia exterior obxectiva.obxectiva.

�� Debe existir unha Debe existir unha relacirelacióón de causalidaden de causalidade
entre os estentre os estíímulos e os estados xerados mulos e os estados xerados 
de arrebato ou obcecacide arrebato ou obcecacióón, comprensibles n, comprensibles 
dende a forma natural de reaccionar dende a forma natural de reaccionar 
segundo a comsegundo a comúún experiencia acerca dos n experiencia acerca dos 
comportamentos humanos.comportamentos humanos.
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CaracterCaracter íísticas que deben reunir os sticas que deben reunir os 
estados pasionais:estados pasionais:

�� Debe haber unha Debe haber unha conexiconexióón temporaln temporal entre entre 
a presenza do a presenza do estestíímulomulo e o xurdimento da e o xurdimento da 
emociemocióón ou paixn ou paixóónn; se non inmediatos, si ; se non inmediatos, si 
deben ser prdeben ser próóximos.ximos.

�� Os termos de Os termos de arrebato e obcecaciarrebato e obcecacióónn coinciden coinciden 
dentro da nosoloxdentro da nosoloxíía actual cos diagna actual cos diagnóósticos de sticos de 
trastorno de trastorno de estrestrééss agudo e trastorno de agudo e trastorno de 
adaptaciadaptacióónn


