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ȘANTAJUL. PROBLEME PUNCTUALE

BLACKMAIL AND EXTORTION. A FEW THEORETICAL ISSUES
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AbstrAct
The present paper represents a detailed analysis concerning some specific issues regard to article 207 of the 

Romanian Criminal Code, which incriminates the blackmail and the extortion. 
Some of the legal aspects treated in this paper were inspired from different courts’ decisions, while others were 

the results of critical thinking. In most of the cases the author tried to elaborate some de lege ferenda proposals, which 
are situated at the end of each chapter.

As a conclusion of the paper, we might say that the text could benefit from a few adjustments, given the fact 
that the application of this law generates difficulties in the cases presented in this paper.
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rezumAt
Prezentul articol reprezintă o analiză în detaliu cu privire la anumite probleme punctuale care au apărut sau 

pot apărea în aplicarea art. 207 Cod pen., text care conține incriminarea infracțiunii de șantaj. Autorul nu a utilizat 
forma clasică a unui articol, tratând, în schimb, câte o problemă distinctă în fiecare capitol.

Unele aspecte discutate au fost inspirate din analizarea unor hotărâri judecătorești în care s-au învederat 
aspectele respective, în timp ce altele sunt rezultatul unor exerciții teoretice. În majoritatea cazurilor autorul a încercat 
formularea unor propuneri de lege ferenda, care pot fi localizate la finalul fiecărui capitol.

O concluzie a întregului articol ar putea fi necesitatea unei intervenții a legiuitorului cu privire la această 
incriminare, bazată pe identificarea unor dificultăți în aplicarea normei în unele situații arătate în cuprinsul acestuia.
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 I. SUBIECTUL PASIV AL INFRACȚIUNII DE ȘANTAJ     
Subiectul pasiv al șantajului poate fi orice persoană fizică, cu o condiție însă: persoana trebuie să fie 

capabilă de un exercițiu conștient al propriilor voințe, al liberului arbitru. Cu alte cuvinte, persoana trebuie să 
poată fi constrânsă. În acest sens, nu va putea fi subiect pasiv al infracțiunii de șantaj un bebeluș sau un copil 
al cărui discernământ nu este suficient de dezvoltat pentru a înțelege regulile de conviețuire socială și nici o 
persoană afectată de o boală psihică gravă, cum ar fi un interzis judecătoresc, persoane care nu au capacitatea 
de a-și autodetermina în mod conștient acțiunile, astfel încât să poată fi constrânse la un comportament 
nedorit. De aceste circumstanțe se va ține seama de la caz la caz, neputându-se susține, într-un mod rigid, că 
în niciun caz un interzis judecătoresc sau un copil nu ar putea fi victima unei infracțiuni de șantaj. Analiza care 
trebuie facută este dacă persoana era conștienta sau nu de cele care i se cer și a avut aptitudinea de a se simți 
constrânsă.   

Prin Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, se instituie 
o formă agravată de șantaj, asupra unui funcționar public, asimilat faptelor de corupție, faptă ale cărei limite se 
majorează cu o treime față de incriminarea de bază. Această lege instutie, astfel, o formă agravată de șantaj cu 
subiect pasiv special. Dacă autorul a exercitat constrângeri sau presiuni asupra mai multor persoane, indiferent 
de pretențiile avute de către acesta (dacă are o pretenție unică sau dacă urmărește foloase distincte de la fiecare), 
se vor reține atâtea infracțiuni de șantaj câte victime sunt2. Ca o consecință, dacă amenințările sunt transmise 
și prin intermediul altei persoane decât cea a cărei conduită se urmărește (evident, cu excepția situației în 
care aceasta este complicele autorului), ne aflăm într-o situație în care se poate susține existența a două fapte 
de șantaj, întrucât și liberul arbitru al ”mesagerului” este lezat în momentul în care i se solicită să transmită 
amenințările. 

Practica judiciară însă nu validează această ultimă afirmație. De exemplu, într-o cauză3, inculpații au 
fost condamnați pentru șantajarea persoanei vătămate la a remite o sumă de bani pentru ca aceștia să nu 
execute ordinul unei terțe persoane de a exercita violențe asupra ei, menționând și că în caz contrar respectiva 
persoană ar trimite pe altcineva să ducă la îndeplinire cerința. La un moment dat, întrucât persoana vătămată 
nu le oferea bani, inculpații l-au contactat pe fiul acesteia (din datele speței rezultă că la solicitarea persoanei 
vătămate, dar nu reiese că inculpații i-ar fi transmis fiului acest lucru, dimpotrivă), căreia i-au solicitat banii 
în scopul evitării unei vătămări a victimei. Astfel, fiului i-au fost solicitați bani sub imperiul unei amenințări 
cu privire la integritatea fizică a părintelui acestuia, exemplu clasic de infracțiune de șantaj. Cu toate acestea, 
instanța a reținut o singură infracțiune de șantaj, săvârșită împotriva persoanei vătămate(părintele). Or, având 
în vedere că și liberul arbitru al fiului a fost afectat prin solicitarea plății de către acesta a sumei datorate, 
considerăm că s-ar fi impus reținerea în concurs real a două fapte de șantaj. 

În ceea ce privește posibilitatea ca subiect pasiv al șantajului să fie o persoană juridică, în doctrină4 se 
susține că aceasta este exclusă, întrucât șantajul este o infracțiune contra libertății persoanei fizice, iar dacă 
constrângerea vizează o persoană juridică, se va reține ca subiect pasiv reprezentantul persoanei juridice, 
neapărat o persoană fizică. O nuanțare interesantă o găsim într-o lucrare ulterioară a aceluiași autor în cuprinsul 
căreia, deși exclude din sfera dreptului penal o faptă de șantaj îndreptată strict împotriva unei persoane juridice, 
admite ca aceasta să fie victima unui delict civil printr-o astfel de faptă5. Astfel, observăm că posibilitatea 
nu este respinsă de plano, ci probabil datorită localizării art. 207 Cod pen. în Capitolul „Infracțiuni contra 
persoanei”, alături de alte infracțiuni care pot fi comise doar împotriva unei persoane fizice (lipsire de libertate, 
hărțuire). Cu toate acestea, considerăm că este oportună și interesantă o analiză cu privire la posibilitatea ca o 
persoană juridică să fie subiect pasiv al infracțiunii de șantaj.

Obiectul juridic al infracțiunii de șantaj este libertatea psihică a unei persoane, mai exact protejarea 
dreptului acesteia la exercițiul liberului arbitru și la autodeterminare. Deși suntem de acord că persoanele 
juridice nu au per se o libertate psihică, această posibilitate nu mai poate fi respinsă de plano. Trebuie menționat 

2 V. Dobrinoiu, I. Pascu, M. A. Hotca ș.a., Noul Cod Penal Comentat. Partea Specială. Ediția a III-a, revăzută și adăugită, 
Ed.Universul Juridic, București, 2016 p. 118.

3 C. Ap.  Târgu Mureș, dec. pen. nr. 314a din 12.06.2015, disponibilă pe www.rolii.ro. 
4 S. Bogdan, Drept Penal. Partea Specială, Ed. Universul Juridic, București, 2009, p. 149.
5 S. Bogdan, D.A. Șerban, Drept penal. Partea Specială. Infracțiuni contra persoanei și contra înfăptuirii justiției, Ed. Universul 

Juridic, București, 2017, p. 187.

http://www.rolii.ro
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aici că și persoanele juridice au dreptul la autodeterminare și la exercitarea liberului arbitru, la a acționa după 
voința proprie. Așa cum se arată în doctrina de drept civil6, voința persoanei juridice este exprimată de către 
persoanele care formează organele acesteia, aceste persoane acționând în numele, pe socoteala și în interesul 
persoanei juridice. În funcție de tipul actului care trebuie realizat, voința societății va fi formată din voințele 
asociaților/acționarilor, exprimată prin vot în AGA sau de voința administratorului în cazul actelor curente. Cu 
toate acestea, dacă reprezentantul unei societăți este constrâns pentru a executa un act care va afecta și interesa 
exclusiv societatea respectivă (e.g. să contracteze cu o anumită societate) și care poate fi efectuat doar în numele 
și pe socoteala acesteia, am putea spune că este lezat liberul său arbitru? Sau, mai degrabă, se lezează dreptul la 
autodeterminare al societății și liberul arbitru al acesteia, transpus ope legis din liberul arbitru al reprezentantului, 
din voința societară a acestuia? Conduita și libertatea cui este impusă într-un mod mai determinant? 

Discuția poate fi mai interesantă dacă autorul nu constrânge pe un reprezentant anume, ci vizează 
strict obținerea beneficiului, fiindu-i indiferent cine este persoana care este competentă să-i ducă la îndeplinire 
solicitările. Să presupunem că avem o societate, X SRL, care astăzi are o Adunare Generală a Asociaților unde 
participă toți asociații împreună cu administratorul. S, cunoscând această împrejurare, trimite o scrisoare la 
adresa unde are loc AGA, prin care amenință că în cazul în care societatea X SRL nu încheie un contract 
pe termen lung cu distribuitorul Y, va distribui în presă informații cu privire la condițiile insalubre în care 
se desfășoară producția societății X7. Autorul dorește obținerea folosului de la persoana juridică X, având 
intenția directă de a influența conduita acestei societăți prin acea amenințare cu darea în vileag a informației 
compromițătoare. Raportat la administrator și la asociați, există o intenție indirectă sau mai degrabă o intenție 
directă de gradul 28 în ceea ce privește lezarea liberului lor arbitru. Având în vedere că voința societății este 
reprezentată în acest caz de voința administratorului, iar conduita cerută este una a societății, consider că este 
lezat dreptul la autodeterminare al societății (prin voința administratorului de a cărui competență aparține 
încheierea contractului cerut), liberul arbitru al administratorului fiind îngrădit doar în ceea ce privește dreptul 
lui la a (auto)determina voința societății. Astfel, acesta este constrâns la a adopta o conduită pe care, în lipsa 
constrângerii, nu ar adopta-o. Cu toate acestea, acțiunea administratorului este întreprinsă în numele și pe 
seama societății, nu în numele persoanei lui, lezând într-un mod mai determinant liberul arbitru al societății. 
Deși argumentarea se bazează pe o ficțiune (existența unei voințe proprii a societății, distinctă de cea a organelor 
de conducere, fiind suma și rezultatul acestora), această ficțiune stă și la baza răspunderii penale a persoanelor 
juridice, ba mai mult fundamentează chiar existența acestora. 

În cazul în care organele de conducere ale persoanei juridice sunt pluripersonale, voința acesteia se 
formează prin suma voințelor persoanelor care formează acele organe. Mutatis mutandis, suma unor voințe 
viciate va fi tot o voință viciată, astfel încât dacă persoanele cu putere de decizie au fost șantajate spre a vota 
un anumit act al persoanei juridice, votul care va fi exercitat nu va fi rezultatul liberului arbitru al acestora, 
ci rezultatul constrângerii exercitate. Voința persoanei juridice fiind formată prin voturile decidenților, iar 
aceste voturi fiind viciate, rezultă că și voința persoanei juridice, suma acestora, va fi viciată, nefiind rezultatul 
libertății de decize a acesteia – prin voturile exercitate liber de către decidenți. După cum putem observa, există 
argumente solide în ceea ce privește posibilitatea ca o persoană juridică să fie subiect pasiv al șantajului.

Dacă am admite această teză ca fiind corectă, s-ar ridica o serie de probleme. În primul rând, pentru 
câte infracțiuni va răspunde persoana care șantajează o societate prin intermediul administratorului? Deși la 
această întrebare răspunsul poate părea ușor, în sensul că pentru o singură infracțiune de șantaj, întrucât a fost 
înfrântă o singură voință, a persoanei juridice sau, dimpotrivă, a administratorului, problema se complică în 
momentul în care avem un organ pluripersonal de a cărui competență este luarea acelei decizii. 

Cu toate că voința persoanei juridice rămâne doar una, formată din voințele celor care au votat, nu 
putem ignora faptul că pentru a leza exercițiul liberului arbitru al persoanei juridice, constrângerea a trecut 

6 I. Reghini, Ș. Diaconescu, P. Vasilescu, Introducere în dreptul civil, Ed. Hamangiu, București, 2013, p. 328.
7 De exemplu, în anul 1989 a existat în Marea Britanie un caz de contaminare a mâncării pentru copii vândută de societățile 

Heinz și Cow & Gate, în care o persoană a solicitat companiilor plata unor sume de bani pentru a nu contamina recipentele cu 
mâncare oferite spre vânzare. Lovindu-se de refuzul acestora, autorul a respectat promisiunea și a procedat la contaminarea mâncării, 
fapt urmat de otrăvirea și îmbolnăvirea mai multor copii. Pentru mai multe detalii, http://www.nytimes.com/1989/05/02/business/
baby-food-makers-confront-british-contamination-scare.html.

8 A se vedea F. Streteanu, D. Nițu, Drept Penal. Partea Generală, vol. I, Ed. Universul Juridic, București, 2014, p. 321-322.

http://www.nytimes.com/1989/05/02/business/baby-food-makers-confront-british-contamination-scare.html
http://www.nytimes.com/1989/05/02/business/baby-food-makers-confront-british-contamination-scare.html
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mai întâi prin „filtrul” voințelor celor care formează organul de conducere și care aveau în competența lor 
adoptarea conduitei cerută de către autor. Nu putem afirma că aceste persoane au acționat liber, dreptul lor 
la autodeterminare fiind lezat, așa cum am arătat, în ceea ce privește dreptul la a determina voința societății. 
Astfel, ar fi destul de dificil să stabilim dacă autorul va răspunde în acest caz pentru o infracțiune de șantaj, un 
concurs de trei infracțiuni sau un concurs de patru infracțiuni, una împotriva societății și trei împotriva celor 
care o conduc. Această ultimă soluție ar părea cea mai corectă din punct de vedere teoretic, deși poate părea si 
excesivă o astfel de calificare a faptei.

 Pentru a stabili soluția corectă, trebuie să analizăm o altă ipoteză, mai exact aceea în care autorul se 
adresează unui grup de trei persoane, fără legătură între ele. Acesta le amenință că dacă nu îi aduce cel puțin 
unul dintre ei 10.000 euro, îi va ucide pe toți trei. Câte fapte de șantaj avem aici? Trei, întrucât e afectată 
libertatea psihică a tuturor celor trei victime, chiar dacă e suficientă conduita unuia din ei pentru a fi salvați toți. 
Ceea ce am vrut să nuanțez cu ultimul exemplu este că întotdeauna când o solicitare este adresată mai multor 
persoane se vor reține atâtea infracțiuni de șantaj câte victime sunt, valoarea socială protejată fiind liberul 
arbitru individual al acestora. Astfel, de ce nu s-ar putea accepta teza că în exemplul cu societatea cu cei trei 
acționari să se rețină patru fapte de șantaj? Se lezează voințele proprii ale acționarilor ut singuli dar și voința 
societății, voință distinctă prin efectul legii, formată din voința societară a acestora. 

Cu toate acestea, consider că delimitarea ar trebui făcută în funcție de modalitatea concretă de comitere 
a faptei. Cu titlu exemplificativ, voi analiza în continuare trei situații diferite. Într-o primă ipoteză, autorul 
se adresează administratorului societății, solicitându-i să prezinte celor trei asociați în AGA pretențiile sale, 
asociații fiind cei îndreptățiti să ia respeciva decizie. Administratorul va fi doar un mesager (nu va fi complice) 
deoarece nu îl ajută pe cel care șantajează, ci își îndeplinește atribuțiile de serviciu de a comunica acționarilor 
problemele întâmpinate; eventual, ar putea fi, la rândul lui, o victimă a șantajului). Acestei situații i se aseamănă 
cea în care autorul trimite o scrisoare la locația întrunirii AGA prin care aduce la cunoștința celor implicați 
pretențiile sale. În a doua ipoteză, autorul contactează fiecare persoană cu drept de vot și îi prezintă amenințările 
însoțite de pretenții, amenințările vizând persoana fiecăruia dintre asociați. În a treia ipoteză, autorul contactează 
fiecare acționar cu drept de vot și îi prezintă pretențiile și amenințările, dar de această dată amenințările vizează 
activitatea societății. După cum se poate observa, există diferențe clare între cele trei ipoteze.

 În opinia mea, soluționarea ipotezelor de mai sus este următoarea: în primul caz, se va reține o singură 
faptă de șantaj, fiind lezat doar liberul arbitru al persoanei juridice și, eventual, cel al administratorului care 
a transmis mesajul dacă si acesta a fost amenințat. În al doilea caz, întrucât amenințările vizează persoana 
asociaților, vor fi atâtea fapte de șantaj câți asociați sunt (trei în exemplul nostru), în acest caz fiind lezat într-
un mod mai semnificativ liberul arbitru individual al asociaților decât cel al societății, format prin concursul 
voințelor acestora, reținându-se un concurs între trei fapte de șantaj. Susținem această soluție întrucât 
amenințările vizează componente care depășesc sfera activității profesionale exercitate de către aceștia în cadrul 
societății, implicând și viața lor personală și astfel lezând liberul arbitru al acestora într-o proporție mai mare. 
A treia ipoteză, care reprezintă situația intermediară între primele două, considerăm că se aseamănă mai mult 
cu prima ipoteză decât cu a doua, argumentele fiind în sensul că este lezată voința asociaților doar în ceea 
ce privește interesul lor în societatea respectivă, neexistând legături cu viața lor personală. Este lezată doar 
autodeterminarea societară a asociaților, iar nu cea personală, individuală. În consecință, în acest din urmă 
exemplu se va reține de asemenea o singură infracțiune de șantaj, îndreptată împotriva persoanei juridice.

După cum am încercat să arăt mai sus, fără a avea pretenții de a tranșa discuția într-un sens sau altul, 
consider că posibilitatea unei persoane juridice de a fi subiectul pasiv al unei infracțiuni de șantaj nu poate 
fi exclusă de plano, în opinia mea putându-se reține și în practică. În susținerea acestei teze, o instanță9 l-a 
condamnat pe inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj prevăzută de art. 194 alin. (1) Cod pen. anterior, 
dispozitivul hotărârii descriind succint „faptă săvârșită în perioada 19.07 – 27.07.2010, părți vătămate M. M. 
și S.C. „P. G.” S.R.L. B.”10. În speță, instanța a reținut că „fapta inculpatului care, în perioada 19.07.2010 – 
27.07.2010, a constrâns pe reprezentantul părții vătămate S.C. „P. G. S.R.L.”, M.M., să-i remită în mod injust 
suma de 5.000 lei, prin amenințarea cu desfășurarea unor activități de natură să aducă grave prejudicii materiale și 
de imagine părții vătămate (persoanei juridice P.G., n.n., DH), întrunește elementele constitutive ale infracțiunii 

9 Jud.  Galați, sent. pen. nr. 1749 din 29.06.2011, disponibilă pe www.rolii.ro.
10 Idem.

http://www.rolii.ro
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de șantaj, prevăzute de art. 194 alin. (1) Cod penal”11. Se observă dincolo de orice îndoială că instanța a reținut 
printre părțile vătămate și persoana juridică în numele căreia a fost șantajată victima, prejudiciile cu care era 
aceasta amenințată urmând a fi suferite exclusiv de către persoana juridică.

Mai mult decât atât, instanța a respins acțiunea civilă formulată exclusiv de persoana juridică întrucât 
nu a fost dovedit un prejudiciu față de aceasta. Dacă acțiunea civilă ar fi fost admisă, am fi putut fi în situația în 
care persoana juridică ar fi fost implicată doar în latura civilă a procesului, nu și în cea penală, situație care nu ar 
fi susținut argumentele prezentate în prezenta lucrare, dar nici nu le-ar fi contrazis. Însă, respingând acțiunea și 
păstrând referirile la persoana vătămată – persoană juridică, consider că instanța de judecată în cauză a reținut 
în mod corect ca subiect pasiv al infracțiunii de șantaj și persoana juridică. 

În concluzie, raportat la legislația actuală și la orientarea cvasi-totalitară a doctrinei și a jurisprudenței 
cu privire la această problemă, aceste argumente reprezintă doar o analiză conceptuală a posibilității reținerii 
unei infracțiuni de șantaj îndreptate împotriva unei persoane juridice. Cu toate acestea, legiuitorul ar putea 
tranșa problema, prevăzând în mod expres de lege ferenda, în Partea Generală a Codului Penal, alături de 
infracțiunile care pot fi săvârșite de o persoană juridică și infracțiunile care pot fi săvârșite împotriva unei astfel 
de persoane. În această ipoteză, dacă șantajul s-ar regăsi printre aceste infracțiuni, în opinia mea, soluția ar fi 
una corectă, iar cele expuse anterior și-ar putea găsi o utilitate majoră în practica judiciară. 

 II. CONSUMAREA ȘI EPUIZAREA INFRACȚIUNII DE ȘANTAJ
Consumarea infracțiunii de șantaj are loc la momentul la care există o acțiune de constrângere12 

săvârșită cu scopul cerut de lege, indiferent dacă persoana vătămată satisface sau nu pretenția făptuitorului13. 
Sub regimul Cod. pen. anterior, unde fapta era inclusă în categoria infracțiunilor contra patrimoniului, au 
existat controverse pe această temă și autori care susțineau că dacă pretenția nu e satisfăcută șantajul va rămâne 
în formă tentată, care însă nu era și nu este pedepsită de legea penală. Legiuitorul actual a rezolvat problema, 
mutând incriminarea în capitolul Infracțiuni contra libertății persoanei, arătând astfel că se urmărește în principal 
protejarea libertății psihice și a liberului arbitru, fiind indiferentă pentru reținerea infracțiunii cauzarea unui 
prejudiciu. Prejudiciul va fi avut în vedere la individualizarea pedepsei și în soluționarea acțiunii civile.

Epuizarea faptei are loc la momentul la care consecințele constrângerii încetează, persoana vătămată 
redobândindu-și liberul exercițiu al acțiunilor dictate de propria conștiință. Deși momentul epuizării poate 
fi definit clar doar în mintea victimei, acesta poate fi dedus din împrejurări faptice, cum ar fi realizarea unui 
flagrant, satisfacerea cererii de către victimă neurmată de alte pretenții din partea autorului, etc.

Dacă ulterior momentului la care persoana vătămată a îndeplinit toate cererile făptuitorului acesta 
continuă să emită noi pretenții, însoțite și de alte amenințări, se va reține un șantaj în formă continuată. În 
situația în care autorul nu mai desfășoară alte activități de constrângere, dar continuă să emită cereri noi s-ar 
putea purta o discuție dacă fapta va fi o infracțiune simplă (în unitate naturală colectivă) sau o infracțiune 
continuată. De exemplu, într-o speță14, un cetățean italian a șantajat-o timp de 13 ani (în perioada 2001-2014) 
pe soția unui angajat al lui din Italia să întrețină relații sexuale cu el în mod regulat, pentru a nu îi concedia 
soțul. Instanța a reținut o singură infracțiune de șantaj în formă continuată.

Argumente ar fi în ambele direcții, însă tindem să credem că liberul arbitru al persoanei este afectat 
cu fiecare cerere pe care făptuitorul o transmite, chiar dacă nu mai există acte de constrângere subsecvente, 
persoana rămâne sub imperiul constrângerii exercitate cu ocazia consumării infracțiunii. Dacă aceste cereri 
(chiar distincte ca natură) sunt emise în aceeași unitate de împrejurare, suntem de acord cu reținerea unei 
unități naturale colective și astfel să reținem o singură infracțiune de șantaj. Însă, cererile făcute la diferite 
intervale de timp consider că sunt acțiuni noi consolidate de aceeași constrângere dar acestea aduc o noua 
lezare a libertății psihice a persoanei, reamintindu-i, chiar și implicit doar, de acțiunea de constrângere la care 

11 Idem.
12 Sau a amenințării cu darea în vileag. Pentru o prezentare mai cursivă a aspectelor care urmează, de câte ori ne vom referi 

la constrângere se va interpreta ca incluzând și amenințarea cu darea în vileag, întrucât nu există diferențe privind consumarea și 
epuizarea celor două forme de șantaj .

13 S. Bogdan, op. cit., p.150; V. Cioclei, Drept penal - Partea Specială. Infracțiuni contra persoanei și patrimoniului, Ed. C.H. 
Beck, București, 2013, p. 140.

14 C. Ap.  București, dec. pen. nr. 1652 din 02.12.2015, disponibilă pe www.rolii.ro. 

http://www.rolii.ro
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a fost supusă. 
Această părere este însă contrazisă de o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție care, chiar dacă 

a fost adoptată pe Codul penal de la 1969, își păstrează actualitatea, neexistând modificări la nivelul textelor 
incidente. Astfel, ÎCCJ a înlăturat forma continuată reținută de instanța de apel, motivând că „inculpații au 
exercitat constrângerea, prin amenințări o singură dată, atunci când li s-a pus în vedere că vor trebui să plătească pe 
viitor „taxa de protecție”, plata ulterioară a sumelor pretinse făcându-se datorită temerii insuflate de amenințări”.15 
Deși am putea fi de acord cu această decizie în cazul în care ar fi existat o singură acțiune de amenințare (astfel 
încât nu s-ar mai realiza întreaga tipicitate a faptei de șantaj la fiecare plată), din materialul probator al cauzei 
rezulta faptul că inculpații se prezentau lunar la domiciliul persoanei vătămate pentru a încasa „taxa de protecție”, 
iar după remiterea banilor reiterau amenințarea cu violența pentru ca pe viitor să nu se răzgândească persoana 
vătămată „Pentru a încasa taxa de protecție, inculpatul venea însoțit de alte 2-3 persoane, [...] iar după ce luau banii 
le amenințau pe părțile vătămate pentru ca acestea să nu se răzgândească și să nu achite banii în continuare”. Or, în 
această situație, ar constitui o noua acțiune completă, tipică de șantaj, bazată pe aceeași rezoluție infracțională 
și împotriva aceleiași persoane vătămate, fiind o ipoteză clasică de infracțiune continuată.

În altă secțiune a hotărârii, ÎCCJ arată următoarele: „Infracțiunea de șantaj este o infracțiune comisivă 
ce presupune o restrângere a libertății psihice a persoanei și se consumă în momentul în care s-a produs acțiunea 
de constrângere a voinței victimei, în vederea satisfacerii pretențiilor făptuitorului. În ipoteza în care făptuitorul a 
constrâns victima prin acte repetate există o singură infracțiune de șantaj. În speță, inculpații le-au amenințat cu 
moartea pe părțile vătămate, determinându-le în acest mod să achite „taxa de protecție”, iar în cazul inculpatului 
Ș.G. acțiunea de constrângere a părților vătămate a constat în amenințările cu moartea transmise familiei acestora, 
în scopul de a renunța la plângerea depusă la autoritățile spaniole”. Deși suntem de acord în principiu cu afirmația 
că existența unor acte repetate de constrângere atrag existența unei singure infracțiuni de șantaj (în formă 
continuată), considerăm că nu este corectă în toate situațiile, fiind relevante și anumite aspecte spațio-temporale. 
Dacă există o singură pretenție întărită cu mai multe acte de constrângere, exercitate în aceeași unitate spațio-
temporală atunci va fi tipică doar o faptă de șantaj, în unitate naturală colectivă. Însă, dacă existe mai multe 
acte de constrângere care vizează pretenții diferite, atunci ar trebui reținut un șantaj în formă continuată sau un 
concurs de infracțiuni, în funcție de circumstanțele speței. 

În cazul în care acceptăm opinia instanței conform căreia dacă există o acțiune de constrângere, urmată 
de solicitări repetate de bani (e.g. taxă lunară de protecție) atunci fapta va constitui o singură infracțiune, 
trebuie să îi găsim acesteia un fundament legal, acesta nefiind precizat în mod expres de către instanță. Deși 
opinia e fundamentată din punct de vedere logic și argumentată, principiul legalității incriminării și pedepsei în 
dreptul penal, prevăzut la art. 1 și 2 Cod pen. ne împiedică să adoptăm soluții care nu sunt prevăzute în textele 
legale, chiar dacă acestea sunt în favoarea inculpatului. Soluția instanței pare a fi reținerea unui caz de unitate 
a infracțiunii, având în vedere încadrarea finală, o singură faptă de șantaj, raportat la existența mai multor 
acțiuni desfășurate pe o perioadă de timp. Cazurile de unitate de infracțiune prevăzute de lege sau deduse de 
către doctrină (atât în Codul Penal actual cât și în Codul Penal din 1969, în vigoare la momentul deciziei) sunt 
unitatea naturală colectivă, infracțiunea continuă, infracțiunea continuată, infracțiunea progresivă, infracțiunea 
de obicei, infracțiunea complexă. Le vom analiza pe rând.16

Infracțiunea continuată o vom elimina prima, întrucât chiar ÎCCJ a modificat decizia instanței de apel, 
care reținuse șantajul în formă continuată, schimbând încadrarea într-o faptă simplă de șantaj. Șantajul poate fi 
o infracțiune complexă, absorbind amenințările și lovirile tipice pe art. 193 Cod Penal, dar caracterul complex 
nu prezintă interes în speță, acesta neputând fundamenta soluția instanței de a reține o singură faptă de șantaj, 
întrucât primirea banilor de la persoana vătămată nu are per se caracter infracțional. Despre unitate naturală 
colectivă nu poate fi vorba, întrucât nu există unitate spațio-temporală, condiție necesară a acestei forme de 
unitate legală. Șantajul nu este nici o infracțiune de obicei, întrucât pentru consumarea lui este suficientă o 
acțiune de constrângere în scopul special prevăzut de lege. Infracțiunea progresivă este acea infracțiune al cărei 

15 Î.C.C.J., secția penală, dec. pen. nr. 964 din 17.03.2009, disponibilă pe www.scj.ro.
16 Trebuie menționat aici că ÎCCJ a modificat soluția instanței de apel, dintr-o infracțiune de șantaj în formă continuată în 

două infracțiuni de șantaj reținute în concurs, acest lucru datorându-se existenței a două persoane vătămate. Considerăm că soluția 
care se impunea era reținerea unui concurs între două fapte de șantaj, ambele în formă continuată. Pentru mai multe detalii legate de 
starea de fapt din speță, a se vedea Î.C.C.J., secția penală, dec. nr. 964 din 17.03.2009, disponibilă pe www.scj.ro,

http://www.scj.ro
http://www.scj.ro
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rezultat tipic apare după trecerea unei perioade de timp de la actul de executare, dar rezultatul șantajului constă 
în lezarea libertății psihice a persoanei, care se realizează la momentul acțiunii de constrângere. Singura formă 
de unitate legală care mai rămâne de analizat este infracțiunea continuă.

 Infracțiunea continuă este forma unității naturale de infracțiune în cazul căreia, după întrunirea tuturor 
elementelor constitutive, acțiunea sau inacțiunea se prelungește în timp, prin voința autorului. Infracțiunile continue 
se clasifică în continue permanente și continue succesive. Săvârșirea infracțiunilor continue succesive permite 
unele întreruperi firești care sunt determinate de natura activității infracționale și care nu afectează unitatea 
infracțiunii continue.17 Condițiile pentru ca o infracțiune să fie continuă sunt existența unui act de executare 
care se prelungește în timp și unitatea elementului subiectiv. Ceea ce trebuie să analizăm aici este dacă actul de 
executare al infracțiunii de șantaj din speță, respectiv constrângerea, se prelungește în timp. Deși la momentul la 
care o persoană plătește lunar o sumă de bani este constrânsă în mod continuu, relevantă din punct de vedere al 
condiției infracțiunii continue este executarea actului (constrângerea efectivă), iar nu rezultatul acesteia (lezarea 
libertății psihice și îngrădirea liberului arbitru al victimei)18. Actul de constrângere s-a produs la momentul 
primei amenințări, acesta continuând să existe doar la nivelul percepției victimei care știe că are lunar de plătit 
suma respectivă de bani, dar exercitarea constrângerii de către autor nu se prelungește în timp19.

 În concluzie, nici forma infracțiunii continue succesive nu poate justifica, în opinia noastră, soluția din 
speță, dar este singura dintre formele legale care se apropie de o fundamentare temeinică a acesteia. Pentru a 
încerca să găsesc o argumentare a soluției instanței, actul de constrângere ar putea fi considerat că se prelungește 
(implicit, prin solicitările repetate) pe toată durata de timp în care victima se simte constrânsă de către autor, 
fiind oarecum o formă de unitate naturală sui generis, care se situează între infracțiunea continuă succesivă și 
infracțiunea progresivă, utilizând o interpretare in favorem pentru a extinde aplicarea regimului acestor două 
forme de unitate legală. Totuși, această soluție este nelegală.

Pentru a încerca oferirea unei soluții generale în cazul taxelor de protecție, afirmăm următoarele: în 
cazul în care există o acțiune de constrângere prin care făptuitorul solicită persoanei vătămate plata lunară a 
unei taxe de protecție, iar persoana vătămată oferă lunar banii (fiind indiferent dacă se deplasează ea pentru 
plată sau făptuitorul vine personal sau prin reprezentant pentru a ridica banii), se va reține existența unei 
infracțiuni continuate, întrucât există un act de constrângere implicită cu ocazia emiterii fiecărei pretenții de 
către autor. De asemenea, când există constrângeri cu mai multe ocazii, se va reține tot o infracțiune de șantaj 
în formă continuată. Diferența de pericol social între cele două situații va fi avută în vedere la individualizarea 
pedepsei. Soluția concursului va fi adoptată în cazul existenței mai multor victime sau în cazul în care rezoluția 
infracțională a autorului se schimbă la un moment dat, acționând ulterior acestui moment în baza altei rezoluții, 
lucru însă destul de greu de probat.

O altă cauză ce evidențiază problema momentului epuizării a fost judecată de Curtea de Apel Timișoara, 
această instanță făcând aplicarea deciziei de mai sus a Înaltei Curți de Casație și Justiție. În fapt, în data de 
19.08.2007, cu ocazia unei inundații a apartamentului situat deasupra celui deținut de către persoana vătămată, 
aceasta i-a reproșat daunele provocate vecinului său, inculpatul i-a răspuns persoanei vătămate că va continua 
să o inunde până când aceasta îi va vinde respectivul apartament. Ulterior, în data de 14.12.2007, se repetă 
scenariul anterior, urmat de aceeași amenințare din partea inculpatului. Instanța reține în sarcina inculpatului 
o singură faptă de șantaj, motivând că „În ceea ce privește încadrarea juridică a infracțiunii de șantaj comisă 
de inculpat împotriva persoanei vătămate într-o infracțiune unică de șantaj, deși inculpatul a amenințat persoana 
vătămată atât în data de 19.08.2007 cât și în data de 14.12.2007, s-a avut în vedere faptul că infracțiunea de șantaj 
este o infracțiune comisivă ce presupune o restrângere a libertății psihice a persoanei. În ipoteza în care făptuitorul 
constrânge victima prin acte repetate, cum este și cazul în speță, există o singură infracțiune de șantaj, în același sens 
fiind și jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție (Î.C.C.J., s. pen., dec. nr. 964 din 17 martie 2009, www.scj.
ro). Pentru aceste motive, infracțiunea de șantaj săvârșită de inculpat împotriva persoanei vătămate s-a consumat în 

17 C. Mitrache, C. Mitrache, Drept Penal Român. Partea generală, Ed. Universul Juridic, București, 2014, p. 301.
18 Dacă am accepta teza contrară, s-ar ajunge la situații ridicole, de exemplu reținerea, în cazul furtului unei bibiclete, a unei 

infracțiuni de furt în formă continuă, întrucât după actul de deposedare, proprietarul bicicletei va fi fost deposedat de bicicletă... în 
mod continuu.

19 Desigur, așa cum am arătat supra, în speță au existat și acte ulterioare de constrângere cu ocazia fiecărei plăți, dar acestea 
sunt acte de constrângere noi și duc la reținerea formei continuate, nu continue, fiind noi acțiuni tipice de șantaj.
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data de 19.08.2007 și s-a epuizat în data de 14.12.2007”20. 
Deși în această cauză există două acțiuni care întrunesc fiecare elementele constitutive ale infracțiunii 

de șantaj, instanța a reținut o singură faptă, fără să specifice temeiul legal al unității de infracțiune21, limitându-
se a afirma momentul consumării (prima acțiune) și momentul epuizării, identificat cu cea de-a doua acțiune 
de amenințare. În opinia mea, în speță trebuia reținută o infracțiune de șantaj în formă continuată, întrucât 
faptele nu pot fi în unitate naturală colectivă, neexistând o unitate spațio-temporală, iar celelalte forme de 
unitate legală sau naturală nu pot justifica soluția din speță, pentru motivele arătate supra, în cazul deciziei 
Înaltei Curți. 

 
 III. ȘANTAJUL CA O CAUZĂ DE NEIMPUTABILITATE

Ținând cont că, pe de-o parte, definiția infracțiunii de șantaj în forma de baza este ”constrângerea unei 
persoane...” și, pe de altă parte, la art. 24 și 25 Cod pen. sunt definite cauzele de neimputabilitate ”constrângerea 
fizică” și ”constrângerea morală”, am considerat necesară și deopotrivă interesantă analizarea relației dintre 
acestea pentru a vedea dacă cele trei texte sunt corelate și dacă pot fi folosite unele în interpretarea celorlalte. 
Mai exact, scopul acestui capitol îl reprezintă analizarea ipotezei dacă victimei unei infracțiuni de șantaj îi 
pot fi reținute aceste cauze de neimputabilitate, în cazul în care conduita solicitată este tocmai săvârșirea unei 
infracțiuni. 

Constrângerea fizică reprezintă presiunea de natură fizică pe care o forță exterioară, irezistibilă, o exercită 
asupra unui individ, înlăturându-i posibilitatea de control asupra acțiunilor sale și determinând astfel comiterea unei 
fapte prevăzute de legea penală22. Având în vedere necesitatea unei presiuni de natură fizică, putem deduce că 
doar șantajul în formă de bază [art. 207 alin. (1) Cod pen.] ar putea sta la baza unei constrângeri fizice, mai exact 
prin exercitarea de loviri sau alte violențe. Totuși, ne putem imagina constrângerea fizică și prin amenințare 
(e.g., constrângerea unei persoane să conducă un autovehicul fără a avea permis prin amenințare continuă cu 
arma). Dacă această presiune exercitată asupra subiectului pasiv este irezistibilă, acesta nu va răspunde pentru 
infracțiunea pe care o comite la cererea autorului, nefiindu-i imputabilă fapta și astfel lipsind vinovăția, fiind 
îndeplinite toate condițiile necesare pentru reținerea acestei cauze de neimputabilitate.

Potrivit art. 25 Cod pen., nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită din cauza unei 
constrângeri morale, exercitată prin amenințare cu un pericol grav pentru persoana făptuitorului ori a altuia și care 
nu poate fi înlăturat în alt mod. Mai întâi, observăm că această constrângere poate privi ambele forme de șantaj 
reglementate de art. 207 Cod pen., întrucât se realizează prin amenințare. După cum se susține în doctrină23, 
gravitatea pericolului cerută de lege sugerează că amenințările ar putea privi valorile sociale strâns legate de 
o persoană, cum ar fi viața, integritatea corporală, sănătatea, libertatea, etc. Un alt autor24 susține că pot face 
obiectul amenințării și valori precum proprietatea sau libertatea fizică a persoanei. Această din urmă afirmație 
ar părea că exclude în mod expres libertatea psihică a persoanei sau demnitatea acesteia. Dar, având în vedere 
că se acceptă că o amenințare cu privire la un bun al persoanei este susceptibilă să atragă incidența acestei 
cauze de neimputabilitate, considerăm că cu atât mai mult ar trebui acceptată varianta în care amenințarea 
privește demnitatea sau imaginea publică a persoanei, lucru arătat și în jurisprudența Înaltei Curți de Casație și 
Justiție25. Lezarea demnității și implicit a imaginii publice a unei persoane este aproape ireversibilă și produce 
consecințe majore în viața acesteia, indiferent că afirmațiile despre aceasta sunt fondate sau nu. 

Dacă amenințarea privește viața, sănătatea sau integritatea corporală a celui șantajat sau a unui membru 
de familie al acestuia [faptă tipică pe art. 207 alin. (1) Cod pen.], soluția este reținerea cauzei de neimputabilitate 
a constrângerii morale, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru aceasta, în special caracterul proporțional, dedus 

20 C. Ap.  Timișoara, dec. nr. 475 din 06.05.2015, disponibilă pe www.rolii.ro.
21 Cu excepția invocării jurisprudenței antemenționate a Înaltei Curți de Casație și Justiție.
22 C. Bulai, B. Bulai, Manual de drept penal, Ed. Universul Juridic, București, 2007 p. 255-256, apud F. Streteanu, D. Nițu, op. 

cit., p. 449.
23 I. Pascu în I. Pascu, V. Dobrinoiu ș.a., Noul Cod Penal Comentat. Partea generală, ed. III, Ed. Universul Juridic, București, 

2016, p.201.
24 F. Streteanu, D.Nițu, op.cit., p.454.
25 Î.C.C.J., secția penală, dec. pen. nr. 1863 din 2010, disponibilă pe www.legalis.ro, citată în M. Udroiu, Drept Penal. Partea 

Generală, ed. III, Ed. C.H.Beck, București, 2016, p.122.

http://www.rolii.ro
http://www.legalis.ro
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doctrinar26. Astfel, presupunând că celelalte condiții sunt îndeplinite, șantajul incriminat de art. 207 alin. (1) 
Cod pen. va putea opera ca o cauza de neimputabilitate doar în situația comiterii unei infracțiuni mai puțin 
grave decât cea prin intermediul căreia a fost constrâns subiectul, anume violența sau amenințarea. În cazul 
comiterii unei infracțiuni mai grave, subiectul va răspunde pentru aceasta conform normelor penale. 

Trecând la analiza formei asimiliate de șantaj de la art. 207 alin. (2) Cod pen., trebuie să precizăm că 
pentru a fi în prezența constrângerii morale, este necesar ca pericolul cu care se amenință persoana să fie grav, 
iminent, inevitabil și injust27. Gravitatea, pe lângă cele arătate supra, se va aprecia și în funcție de impactul pe 
care l-ar putea avea în viața persoanei divulgarea, acesta determinându-se în funcție de natura informației, 
conținutul concret al acesteia, persoana despre care este informația, statutul acesteia în societate, folosindu-se 
o apreciere in concreto. Iminența unei amenințări cu darea în vileag a unei informații este destul de clară, la ora 
actuală orice persoană fiind aptă să disemineze o informație fără a întâmpina dificultăți datorită internetului. 
Din punct de vedere al inevitabilității, de asemenea este greu de găsit un exemplu în care ar putea fi complet 
evitabil ca o informație să fie divulgată, fie ea reală sau imaginară. S-ar putea susține că persoana amenințată 
ar avea opțiunea să declare ea adevărul înainte ca autorul șantajului să transmită informația, dar aceasta doar 
în situația în care acea informație ar fi falsă, întrucât în caz contrar această opțiune nu va duce la evitarea 
prejudiciului de imagine.

Trebuie să ținem cont și de condiția ca răul cu care se amenință să fie injust, neputând reține constrângerea 
morală în cazul în care se amenință cu denunțarea unui comportament infracțional al subiectului. Astfel, dacă 
fapta cu a cărei dare în vileag se amenință este de interes public și divulgarea ei ar fi justificată de caracterul 
ilicit al acesteia, subiectul pasiv al șantajului nu va putea invoca constrângerea morală dacă va adopta conduita 
infracțională impusă de autor, chiar dacă infracțiunea de șantaj săvârșită împotriva lui va fi sancționată. Ultimul 
aspect de analizat în această situație este condiția proporționalității. În ce măsura ar fi proporțională adoptarea 
unei conduite infracționale pentru a proteja demnitatea, viața privată sau imaginea publică a unei persoane 
este o discuție greu de tranșat, trebuind să se facă în fiecare caz în parte o analiză factuală dacă este îndeplinită 
condiția proporționalității sau nu. De cele mai multe ori, probabil se va constata că această condiție nu este 
îndeplinită, lucru care poate fi dedus, printre altele, din dezincriminarea infracțiunilor de insultă și calomnie 
prin Legea nr.278/2006.

În continuare trebuie analizat dacă în cazul constrângerii unei persoane la săvârșirea unei infracțiuni 
autorul constrângerii va răspunde pentru infracțiunea de șantaj, pentru participație improprie la infracțiunea 
comisă de cel constrâns sau pentru un concurs între cele două menționate anterior. Mai întâi, ținem să precizăm 
că prin participație improprie ne vom referi la coautoratul sau instigarea în forma intenție - lipsă vinovăție, 
întrucât suntem în ipoteza în care fapta celui șantajat nu este imputabilă, operând constrângerea fizică sau 
constrângerea morală, după caz, cu consecința că fapta nu va constitui o infracțiune. 

Participația improprie în cazurile pe care le analizăm în această lucrare presupune următoarea ipoteză: 
avem o persoană S care, prin constrângere fizică sau morală (cu toate condițiile necesare pentru reținerea 
acestor cauze de neimputabilitate îndeplinite), determină pe A să comită o infracțiune. Este unanim acceptat 
în doctrină28 că persoana care exercită acte de constrângere fizică/morală asupra făptuitorului răspunde penal 
pentru participație improprie la fapta săvârșită de către acesta. De asemenea, nimeni nu contestă faptul că, așa 
cum prevede art. 207 alin. 1 Cod pen., „constrângerea unei persoane...să facă” întrunește elementele constitutive 
ale unei fapte de șantaj. Rămâne astfel de analizat dacă, ținând cont de principiul legalitații și de obligativitatea 
aplicării normelor de drept penal, în situația dată vom reține o instigare improprie, o faptă de șantaj sau un 
concurs între acestea.

Conform unei păreri doctrinare29, „în ipoteza în care persoana vătămată este constrânsă să comită o 
infracțiune, făptuitorul nu va răspunde pentru șantaj, ci pentru instigarea la acea infracțiune (eventual în forma 
participației improprii în cazul în care autorul beneficiază de cauzele de neimputabilitate prevăzute la art. 24 

26 F. Streteanu, D.Nițu, op.cit., p.455.
27 Idem.
28 V. Dobrinoiu în I. Pascu, V. Dobrinoiu, ș.a., op.cit., p. 197; F. Streteanu, D. Nițu, op.cit., p.451; M. Udroiu, Drept Penal. Partea 

Generală, ed. III, Ed. C.H.Beck, București, 2016, p.119, 122.
29 M. Udroiu, Drept Penal. Partea Specială, ed. III, Ed. C.H.Beck, București, 2016, p. 112.
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si 25 C. pen.)”. Această opinie a fost exprimată și în doctrina veche30. Interpretând afirmația de mai sus, în 
cazul în care A nu ar trece la executarea infracțiunii, în sarcina lui S nu s-ar reține nicio infracțiune, întrucât 
instigarea neurmată de executare nu este incriminată de lege lata, dacă pedeapsa infracțiunii a cărei instigare s-a 
încercat este sub 10 ani, conform art. 370 Cod Penal31. Or, așa cum se arată în doctrină32, șantajul se consumă 
la momentul la care autorul realizează acțiunea de constrângere în scopul cerut de lege, nefiind necesară 
satisfacerea pretențiilor acestuia. Acest lucru este susținut chiar și de către autorul afirmației de mai sus într-o 
altă lucrare33, în care susține că „pentru existența infracțiunii este suficient ca actele de constrângere să creeze o stare 
de temere”. Astfel, la momentul realizării constrângerii, infracțiunea de șantaj va fi tipică și va trebui reținută în 
sarcina autorului ei, indiferent dacă cel șantajat va săvârși infracțiunea subsecventă sau nu, neexistând niciun 
temei legal care să stea la baza nerăspunderii pentru fapta de șantaj. Dacă infracțiunea a cărei instigare se 
realizează este sancționată de lege cu o pedeapsă mai mare de 10 ani sau cu detențiunea pe viață și cel instigat 
nu trece la executare, considerăm că infracțiunea prevăzută la art. 370 Cod Penal va absorbi șantajul, fiind o 
formă specială a acestuia, modalitatea de executare fiind „prin constrângere sau corupere”. Astfel, șantajul are 
un caracter determinabil (prin confundarea noțiunii de constrângere), iar sancțiunea șantajului în forma de 
bază este aceeași cu cea a acestei infracțiuni (de la unu la 5 ani). 

Un argument în plus ar fi existența a două valori sociale protejate distincte care sunt afectate prin 
conduita lui S. În primul rând, este afectat exercițiul liberului arbitru al lui A, iar apoi, valoarea socială protejată 
de incriminarea faptei săvârșite de A. Dacă s-ar reține doar participația improprie la infracțiunea lui A, S nu ar 
fi sancționat în niciun fel pentru lezarea libertății psihice a lui A. Or, indiferent dacă A trece sau nu la executarea 
cererii lui S, liberul arbitru al acestuia este încălcat, A neacționând după propriile convingeri și valori, ci sub 
imperiul constrângerii exercitate de către S. Soluția unui concurs de infracțiuni e sugerată și de existența a doi 
subiecți pasivi diferiți, anume A la infracțiunea de șantaj și un alt subiect pasiv la infracțiunea comisă de A. 

Absorbția infracțiunii de șantaj în participația improprie la infracțiunea săvârșită de către cel constrâns 
nu are niciun temei legal (nu suntem în prezența unității naturale colective, nici a infracțiunii complexe, nici 
a unei absorbții naturale), în cel mai bun caz putând fi reținută o analogie în favoarea inculpatului, dacă s-ar 
identifica un text în temeiul căruia să se facă o analogie. Un ultim argument ar fi condiția proporționalității 
necesară reținerii cauzei de neimputabilitate a constrângerii morale, mai exact aceasta nu va fi reținută decât 
dacă conduita adoptată de cel constrâns e mai puțin gravă decât pericolul la care acesta se expunea. Diferența 
de pericol social poate fi dedusă de exemplu din limitele de pedeapsă mai mici decât cele ale șantajului. Astfel, 
dacă am admite că autorul șantajului va răspunde doar pentru participația improprie în cazul în care cel 
constrâns trece la executare, acesta ar avea un tratament atenuat față de cazul în care cel constrâns nu ar comite 
infracțiunea cerută (când autorul va răspunde pentru șantaj), situație complet inechitabilă și ilogică.

Un argument contra ar putea fi tocmai existența infracțiunii de la art. 370 Cod pen., care sancționează 
instigarea unei persoane prin constrângere la a săvârși o fapta sancționată cu detențiune pe viață sau cu pedeapsa 
închisorii mai mare de 10 ani34. Acest text este consecința dezincriminării instigării neurmate de executare 
prevăzute în Partea generală a vechii reglementări35, la care legiuitorul actual a renunțat. Cu toate acestea, 

30 V. Dongoroz, Explicații teoretice ale Codului Penal Român, vol. III, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 
București, 1971, p. 328.

31 Acest articol incriminează „încercarea de a determina săvârşirea unei infracţiuni, în măsura în care pedeapsa prevăzută de 
lege pentru infracţiunea la care s-a instigat este detenţiunea pe viaţă sau închisoare mai mare de 10 ani”.

32 S. Bogdan, op. cit., p. 150. 
33 M. Udroiu, Drept Penal. Partea Specială, ed. III, Ed. C.H.Beck, București, 2016, p. 112.
34 Art. 370 Încercarea de a determina săvârşirea unei infracţiuni
 Încercarea de a determina o persoană, prin constrângere sau corupere, să comită o infracţiune pentru care legea prevede 

pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.
35 Instigarea neurmată de executare era definită la art. 29 Cod Penal 1969
 Actele de instigare neurmate de executarea faptei, precum și actele de instigare urmate de desistarea autorului ori de împiedicarea 

de către acesta a producerii rezultatului, se sancţionează cu o pedeapsă între minimul special al pedepsei pentru infracţiunea la care s-a 
instigat și minimul general. În cazul când pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă, se aplică pedeapsa închisorii de la 2 la 10 
ani. 

 Actele arătate în alineatul precedent nu se sancţionează, dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea la care s-a 
instigat este de 2 ani sau mai mică, afară de cazul când actele îndeplinite de autor până în momentul desistării constituie altă faptă 
prevăzută de legea penală.
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pentru a sancționa în mod expres instigarea neurmată de executare la fapte deosebit de grave, a creat această 
infracțiune. Astfel, intenția legiuitorului prin această incriminare nu a fost să limiteze domeniul de aplicare 
al normei de la art. 207, fapt dovedit și de circumstanțierea „prin constângere sau corupere”, coruperea nefiind 
unul din modurile de comitere a șantajului. Deși admitem că și argumentele contra sunt puternice și fondate, 
considerăm totuși că în raport de necesitatea protejării liberului arbitru al persoanelor ar trebui să aplicăm 
norma de la art. 207, atunci când cea de la art. 370 nu are întrunite elementele de tipicitate. Când este aplicabil 
textul de la art. 370, se va reține doar această normă, fiind o formă specială de șantaj.

Analizând argumentele prezentate, soluția cea mai fundamentată din punct de vedere legal ar părea să 
fie un concurs între fapta de șantaj și instigare la fapta celui constrâns. Însă această soluție pare a fi excesivă, 
raportat la sporul obligatoriu aplicabil concursului de infracțiuni de lege lata, putându-se ajunge în practică 
la soluții de condamnare excesiv de severe. Dar soluția ignorării existenței faptei de șantaj într-o astfel de 
constucție este, de asemenea, inechitabilă raportat la persoana constrânsă, care nu va putea invoca existența 
unei fapte penale îndreptate împotriva sa și astfel nu va putea, de exemplu, primi despăgubiri de la autorul 
șantajului.

Cea mai corectă și eficientă soluție, totuși, considerăm că ar fi reglementarea expresă a acestei situații 
printr-o prevedere legală. În ceea ce privește modalitatea de soluționare a acestei aparente lacune legislative, 
propunem crearea unei forme agravate de șantaj. În acest sens, alin. 4 al art. 207 ar putea suna astfel:

„În situația în care constrângerea vizează săvârșirea unei infracțiuni pentru care legea prevede o pedeapsă 
mai mare decât cea prevăzută de prezentul articol, fapta autorului va fi sancționată în limitele de pedeapsă prevăzute 
pentru fapta a cărei săvârșire se urmărește, majorate cu o pătrime. Dacă limitele de pedeapsă ale infracțiunii a cărei 
săvârșire se urmărește sunt inferioare sau aceleași cu cele prevăzute în prezentul articol, limitele infracțiunii de șantaj 
se majorează cu o pătrime. Cel constrâns are dreptul la repararea prejudiciului”. 

Utilizând acest text, considerăm că se vor putea reține soluții mai corecte și mai echitabile, ținând cont 
de gradul de periculozitate socială superioară a faptelor prin care se urmărește, prin constrângere, săvârșirea 
unei infracțiuni de către o altă persoană.

O altă soluție ar putea fi prevederea expresă de către legiutor, în reglementarea cauzelor de neimputabilitate 
a constrângerii, a încadrării juridice care va fi reținută în cazul autorilor care constrâng o persoană la săvârșirea 
unei infracțiuni.

 IV. CONSTRÂNGEREA DIN STRUCTURA LATURII OBIECTIVE
Actualul Cod Penal, spre deosebire de cel anterior, a renunțat la formularea „Constrângerea unei 

persoane prin violență sau amenințări”, eliminând circumstanțierea și păstrând doar expresia „Constrângerea”. 
Astfel, textul devine o incriminare în formă liberă, fapta putând fi comisă in concreto în orice modalitate care 
echivalează cu o constrângere, acțiune care, în lipsa celorlalte elemente de tipicitate ale șantajului, nu este 
necesar să intre sub incidența legii penale. 

În doctrina anterioară actualului cod penal, se susținea că în cadrul infracțiunii de șantaj, specificul 
constrângerii constă în existența a două caracteristici: constrângerea să fie de natură să prilejuiască o stare de 
temere, care o va determina pe victimă să acționeze altfel decât își dorește și constrângerea să aibă ca scop o 
anumită comportare din partea victimei din care autorul șantajului să obțină un folos36. Aceste caracteristici 
consider că rămân valabile și pe actuala reglementare. În doctrina română găsim o definiție a constrângerii, 
anume „a forța (a sili, a obliga) pe cineva să adopte o conduită contrară propriei voințe (pe care nu ar avea-o de 
bună voie)”37. Pentru a înțelege mai bine ce s-ar mai putea include în sfera constrângerii, vom analiza câteva 
reglementări străine. 

Codul penal francez, la art. 312-1, definește acțiunea șantajului (l`extorsion) ca fiind fapta de a obține 

36 V. Dongoroz și colab., op. cit., vol. III, p. 325, apud P. Dungan în M.Basarab, V. Pasca, M. Badila, R. Bodea, C. Butiuc, P. 
Dungan, R. Mancas, Gh. Mateuț, T. Medeanu, C. Mihes, V. Mirisan, Codul penal comentat. Volumul II. Partea Specială, Ed.Hamangiu, 
București, 2008, p. 249.

37 V. Cioclei în G. Bodoroncea, V. Cioclei, I. Kuglay, L. V. Lefterache, T. Manea, I. Nedelcu, F.-M. Vasile, Codul penal. Comentariu 
pe articole, Ed.C.H. Beck, București, 2016, p. 577.
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prin violență, amenințări cu violența sau constrângere38. Așa cum se arată în doctrina franceză39, violența la care 
textul se referă poate fi atât fizică, cât și psihică. Același autor arată că prin enumerarea celor trei modalități de 
comitere, textul oferă judecătorului mijloacele pentru a sancționa mai multe tipuri de comportamente care pot 
pune presiune pe persoana vătămată. În schimb, se susține că această enumerare trebuie privită ca limitativă, 
arătându-se că nu se poate reține șantaj în situația în care s-au adresat doar injurii40.

 Având în vedere formularea foarte generoasă a textului nostru, spre deosebire de textul francez care 
circumstanțiază mai mult, în anumite situații speciale consider că în temeiul art. 207 alin. (1) Cod pen. s-ar 
putea reține existența constrângerii compusă din injurii adresate în mod repetat pentru o perioadă mai lungă de 
timp, dacă acest lucru ar fi apt să lezeze libertatea psihică a persoanei și să îi influențeze deciziile. De exemplu, 
dacă o persoană, dorind să își determine părinții să își dea acordul pentru vânzarea mașinii lor în vederea 
remiterii contravalorii pentru a investi într-o afacere și aceștia se opun, începe un comportament agresiv verbal, 
fără a le adresa amenințări, doar injurii acompaniate de solicitări repetate în sensul prezentat anterior. Dacă 
acest comportament se întinde pe o perioadă de timp considerabilă, părinții s-ar putea simți constrânși să își 
dea acordul la vânzare pentru a liniști atmosfera. Așadar, considerăm că un comportament repetat de acest 
gen se transformă, cu timpul, în violență psihică (care nu este incriminată per se în Codul Penal) dar pe care 
doctrina franceză o acceptă ca premisă a constrângerii41.

În Germania, la secțiunile 240 și 253 Cod pen. sunt incriminate fapte asemănătoare șantajului care 
pornesc de la premisa Cine folosește forța sau amenințarea cu vătămări grave 42, textul aducând aminte de varianta 
existentă în Cod pen. român anterior.

În sistemul britanic, Theft Act 1968, la secțiunea 21 este incriminată, într-un singur text, infracțiunea 
numită Blackmail, care incriminează comportamentul unei persoane care, din dorința de a obține ceva pentru 
sine sau pentru altul sau cu intenția de a cauza o pierdere altuia, emite pretenții nejustificate însoțite de 
amenințări (unwarranted demand with menaces). În lumina legislației britanice, pretenția este justificată dacă 
persoana are convingerea că se fundamentează pe motive rezonabile sau dacă folosirea de amenințări este o 
modalitate adecvată pentru a consolida pretenția. Putem observa că textul scoate de sub incidența sa faptele 
care urmăresc obținerea unui folos just, aspect care îndepărtează mult această reglementare de cea română. 
Cea mai importantă observație cu privire la această incriminare e că sintagma menaces (amenințări) include 
atât amenințări cu privire la utilizarea violenței asupra persoanelor sau bunurilor, cât și amenințări cu privire 
la dreptul de proprietate sau cu afirmarea unor lucruri defăimătoare, reale sau imaginare.43 Astfel, britanicii au 
inclus într-un singur text, prin lărgirea sensului cuvântului amenințări, ambele variante de șantaj prevăzute la 
art. 207 alin. 1 și 2 Cod pen. În cauza Thorne v Motor Trade Association, Lordul Wright a afirmat că sub expresia 
menaces ar trebui inclusă orice amenințare cu o acțiune care ar fi în detrimentul persoanei căreia îi e adresată 
sau care i-ar putea cauza acesteia o neplăcere.44 Această definiție a fost considerată prea largă și s-a susținut că 
aria ar trebui restrânsă la amenințarea cu fapte ilicite45. 

Analizând reglementările prezentate, observăm că textul care incriminează forma simplă a șantajului se 
apropie cel mai mult de cel britanic din punct de vedere al formei în care se exercită constrângerea, fiind chiar 
mai larg decât acesta din urmă prin includerea sub incidența lui și a foloaselor juste dobândite în mod injust. 
Evident, în sistemul nostru amenințările care privesc afirmațiile defăimătoare vor intra sub incidența formei 
asimilate a șantajului prevăzută de alin. 2 al art. 207 Cod pen.. Astfel, considerăm că acțiunile care intră sub 
incidența textului din Theft Act vor fi tipice și pe textul nostru. 

Prin eliminarea circumstanțierii constrângerii ca fapta să fie comisă prin violență sau amenințare, care 
sunt singurele modalități de constrângere prevăzute de legea penală care vor fi absorbite de text, considerăm că 

38 Traducere proprie.
39 E. Dreyer, Droit pénal spécial, Cours Magistral, collection dirigée par Michèle-Laure Rassat et Gabriel Roujou de Boubée, 

Ed.Ellipses, p. 391.
40 C. Ap.  Paris, n. 154 din 16 aprilie 1996, obs. M. Véron, apud. E. Dreyer, op. cit., p. 391.
41 E. Dreyer, op. cit., p. 391.
42 Traducere propie din varianta în engleză a Codului Penal German.
43 D. Ormerod, K. Laird, Smith and Hogans Criminal Law, p. 897.
44 Idem.
45 S.P. Green, Lying, Cheating and Stealing:a Moral Theory of White Collar Crime, 2006 , capitolul 17, apud D. Ormerod, K. 

Laird, op.cit, p. 897.



22

nr. 2 / 2017                                                                                            PENALMENTE  /  RELEVANT

legiuitorul a dorit să includă sub influența constrângerii și anumite comportamente care nu sunt incriminate, 
cum ar fi injuriile repetate la care ne-am referit mai sus. De asemenea, anumite fapte contravenționale ar putea 
fi incluse în noțiunea de constrângere. Astfel, o persoană care dorește să efectueze o lucrare în spațiile comune 
ale asociației de proprietari (e.g. montarea unui lift) fiind refuzată de către unii din vecinii săi, începe să dea 
muzica foarte tare și să producă multe zgomote în apropierea apartamentelor acestora, pentru a-i constrânge 
să își dea acordul46. 

Cu toate acestea, majoritatea doctrinei este reticentă în a extinde înțelesul noțiunii de constrâgere mai 
departe de formele clasice, anume prin violență sau amenințare. Considerăm că este la latitudinea instanțelor 
judecătorești să stabilească în fiecare caz, in concreto, dacă a fost vorba de o constrângere sau nu, întrucât textul 
nu impune într-un mod fără echivoc ca acțiunea de constrângere să fie întotdeauna incriminată de legea penală 
pentru a fi reținută infracțiunea de șantaj.

Asemănător condiției necesare pentru reținerea infracțiunii de amenințare (să fie determinată sau cel 
puțin determinabilă47), consider că elementul de constrângere din cuprinsul șantajului în formă simplă trebuie 
să fie determinat sau cel puțin determinabil. Acest lucru rezultă și dintr-o hotărâre de achitare dată în practica 
judiciară. În speță48, inculpații, care lucrau în departamentele de daune ale unor societăți de asigurare, au 
fost trimiși în judecată pentru pretinderea unor sume de bani de la persoana vătămată, administratorul unui 
service auto, pentru a trimite clienții societăților de asigurare la service-ul acesteia. Din momentul în care 
persoana vătămată a încetat a mai remite sumele de bani solicitate de aceștia, numărul persoanelor care au fost 
repartizate către service-ul gestionat de către persoana vătămată a scăzut. Inculpații au fost achitați de către 
instanță, aceasta reținând că nu există elementul de constrângere49 și că „nu se poate proba o legătură certă între 
scăderea numărului de clienți și faptul că partea civilă nu le-a mai remis inculpaților diverse sume de bani”.

O altă condiție privitoare la constrângere este ca aceasta să producă în concret o stare de temere de 
natură a influența comportamentul victimei și de a îi leza astfel liberul arbitru. Într-o speță s-a reținut că nu 
este tipică infracțiunea de șantaj, întrucât victima, spre deosebire de făptuitori, cunoștea la momentul formulării 
amenințărilor că există în cameră doi polițiști sub acoperire50. Totuși, instanța a reținut în mod greșit că nu 
există infracțiunea de șantaj, întrucât prezența polițiștilor în cameră era datorată tocmai presiunilor psihice 
anterioare suportate de victimă din partea făptuitorilor51. Soluția instanței privitoare strict la cele petrecute 
în ultima împrejurare este corectă, dar trebuia reținută o infracțiune de șantaj pentru acțiunile anterioare de 
amenințare ale făptuitorului, când libertatea psihică a victimei a fost lezată. 

O întrebare interesantă, apărută și în practica judiciară52, privitoare la întinderea noțiunii de constrângere 
este dacă include amenințarea cu un rău îndreptat împotriva autorului șantajului (automutilare, sinucidere), 
în condițiile în care persoana vătămată ar avea o legătură afectivă cu acesta și o astfel de acțiune i-ar cauza 
suferință. În speță, inculpatul a întreținut relații sexuale regulate cu nepoata sa, minoră în vârsta de 14 ani, 
pentru o perioadă mai lungă de timp. La momentul primului raport sexual între cei doi, întrucât minora nu își 
dădea consimțământul, inculpatul i-a spus că dacă nu va face cum îi cere, el se va sinucide. Speriată de această 
declarație a unchiului său, minora a acceptat actul sexual. 

Sentința instanței de fond a fost de condamnare a inculpatului pentru act sexual cu un minor și de 
achitare pentru șantaj, motivând, în mod bizar, că „intenția inculpatului, atunci când a amenințat că se va sinucide, 

46 În același sens, C. Ap. Timișoara, dec. nr. 475 din 06.05.2015, disponibilă pe www.rolii.ro, unde constrângerea a constat în 
inundarea repetată a apartamentelor vecinilor, urmată de amenințarea că inundațiile vor continua până când persoanele vătămate 
vor fi de acord să vândă inculpatului apartamentele.

47 Pentru mai multe detalii, a se vedea S. Bogdan, D.A. Șerban, op. cit., p.183.
48 Jud.  Călărași, sent. nr. 194 din 26.06.2015, disponibilă pe www.rolii.ro.
49 „În concluzie, din coroborarea probelor administrate în cauză, instanța reține că inculpații, deși au primit diverse sume de 

bani de la partea civilă, nu au amenințat-o pe aceasta cu o pierdere patrimonială, realizată prin nerepartizarea clienților societăților de 
asigurare către S.C. R. Prodimpex S.R.L. pentru a le remite sumele de bani menționate, din materialul probatoriu nerezultând exercitarea 
niciunei acțiuni de constrângere de către inculpați.” Fragment din Jud.  Călărași, sent. pen. nr. 194 din 26.06.2015, disponibilă pe www.
rolii.ro.

50 C. Ap.  București, secția I penală, dec. pen. nr. 1591 din 11.11.2009, Jurindex, în disponibilă pe www.scj.ro, în V. Văduva, 
Infracțiuni contra libertății persoanei, Ed.Hamangiu, București, 2012, p. 186 și urm.

51 V. Văduva, op. cit., nota 1, p. 190.
52 C. Ap.  Pitești, dec. pen. nr. 675 din 26.10.2015, disponibilă pe www.rolii.ro. 

http://www.rolii.ro
http://www.rolii.ro
http://www.rolii.ro
http://www.rolii.ro
http://www.scj.ro
http://www.rolii.ro
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a fost să obțină rezultatul infracțiunii de raport sexual cu o minoră, și nicidecum al celei de șantaj, prevăzut de art. 207 
alin. 1 Cod pen., în sensul de a obține pentru sine un folos nepatrimonial. Toate probele administrate în cauză indică 
o intenție directă calificată a inculpatului de a obține și a efectua raportul sexual cu partea vătămată și nicidecum să o 
constrângă pe aceasta în scopul prevăzut de lege la art. 207 alin. 1 Cod pen. Este adevărat că prin amenințarea făcută 
se realizează o constrângere a părții vătămate, însă aceasta nu este calificată prin scop. Este clar, că inculpatul a urmărit 
să întrețină acte sexuale cu partea vătămată și nu să o constrângă pe aceasta să dea, să facă, să sufere sau să nu sufere 
ceva, în scopul dobândirii pentru aceasta a unui folos nepatrimonial.” Instanța de apel schimbă chiar încadrarea 
juridică, motivând că „Referitor la infracțiunea de șantaj, constând în aceea că inculpatul ar fi determinat-o pe 
persoana vătămată să întrețină în mod repetat acte sexuale, prin amenințarea acesteia cu sinuciderea, instanța de 
control judiciar constată că actele materiale respective nu se circumscriu șantajului, ci se absorb în conținutul constitutiv 
al elementului material al laturii obiective a infracțiunii de act sexual cu un minor, în formă continuată, în condițiile 
în care intenția inculpatului de a întreține acte sexuale cu nepoata sa, s-a și concretizat în fapt, inclusiv ulterior 
amenințărilor că se va sinucide.”

 Erorile din hotărârile de mai sus sunt evidente, instanța încadrând fapta ca un act sexual cu un minor 
prevăzut la art. 220 Cod pen., de esența căreia este consimțământul minorului în ceea ce privește actul sexual, 
ca mai apoi să noteze că „este adevărat că prin amenințarea făcută se realizează o constrângere a părții vătămate”. 
Ba mai mult, instanța de apel asimilează amenințarea cu sinuciderea unui act de executare la infracțiunea de act 
sexual cu un minor. Or, dacă există constrângere, cum ar putea raportul sexual fi consimțit? Din datele speței 
reiese într-adevăr că raporturile sexuale subsecvente au fost consimțite, încadrarea fiind corectă pentru aceste 
acțiuni. Dar în cazul primului raport sexual, cel din vecinătatea amenințării, reiese cu claritate că minora și-a 
dat consimțământul doar datorită amenințării inculpatului, lucru acceptat și de instanță. Nu s-ar putea vorbi, cu 
privire la primul act sexual, despre reținerea infracțiunii de viol? În concluzie, considerăm că pentru prima faptă 
ar trebui reținută infracțiunea de viol (iar nu șantaj, deoarece din datele speței rezultă că amenințările au avut 
loc în aceeași împrejurare cu primul act sexual, lucru care atrage incidența normei de la viol) întrucat au existat 
acte de constrângere, urmând ca pentru următoarele raporturi sexuale să se rețină, într-adevăr, infracțiunea 
prevăzută de art. 220 Cod pen. în formă continuată.

 Ceea ce am vrut să subliniez prin hotărârile de mai sus a fost că instanțele au acceptat că prin acte de 
amenințare cu sinuciderea persoana vătămată a putut fi constrânsă, aspect cu care suntem și noi de acord.

Analizând și textul de incriminare a infracțiunii de amenințare, art. 206 alin. (1) Cod pen., Fapta 
de a ameninţa o persoană cu săvârșirea unei infracţiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva sa ori 
a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de temere, nu găsim niciun argument de text, formal, 
care să împiedice reținerea acestei fapte dacă amenințarea se îndreaptă chiar împotriva autorului amenințării, 
acesta încadrându-se în categoria alte persoane față de cel amenințat. În plus, în Expunerea de motive a Noului 
Cod Penal se arată că „S-a optat pentru o sferă deschisă a persoanelor vizate de fapta cu care se amenință, astfel 
încât instanța să aibă posibilitatea de a aprecia în fiecare caz concret dacă fapta era de natură să alarmeze persoana 
amenințată. Realitatea a demonstrat că această stare de alarmare poate fi cauzată nu doar de un rău ce vizează soțul 
sau o rudă apropiată a celui amenințat, ci și o eventuală faptă îndreptată împotriva unui prieten ori a altei persoane 
de care cel amenințat este legat afectiv”53. Or, dacă s-a dorit ca instanța să aibă libertatea de a aprecia in concreto 
în fiecare caz în parte dacă fapta era de natură să alarmeze persoana amenințată sau nu, putem accepta că în 
cazurile în care s-ar dovedi că o amenințare cu auto-vătămarea de către o persoană ar putea produce o alarmare 
în conștiința unor persoane apropiate (soțul/soția, părinții, copii, rudele apropiate cu care există conviețuire, 
etc), consider că fapta de amenințare ar trebui reținută.

Pornind de la faptul că pentru a fi îndeplinită tipicitatea infracțiunii de șantaj constrângerea nu trebuie 
neapărat să îmbrace forma unei amenințări tipice pe art. 206, o amenințare cu un rău împotriva persoanei 
proprii, adresate unei persoane legate puternic afectiv de autor poate fi un exemplu potrivit de o acțiune de 
constrângere tipică. 

Referitor la modalitatea de constrângere prin amenințare, există o decizie a Înaltei Curți de Casație 
și Justiție în care, în mod bizar, s-a reținut lipsa constrângerii. În fapt, inculpații, însoțiți de un subcomisar 

53 S. Bogdan, D. A. Șerban, G. Zlati, Noul Cod penal, Partea Specială. Perspectiva Clujeană, Ed. Universul Juridic, București, 
2014, p.110.
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de poliție s-au prezentat la locuința familiei C.M., unde i-au amenințat cu moartea pe membrii acesteia, 
dacă fiul lui C.M. nu le restituie bunurile care le aparțineau, pe care acesta le sustrăsese de la numitul T.V.54 
Instanța a dispus achitarea inculpaților, motivând că „Nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii 
de șantaj în condițiile în care discuțiile pe un ton mai ridicat purtate de inculpați cu părțile vătămate nu au fost 
în măsură a le induce acestora o temere puternică, de natură a le paraliza simțurile și de a acționa în mod silit în 
interesul inculpaților.”55 Un alt argument al instanței a fost că „Nu s-a dovedit caracterul injust al solicitării făcute 
de inculpați celor patru părți vătămate de a le remite bunurile care le-au aparținut”56. Lecturând întreaga hotărâre, 
observăm că decizia se fundamentează pe premisa că „în speță nu s-a dovedit că inculpații au urmărit obținerea 
unui folos material injust”57. Astfel, probabil soluția de achitare s-a bazat pe caracterul licit al folosului urmărit, 
iar nu pe lipsa constrângerii astfel cum a argumentat instanța.

Ținând cont de caracterul deschis al actualei norme de incriminare, altă modalitate posibilă de a 
constrânge pe cineva ar putea fi prin punerea în imposibilitatea de a se apăra sau prin administrarea unor 
substanțe psihoactive. Cel mai probabil, o astfel de faptă va fi săvârșită în concurs cu o faptă de lipsire de 
libertate, dacă în concret s-a afectat libertatea de mișcare a victimei. Delimitarea va opera astfel: dacă în urma 
acestora victima este constrânsă la a remite un bun în aceeași împrejurare, se va reține infracțiunea de tâlhărie. 
Dacă victimei i se solicită favoruri sexuale, va fi tipică infracțiunea de viol. Șantajul va fi reținut dacă nu sunt 
întrunite elementele constitutive ale altei infracțiuni și există pretenții emise de autor.

Un alt exemplu de constrângere a fost reținut de Înalta Curte sub imperiul vechiului Cod Penal. În 
speță, instanța a determinat că întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de șantaj în formă simplă 
fapta inculpatului care, profitând de funcția sa de conducere, a exercitat o permanentă stare de intimidare prin 
amenințarea subordonaților săi cu sancțiuni disciplinare, pentru a-i determina să-i remită diverse bunuri58. S-a 
mai arătat că există infracțiunea de șantaj în cazul inculpatului care, în cadrul unei licitații, oferă un preț mult 
mai mare decât valoarea bunului fără a avea intenția de a cumpăra respectivul bun, după care a solicitat sume 
de bani de la partea vătămată, prim ofertant, condiționând retragerea sa de la licitație de plata respectivei sume 
de bani59. După cum se poate observa în aceste decizii, actele de constrângere nu reprezintă per se fapte cu 
semnificație penală, supralicitarea sau amenințarea angajaților cu sancționarea disciplinară neconstituind fapte 
prevăzute de legea penală.

În practica judiciară există de exemple de fapte care nu constituie o constrângere în sensul normei de 
incriminare a șantajului. De exemplu, s-a stabilit că nu reprezintă o acțiune de constrângere notificarea pe care 
creditorul o face debitorului său în realizarea unui drept60. 

O idee care merită aprofundată este dacă actul de constrângere ar putea fi exercitat prin inacțiune. 
Ținând cont de forma liberă a incriminării, aceasta poate avea aptitudinea de a fi săvârșită în modalitatea unei 
infracțiuni comisive prin omisiune61. Astfel, infracțiunea va putea fi comisă în concret și prin omisiune, dacă 
autorul se afla într-o poziție de garant62 față de persoana vătămată la momentul inacțiunii. În actualul Cod 
Penal, conform art. 17, poziția de garant poate decurge dintr-o obligație legală sau contractuală ori dintr-o 
stare de pericol cauzată anterior de către autor, care a înlesnit producerea rezultatului. Pentru a putea reține 
șantajul în forma unei infracțiuni comisive prin omisiune, trebuie să ne aflăm într-una din situațiile prevăzute 
în mod exhaustiv de lege. 

Un exemplu din doctrină ar fi bodyguard-ul care își șantajează clientul prin lipsa intervenției în apărarea 
sa, atunci când un terț îl agresează pe cel pe care trebuia să îl protejeze, pentru a-l constrânge ca pe viitor să îi crească 
salariul63. Acest exemplu este interesant dar considerăm că ar trebui puțin nuanțat, adăugând ca premisă și 

54 Î.C.C.J, secția penală, dec. pen. nr. 3309 din 20.10.2008, disponibilă pe www.scj.ro, în V. Văduva, op. cit., p. 178 și urm.
55 Idem.
56 Idem. 
57 Idem.
58 Î.C.C.J, secția penală, dec. nr. 1681 din 10.03.2005, disponibilă pe www.scj.ro, în V. Văduva, op. cit., p. 202 și urm.
59 C.S.J, secția penală, dec. nr. 3083 din 26.07.2003, disponibilă pe www.scj.ro, în V. Văduva, op. cit., p. 211.
60 Î.C.C.J, secția penală, dec. nr. 853 din 04.03.2010, disponibilă pe www.scj.ro, în V. Văduva, op. cit., p. 185 și urm. În speță, 

avocatul amenințase persoanele vătămate că vor fi evacuate din imobil dacă nu plătesc suma de 37.000 euro pe care o datorau. 
61 F.Streteanu, D.Nițu, op. cit., p. 284.
62 Idem.
63 S. Bogdan, D. A. Șerban, G. Zlati, op. cit., p. 149.

http://www.scj.ro
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nemulțumirea exprimată anterior de către bodyguard cu privire la salariul pe care îl primea. În lipsa acesteia, 
este posibil ca persoana pe care bodyguard-ul trebuia să o protejeze să nu înțeleagă exact motivul care stă la 
baza neintervenției acestuia.

Cu toate acestea, textul art. 17 Cod Penal statuează „Infracţiunea comisivă care presupune producerea unui 
rezultat”. Având în vedere că șantajul este o infracțiune de pericol, nu de rezultat, vom considera că textul care 
reglementează comisiva prin omisiune nu s-ar putea aplica unei astfel de infracțiuni, deși din punct de vedere 
teoretic acest lucru este posibil. 

În concluzie, considerăm că de lege lata instanțele trebuie să verifice de la caz la caz dacă a existat o 
acțiune de constrângere, fără aplicarea de criterii rigide ci urmărind dacă persoana vătămată a avut sau nu o 
exercitare independentă a liberului arbitru în urma acțiunii sau inacțiunii întreprinse de făptuitor.

 
 V. AMENINȚAREA DIN STRUCTURA LATURII OBIECTIVEI A FORMEI ASIMILATE

Folosirea acestui termen în norma de incriminare poate crea confuzii, pornind de la existența infracțiunii 
omonime de la art. 206 Cod pen. Astfel, în mod natural survine întrebarea dacă Amenințarea prevăzută la art. 
207 alin. (2) Cod pen. face trimitere la textul articolului anterior, preluând definiția prevăzută la acesta. 

Analizând acest text, observăm că infracțiunea de amenințare e definită ca fiind „fapta de a amenința 
o persoană cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare...”. Se poate astfel remarca circularitatea 
definiției, care în context ne ajută, astfel încât putem afirma că amenințarea din textul de incriminare a formei 
asimilate a șantajului nu este termenul de amenințare stricto sensu, care se definește ca fapta prevăzută de legea 
penală la art. 206 Cod pen., folosindu-se, de fapt, amenințarea lato sensu, din limbajul curent, care este folosită 
și în definirea infracțiunii de amenințare. Conform DEX, aceasta reprezintă „aducerea la cunoștința unei persoane 
a intenției de a adopta o anumită conduită”. 

O altă întrebare care survine ar fi necesitatea ca această amenințare să îndeplinească condițiile cerute 
pentru amenințarea de la art. 206, anume răul cu care se amenință să fie determinat sau cel puțin determinabil, 
consecințele să fie iminente, darea în vileag să fie realizabilă într-un viitor nu prea îndepărtat și actul de 
amenințare să fie de natură să conducă la o stare de temere pentru victimă64. Vom analiza pe rând aceste 
condiții. 

Pornind de la faptul că informația cu a cărei divulgare se amenință poate fi atât reală cât și imaginară, 
considerăm că amenințarea din cadrul formei asimilate a șantajului nu trebuie să aibă un caracter determinat 
sau determinabil, întrucât, fiind posibilă divulgarea unei informații nereale, o amenințare de tipul „voi publica 
în ziar ceva urât despre tine dacă nu faci ce zic eu” e suficientă pentru a atrage incidența acestei norme, întrucât 
liberul arbitru al victimei poate fi lezat și fără ca aceasta să știe exact în ce mod îi va fi compromisă imaginea. 
Caracterul iminent al amenințării, în condițiile actuale ale tehnologiei, când oricine are acces la internet, este 
subînțeles în mod practic, fiind greu de imaginat o situație de amenințare cu darea în vileag a unei informații 
care să nu fie iminentă. 

În ceea ce privește realizarea într-un viitor apropiat, consider că această condiție ar trebui îndeplinită, 
întrucât, dacă divulgarea informației cu care se amenință va fi făcută după foarte mult timp, e puțin probabil ca 
amenințarea să lezeze liberul arbitru al autorului, acesta nefiind foarte preocupat de evitarea unei divulgări care 
ar interveni peste 10 ani, de exemplu. 

Raportat la ultima condiție, cea a aptitudinii amenințării de a produce o stare de temere și o lezare a 
liberului arbitru, considerăm că și aceasta trebuie îndeplinită, dar trebuie analizată în concret fiecare speță65. 
Această soluție se impune întrucât ceea ce unei persoane îi poate crea o stare gravă de temere, pe altă persoană 
ar putea să o amuze. Dar, spre deosebire de amenințare, considerăm că în acest caz e nevoie ca amenințarea să 
fie aptă să lezeze dreptul la autodeterminare și liberul arbitru al victimei, pentru că doar atunci infracțiunea 
de șantaj se consumă. Astfel, fapta nu va fi tipică dacă victima e amenințată cu divulgarea unei informații 

64 S. Bogdan, D.A. Șerban, op.cit., p. 183-184.
65 De exemplu, chiar dacă se referă la forma simplă de șantaj, C. Ap.  Brasov, sen. nr. 916 din 17.12.2015. „Succesiunea 

evenimentelor, redată anterior, ne determină să constatăm că diferența de constituție fizică între inculpat și persoana vătămată, 
împrejurarea că inculpatul nu era cunoscut ca fiind violent, precum și faptul că unii dintre martori au arătat că nu îl cred în stare 
pe inculpat să pună în practică amenințările, nu prezintă relevanță în aprecierea aptitudinii de a alarma a expresiilor amenințătoare 
proferate de inculpat.”
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care pe ea nu o sperie, cu toate că pentru alte persoane darea în vileag a unei informații similare ar putea 
avea consecințe grave. Aici se va ține cont de vârsta persoanei, de profesie, de locul în societate, de așteptările 
societății de la acea persoană, etc. De exemplu, pentru un DJ, divulgarea unei informații cu privire la consumul 
excesiv de alcool în timpul serviciului nu va avea aceleași implicații asupra imaginii sale pe care le-ar avea 
aceeași informație pentru un polițist.

O altă diferență semnificativă față de amenințarea de la art. 206 este că fapta cu a cărei divulgare se 
amenință poate fi și o faptă ilicită, chiar o infracțiune. Cu toate că divulgarea acelei informații ar fi de interes 
public și ar fi dreptul (uneori chiar obligația) celui care o cunoaște să o aducă la cunoștința organelor de 
cercetare, acesta nu poate profita de cunoașterea unei informații pentru a determina victima la a adopta o 
conduită și a obține un folos din aceasta. După cum specifică și un autor, tranzacționarea răspunderii penale 
cu acționarea în interesul altei persoane aduce atingere însuși scopului procesului penal, îngreunând activitatea 
organelor judiciare de a identifica la timp și complet faptele care constituie infracțiuni66. De exemplu, în practica 
judiciară, s-a decis că există infracțiunea de șantaj în cazul inculpaților care au pretins sume de bani în schimbul 
nedenunțării unor persoane surprinse în timpul sustragerii de mărfuri dintr-un magazin.67 Într-o altă speță, s-a 
reținut ca șantaj în formă asimilată (agravată la data speței) fapta inculpaților, un avocat și doi procurori, care au 
amenințat victima cu începerea urmăririi penale pentru o faptă săvârșită de aceasta în cazul în care nu încheie 
un contract în folosul unei alte persoane, client al avocatului68.

În concluzie, amenințarea din structura formei asimilate de șantaj nu trebuie să îndeplinească toate 
condițiile prevăzute la art. 206 pentru ca fapta de șantaj să fie tipică. 

 
 VI. FOLOSUL CA ELEMENT CONSTITUTIV AL INFRACȚIUNII DE ȘANTAJ

O componentă esențială a infracțiunii de șantaj este scopul special al acesteia, anume dobândirea unui 
folos. În forma de bază și forma asimilată, folosul este necircumstanțiat, în timp ce forma agravată presupune 
urmărirea obținerii unui folos patrimonial. Așadar, legiuitorul a considerat mai periculos comportamentul 
persoanelor care prin constrângere (lato sensu, incluzând atât constrângerea prevăzută la alin. 1, cât și amenințarea 
de la alin. 2) urmăresc obținerea unor avantaje pecuniare. Vechiul Cod Penal nu distingea pedepsele după 
natura folosului, precizându-se doar spre a dobândi în mod injust un folos. 

Definirea noțiunii de folos nepatrimonial poate fi mai problematică, o interpretare extrem de largă 
putând crea discuții cu privire la previzibilitatea normei penale. Conform DEX, folos înseamnă câștig moral 
sau material; avantaj, profit, haznă, folosință. Eliminând cazurile acoperite de noțiunea de folos patrimonial, 
folosul nepatrimonial ar putea fi definit ca un avantaj sau câștig moral. Astfel în aparență rămân unele situații 
neacoperite, mai exact acelea în care se obține satisfacție sexuală sau în care autorul nu urmărește obținerea 
unui lucru, ci acționează din răzbunare sau pur și simplu din dorința de a umili o persoană69. În ce măsură s-ar 
putea considera că în aceste cazuri persoana ar avea un folos? 

După cum se poate observa, condiționarea tipicității de urmărirea unui folos de către autor poate ridica 
probleme cu privire la includerea unor situații în care folosul nu este foarte ușor identificabil70. Dacă suntem de 
acord că în noțiunea de folos nepatrimonial se include și câștigul moral, acesta din urmă cuprinde, după părerea 
noastră, orice sentiment pozitiv și plăcut care este resimțit de o persoană ca urmare a asistării la un eveniment. 
Astfel, dintr-o acțiune de răzbunare, putem presupune în mod rezonabil că la nivelul gândirii făptuitorului se 
obține o satisfacție bazată pe faptul că „s-a făcut dreptate”. De asemenea, satisfacția sexuală este atât o nevoie, 
cât și o dorință a majorității oamenilor, astfel încât obținerea acesteia poate fi considerată în mod cert un 
câștig. Umilirea unei persoane poate oferi un sentiment de superioritate și de putere care putem fi de acord 
că sunt dezirabile. Concluzionând, ar trebui să putem include în noțiunea de câștig moral (și implicit de folos 
nepatrimonial) orice sentiment plăcut care este resimțit de făptuitor în urma conduitei persoanei vătămate, deși 
este posibil ca de lege lata această opinie să fie contrazisă de practica judiciară, putând fi considerată o analogie 

66 V. Văduva, op. cit., nota 2, p.201.
67 Jud. Târgu-Mureș, sent. pen. nr. 1903 din 1973, în R.R.D. nr. 6/1975, citată în G. Antoniu, C. Bulai (coord.), Practică 

judiciară penală, vol. III, Ed. Academiei Române, București, 1992.
68 Î.C.C.J, secția penală, dec. nr. 1385 din 11.03.2004, disponibilă pe www.scj.ro, apud V. Văduva, op. cit., p. 195 și urm.
69 S. Bogdan, D. A. Șerban, G. Zlati, op. cit., p. 113.
70 Ibidem.

http://www.scj.ro
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în defavoarea inculpatului. 
Considerăm că noțiunea de folos patrimonial este clară, aceasta incluzând orice avantaj de natură 

pecuniară pe care făptuitorul îl obține (bani, bunuri, contracte avantajoase, titluri la purtător, instituire ca 
legatar, etc.). O discuție care ar putea subzista totuși este dacă legiuitorul a dorit să includă în noțiunea de folos 
patrimonial, pe lângă cele enumerate mai sus și avantajele care pot fi cuantificate în bani, cum ar fi prestarea 
unui serviciu. 

 Un autor din Republica Moldova71 definește noțiunea de acțiuni cu caracter patrimonial, care presupun 
executarea unor lucrări sau prestarea unor servicii evaluabile în bani, cum ar fi lucrările de antrepriză, servicii de 
mandat, publicitate, asigurări, turism, etc. Ca exemple care nu fac parte din această categorie, autorul include 
oferirea de referințe personale, acordarea ajutorului în caz de accident. Deși este greu de crezut că cineva, vreodată, 
va fi constrâns la aceste din urmă acțiuni, distincția oferită de autor este interesantă. Cu toate acestea, folosirea 
ei pentru a determina caracterul patrimonial al folosului în legislația noastră ar fi problematică, întrucât ar goli 
practic de conținut alin. 1 și 2, fapta fiind reținută mereu în formă agravată. Observăm că textul de incriminare 
din Republica Moldova, fiind situat în secțiunea „Infracțiuni contra patrimoniului, săvârșite în scop de cupiditate, 
însă nu prin sustragere”, spre deosebire de cel autohton, prevede folosul patrimonial ca o condiție de tipicitate 
a faptei, iar nu ca o formă agravată, constrângerea persoanei, printre altele, de a săvârși alte acțiuni cu caracter 
patrimonial. Astfel, datorită diferențelor la nivelul structurii tipicității, dar și ca valoare socială protejată, vom 
concluziona cu neaplicabilitatea acestor repere în legislația noastră. 

În doctrină72 se propune ca prin folos patrimonial să se înțeleagă și evitarea unei pierderi patrimoniale 
(care incude și neplata unui serviciu, acțiune cu caracter patrimonial), oferind și un exemplu din jurisprudență, 
în care instanța a dispus condamnarea inculpatului care a constrâns victima, de profesie avocat, să înceteze 
demersurile în vederea recuperării cheltuielilor de judecată.73. Dacă admitem această teză, apare o problemă 
nouă: ce natură trebuie să aibă această pierdere patrimonială? Este necesar să izvorască dintr-un raport juridic 
licit sau poate fi și ilicit? De exemplu, dacă apelezi la serviciile unei vrăjitoare, care în mod normal percepe un 
tarif (deși activitatea nu are un cadru legal), iar în urma prestării serviciilor o ameninți pentru a nu-i mai plăti, 
se va reține un șantaj în forma agravată sau în forma de bază? 

În vederea oferirii unui răspuns la aceste întrebări, un criteriu de delimitare care ar putea fi aplicabil este 
exigibilitatea obligațiilor din raportul juridic care stă la baza pierderii patrimoniale sau, mai bine zis, iminența 
pierderii patrimoniale. În exemplul precizat anterior, demersurile pentru recuperarea cheltuielile de judecată 
erau începute, astfel încât la momentul exercitării constrângerii era deja conturată pierderea patrimonială. 
Pe de altă parte, dacă anterior contractării sau prestării unui serviciu, autorul șantajează persoana tocmai în 
vederea obținerii acelui serviciu, s-ar putea susține că folosul patrimonial nu este suficient conturat, astfel încât 
să se rețină încadrarea juridică în forma urmăririi obținerii un folos nepatrimonial. Deși nu vom oferi o soluție 
tranșantă în această discuție, considerăm că practica judiciară și doctrina vor trebui să stabilească, în viitorul 
apropiat, un criteriu în funcție de care se vor delimita foloasele patrimoniale de cele nepatrimoniale.

Dacă admitem că satisfacția de natură sexuală este un folos, survine întrebarea dacă se încadrează ca folos 
patrimonial sau nepatrimonial. Deși la o primă vedere ar părea evident că acestea sunt foloase nepatrimoniale, 
există argumente destul de solide și pentru soluția contrară. În acest sens, având în vedere realitățile sociale 
ale vremurilor actuale și ținând cont de numărul tot mai ridicat de state care legalizează prostituția, activitatea 
sexuală devine încet și o activitate economică, cuantificabilă în bani, putând fi încadrată în sfera serviciilor. 

Ținând cont de valoarea socială ocrotită, considerăm că elementul cel mai important al infracțiunii 
de șantaj este constrângerea persoanei la o anumită conduită și nu obținerea în mod injust a unui folos74. 
Astfel, comportamentul autorului ar trebui pedepsit indiferent de ceea ce urmărește el, important fiind faptul 
că persoanei vătămate i-a fost limitat liberul arbitru. De lege lata însă, pentru a pedepsi aceste conduite, sunt 
necesare interpretări extensive precum cele prezentate mai sus, atâta timp cât sunt făcute în limitele literei și a 
spiritului legii. 

71 S. Brînză, X. Ulianovschi, V. Stati, V. Grosu, I. Țurcanu, Drept Penal. Partea specială, vol. II, Ed. Cartier Juridic, Chișinău, 
2005, p. 291.

72 S. Bogdan, D. A. Șerban, op. cit., p. 192.
73 C. Ap.  Cluj, dec. nr. 1069 din 03.09.2013 (nepublicată), citată în S. Bogdan, D.A. Șerban, op. cit., p. 192.
74 S. Bogdan, D. A. Șerban, op. cit., p. 192.
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Tocmai de aceea, de lege ferenda, textul ar putea fi modificat în sensul eliminării scopului special al 
urmăririi unui folos, prevăzându-se, în forma de baza și forma asimilată, doar necesitatea pretențiilor autorului 
să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, fără a condiționa de scopul special al obținerii unui folos. Astfel, 
s-ar include aici orice comportament impus cu forța unei persoane, iar urmărirea unor foloase patrimoniale ar 
circumstanția forma agravată a infracțiunii.
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