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Capitolul II

INFRACŢIUNI CONTRA LIBERTĂŢII  PERSOANEI

§ 2. Lipsirea de libertate în mod ilegal

1. Noţiune şi definiţie.
În esenţă, infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal constă în

suprimarea sau restrângerea în mod ilegal a libertăţii de mişcare şi de acţiune a
unei persoane.

Această infracţiune este definită în mod succint de art. 189 alin. 1 C.pen. în
felul următor: „lipsirea de libertate a unei persoane în mod ilegal”.

Legea reglementează  o formă simplă a infracţiunii (art. 189 alin. 1.C.pen.,
precum şi opt forme agravate (art. 189 alin. 2-5 C.pen.).

2. Obiectul juridic şi obiectul material.
Obiectul juridic special  al infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal

constă în libertatea fizică a persoanei, în sensul de posibilitate a acesteia de a se
deplasa  şi de a acţiona potrivit dorinţei şi intereselor sale, în  cadrul limitelor
admise de lege. Libertatea fizică constituie un atribut esenţial al fiinţei umane şi o
valoare importantă într-o societate democratică, ceea ce justifică  ocrotirea sa prin
mijloace de drept penal.

Obiectul material. Infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal nu
presupune în mod necesar un obiect material. Cu toate acestea, când fapta este
săvârşită în concret printr-o acţiune exercitată nemijlocit asupra corpului victimei
(legare, narcotizare, răpire, utilizare de violenţe etc.), acesta va constitui obiectul
material al infracţiunii.

3. Subiecţii.
Subiect activ al infracţiunii poate fi orice persoană, deoarece legea nu pretinde

ca făptuitorul să aibă o anumită calitate. Participaţia este posibilă sub toate
formele.

4. Latura  obiectivă.
Actul de executare poate consta fie într-o acţiune, fie într-o inacţiune prin

care victima este împiedicată să se deplaseze ori să acţioneze în conformitate cu
voinţa şi interesele sale.

De regulă, infracţiunea se comite printr-o acţiune, aceasta putând avea variate
forme concrete. De exemplu, legarea victimei pentru a nu se putea deplasa,
administrarea de substanţe narcotice, încuierea victimei într-o încăpere, luarea
hainelor victimei pentru ca aceasta să nu se poată deplasa, constrângerea psihică  a
victimei să nu părăsească locul unde se află etc. Acţiunea poate fi realizată prin
diferite mijloace: violenţe fizice, ameninţare, amăgire etc.

Lipsirea de libertate în mod ilegal se comite prin inacţiune în cazul în care
până în momentul săvârşirii faptei victima era lipsită de libertate în mod legal, iar
la încetarea temeiului legal al privării de libertate făptuitorul omite să o elibereze.
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De exemplu, condamnatul nu este pus în libertate la terminarea executării unei
pedepse privative de libertate ori bolnavului nu i se permite plecarea din spital
după însănătoşire.

Urmarea imediată constă într-o lezare a libertăţii fizice a victimei, care în
raport de gravitatea concretă se poate înfăţişa sub forma suprimării  sau restrângerii
acestei libertăţi.

 Suprimarea libertăţii înseamnă lipsirea totală a victimei de libertate fizică,
încât aceasta nu se mai poate deplasa şi nici nu mai poate acţiona în nici un fel. De
exemplu, în cazul imobilizării prin legare sau administrării unui narcotic.
Restrângerea libertăţii presupune lipsirea parţială victimei  de libertatea de mişcare
sau de acţiune (de exemplu, este încuiată într-o cameră ori internată într-un ospiciu
sau este împiedicată să părăsească o localitate etc.). Întrucât libertatea de mişcare şi
acţiune a persoanei are un caracter indivizibil, pentru realizarea conţinutului
infracţiunii este suficient să se constate restrângerea libertăţii victimei.

Prin natura sa, lipsirea de libertate implică întotdeauna o anumită durată de
timp. Codul penal român nu prevede cât trebuie să dureze lipsirea victimei de
libertate pentru ca fapta să constituie infracţiune. În literatura de specialitate din
ţara noastră se arată însă cu deplin temei că această durată poate fi în concret chiar
una foarte scurtă, dar totuşi suficientă pentru a se produce împiedicarea efectivă a
victimei de a se deplasa ori de a acţiona conform intereselor şi voinţei sale. De
exemplu, suficient timp pentru ca victima să nu se poată prezenta la un concurs sau
la  un examen fixat la o anumită oră ori pentru a pierde trenul sau avionul cu care
urma să se deplaseze sau termenul de exercitare a unui demers legal  etc.

Între acţiunea sau inacţiunea făptuitorului şi lezarea libertăţii fizice a victimei
trebuie să se constate existenţa unui raport de cauzalitate.

Pentru existenţa infracţiunii legea prevede cerinţa esenţială ca lipsirea de
libertate a victimei să se facă în mod ilegal.

Libertatea persoanei constituie regula, iar restrângerea ei are caracter  licit
numai cu titlu de excepţie, în cazurile când este prevăzută sau tolerată de lege ori
liber consimţită.

De exemplu, este prevăzută de lege lipsirea de libertate a persoanelor
condamnate definitiv la pedepse privative de libertate, arestate preventiv sau
reţinute cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege, reţinerea în cazarmă a
militarilor, internarea bolnavilor mintali periculoşi, restrângerea libertăţii de
mişcare a bolnavilor contagioşi, restricţiile de deplasare a persoanelor aflate în
carantină, etc.

Tot astfel, este tolerată de lege restrângerea libertăţii de mişcare şi acţiune a
copiilor minori, realizată în scop educativ de către părinţi, tutori sau de alte
persoane care îi au în ocrotire sau supraveghere. Dacă însă aceste măsuri restrictive
au un caracter excesiv şi sunt dăunătoare pentru dezvoltarea fizică, intelectuală sau
morală a minorului fapta poate constitui infracţiunea de rele tratamente aplicate
minorului prevăzută în art. 306 C.pen.
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Lipsirea de libertate are un caracter legal şi în cazul în care este realizată cu
consimţământul persoanei în cauză (bolnavii internaţi în spital la cerere, pentru
tratament, elevii sau studenţii în cămine etc.).

În toate cazurile arătate mai sus este vorba despre o  anumită restrângere
temporară a libertăţii fizice a persoanei, realizată în interesul societăţii şi al celui în
cauză, pentru motive temeinice. Această restrângere a libertăţii persoanei trebuie să
aibă loc numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute sau admise de lege şi să dureze
numai atât cât subzistă temeiurile care o justifică. De exemplu, dacă restrângerea
libertăţii s-a făcut cu consimţământul celui în cauză, ea trebuie să înceteze imediat
ce consimţământul a fost retras.

Ori de câte ori lipsirea de libertate a persoanei nu se încadrează într-o ipoteză
în care ea are caracter licit fapta va constitui infracţiune.

5. Latura subiectivă.
Infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal poate fi săvârşită numai cu

intenţie.
Pentru a exista vinovăţie sub forma intenţiei făptuitorul trebuie să prevadă că

acţiunea sau acţiunea sa va avea drept consecinţă lipsirea de libertate a victimei şi
să aibă cunoştinţă de caracterul ilicit al acţiunii sau inacţiunii. Eroarea privind
existenţa unui temei licit al lipsirii de libertate exclude vinovăţia.

În literatura juridică se consideră că intenţia ar putea fi atât directă, cât şi
indirectă. Deşi atunci când legea nu pretinde o anume formă a intenţiei acea
infracţiune ar putea fi comisă, în principiu, cu ambele forme ale intenţiei,
săvârşirea practică a infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal cu intenţie
indirectă ni se pare dificil de imaginat.

6. Consumarea. Tentativa.
Consumarea infracţiunii are loc în momentul în care lezarea libertăţii fizice a

victimei (sub forma suprimării sau restrângerii libertăţii) a devenit efectivă, punând
în evidenţă  imposibilitatea victimei de a se deplasa ori de a acţiona conform
voinţei şi intereselor sale. Acest moment se va putea determina numai în concret,
de la caz la caz.

Nu are importanţă natura şi importanţa acţiunii pe care victima a fost
împiedicată să o întreprindă (să participe la un concurs, să facă o excursie, să
vizioneze un spectacol etc.), deoarece, în limitele admise de lege, libertatea fizică a
persoanei trebuie să fie deplină,  iar persoana este  suverană în privinţa opţiunile
sale.

Dacă fapta este comisă prin asemenea mijloace încât victima nu-şi  manifestă
ori nu-şi poate manifesta voinţa de a se deplasa ori de a acţiona (de exemplu,
victimei i se administrează o substanţă narcotică ori făptuitorul o amăgeşte, făcând-
o să creadă că a fi expusă unui pericol dacă părăseşte locul unde se află),
infracţiunea se va considera consumată când s-a depăşit momentul în care ar fi
trebuit să se deplaseze ori să întreprindă o anumită acţiune conformă intereselor
sale (să meargă la serviciu, să  comunice cu o anumită persoană, să participe la o
întâlnire de afaceri, să efectueze o plată etc.).
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Lipsirea de libertate în mod ilegal este o infracţiune continuă. După
consumare ea se prelungeşte în timp până când  privarea de libertate a victimei
încetează, acesta fiind momentul epuizării infracţiunii.

Tentativa se pedepseşte în cazul formei simple şi al primelor trei forme
agravate ale acestei infracţiuni (art. 189 alin. 3 C.pen.). În cazul celei de-a treia
forme agravate (art. 189 alin. 4 C.pen) sunt asimilate tentativei şi actele
preparatorii: producerea sau procurarea mijloacelor, a instrumentelor sau luarea de
măsuri în vederea comiterii faptei (art. 189 alin. 5 C.pen.).

7. Formele agravate.
Legea prevede nu mai puţin de 8 forme agravate ale infracţiunii de lipsire de

libertate în mod ilegal. Dintre acestea primele două (alin. 2 şi 3) sunt sancţionate
identic, după cum şi cea de-a cincea (alin. 2  comb. cu alin. 5  teza a II-a) şi a şasea
(alin. 3 comb. cu alin.  5 teza a II-a) pot fi privite şi ca forme agravate alternative.

Prima formă agravată se realizează când lipsirea de libertate în mod ilegal
este săvârşită în vreuna dintre circumstanţele agravante prevăzute în art. 189 alin. 2
C.pen. şi anume:

a) Prin simulare de calităţi oficiale.
Simularea unei calităţi oficiale înseamnă folosirea de către făptuitor a unei

calităţi oficiale pe care nu o are, fie pretinzând în mod mincinos că are o asemenea
calitate, fie menţinând victima în eroare. Acest procedeu de săvârşire are un efect
intimidat asupra victimei, determinând-o, în general, să nu opună rezistenţă.

Agravanta se justifică prin gravitatea mai ridicată a faptei, determinată de
atingerea adusă şi unei alte valori sociale (autoritatea de stat) şi de posibilitatea
săvârşirii cu mai multă uşurinţă a infracţiunii prin folosirea acestui mijloc.

Calitatea oficială  are înţelesul de funcţie îndeplinită în cadrul unei autorităţi
publice. Împărtăşim punctul de vedere exprimat în literatura juridică în sensul că
agravanta se realizează numai dacă simularea priveşte o calitate oficială dintre cele
care conferă deţinătorului ei dreptul de a dispune sau executa măsuri de restrângere
a libertăţii persoanei (procuror, poliţist, jandarm, ofiţer de informaţii, lucrător
sanitar însărcinat cu luarea de măsuri pentru combaterea unei epidemii etc.),
întrucât numai o asemenea calitate poate avea efect intimidat asupra victimei.

Simularea calităţii oficiale se poate realiza în diverse modalităţi concrete cum
ar fi: afirmaţii verbale mincinoase, prezentarea unei legitimaţii false, purtarea fără
drept a unei uniforme etc.

Circumstanţa agravantă este reală.
b) Prin răpire.

Prin răpire se înţelege luarea victimei din locul unde se află şi ducerea ei într-
un alt loc, împotriva voinţei sale.

Această circumstanţă agravantă are ca raţiune periculozitatea deosebită a
făptuitorului care  relevă o îndrăzneală sporită, acţionează conform unui plan şi
utilizează, de regulă, constrângerea, precum şi posibilităţile  mai reduse de scăpare
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ale victimei şi de dificultatea  descoperirii de către autorităţi a locului unde a fost
dusă victima.

Răpirea se poate realiza prin diferite mijloace: prin constrângere fizică sau
psihică sau prin punerea victimei în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi
exprima voinţa (de exemplu, prin administrarea unei substanţe narcotice) ori prin
amăgirea acesteia).

Răpirea se asociază, de regulă, cu cererea unui folos material în schimbul
eliberării sau cu agravanta din alin. 3 al art. 189 C.pen. ori cu săvârşirea altei
infracţiuni.

Circumstanţa agravantă este reală.
c) De către o persoană înarmată.

Raţiunea agravantei rezidă în periculozitatea sporită a făptuitorului care,
înarmat fiind, acţionează cu mai multă îndrăzneală, ştiind că va putea recurge, la
nevoie, la folosirea armei.

Pentru existenţa acestei agravante este necesar ca făptuitorul să fi avut asupra
sa în momentul săvârşirii faptei o armă propriu-zisă în sensul art. 151 alin. 1
C.pen. sau să fi utilizat pentru atac vreun alt obiect, acesta devenind astfel „armă”
prin asimilare, în sensul art. 151 alin. 2 C.pen.

În cazul armelor propriu-zise nu are importanţă dacă acestea au fost purtate
sau nu la vedere, fiind suficient să se facă dovada că făptuitorul a avut asupra sa o
astfel de armă.

S-a exprimat şi opinia că pentru existenţa agravantei arma ar trebui să fie
purtată la vedere, deoarece numai într-o asemenea situaţie ar avea efect intimidat
asupra victimei. Nu împărtăşim acest punct de vedere întrucât el introduce o
condiţie care excese textului legii. Textul legal este cât se poate de limpede în
sensul că e suficient ca făptuitorul să fie „o persoană înarmată”, neputând conduce
la concluzia că persoana care nu poartă arma la vedere nu ar fi înarmată. Pe de altă
parte, raţiunea care a stat la baza prevederii acestei circumstanţe agravante în cazul
mai multor infracţiuni din codul penal (lipsirea de libertate în mod ilegal, violarea
de domiciliu, furtul calificat, tâlhăria) este una şi aceeaşi: periculozitatea
făptuitorului, iar nu efectul concret (produs ori nu) asupra victimei.

Circumstanţa agravantă este reală. Ea se răsfrânge şi asupra participanţilor
dacă aceştia au cunoscut-o.

d) De două sau mai multe persoane împreună.
Raţiunea acestei agravante constă în gravitatea sporită a infracţiunii de lipsire

de libertate în mod ilegal comisă în participaţie, datorită şanselor sporite de reuşită
pe care le oferă  contribuţia mai multor făptuitori la săvârşirea faptei.

Pentru realizarea acestei circumstanţe agravante  este necesar ca fapta să fie
comisă de două sau mai multe persoane împreună, adică  sub forma participaţiei
concomitente.

În concret această participaţie se înfăţişa sub următoarele forme: doi sau mai
mulţi coautori; un autor şi unul sau mai mulţi complici concomitenţi; doi sau mai
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mulţi coautori şi un  complice concomitent; doi sau mai mulţi coautori şi doi sau
mai mulţi complici concomitenţi.

Circumstanţa agravantă fiind reală, instigatorul şi complicele anterior va
răspunde pentru această  agravantă numai dacă a prevăzut că fapta va fi săvârşită
de alte două persoane împreună. Dacă instigatorul săvârşeşte şi acte de
complicitate concomitentă, va răspunde pentru instigare la forma agravată a
infracţiunii, nu pentru complicitate, întrucât instigarea ca formă principală a
participaţiei absoarbe complicitatea.

Această circumstanţă agravantă subzistă chiar dacă unul sau mai mulţi dintre
participanţi nu răspund penal (minori sub 14 ani, iresponsabili etc.).

Dacă fapta este săvârşită de trei sau mai multe persoane împreună, această
împrejurare nu poate fi reţinută şi ca agravantă generală prevăzută de art. 75 lit. a
C.pen. întrucât ea este inclusă, prin voinţa legii, în circumstanţa agravantă
specială (de calificare) a infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, dispoziţia
specială a legii prevalând în raport cu cea generală.

e) Dacă în schimbul eliberării victimei se cere un folos material sau
orice alt avantaj.

Această agravantă are ca raţiune gravitatea mai ridicată a infracţiunii de
lipsire de libertate când ea este săvârşită ca  mijloc de obţinere a unor foloase
materiale sau a altor avantaje, ca şi profilul moral josnic al celui care face din
libertatea persoanei obiect de negociere în schimbul unor avantaje. În vederea
descurajării săvârşirii unor astfel de fapte este pe deplin justificată o sancţionare
penală mai severă.

Pentru a se realiza această agravantă este suficient ca făptuitorul să fi cerut,
indiferent sub ce formă (verbal, în scris, prin telefon sau alte mijloace de
comunicare etc.) un  folos material (o răscumpărare, de regulă o sumă de bani sau
anumite bunuri) sau orice alte avantaje în schimbul eliberării victimei.

Dacă cererea  făptuitorului se încadrează  în ipotezele prevăzute de art. 189
alin. 3 C.pen. se va realiza circumstanţa agravantă respectivă.

Nu are importanţă cui a fost adresată cererea (familiei victimei, altei persoane
apropiate, autorităţilor etc.), nici  cine ar urma să fie beneficiarul foloaselor sau
avantajelor (făptuitorul sau altă persoană). De asemenea, nu are importanţă dacă
cererea a fost satisfăcută sau nu, fiind suficient ca ea să fi fost exprimată de
făptuitor.

Circumstanţa agravantă este reală.
f) Asupra unui minor.

Această circumstanţă agravantă se referă la subiectul pasiv al infracţiunii, care
trebuie să fie un minor.

Fapta este în acest caz mai gravă deoarece poate periclita dezvoltarea fizică şi
psihică a victimei, şi pentru că făptuitorul profită, în general, de împrejurarea că
victima este un minor,  reuşind să comită fapta cu mai multă uşurinţă.
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Agravanta este aplicabilă dacă victima nu împlinise vârsta de 18 ani până  în
momentul începerii lipsirii de libertate, chiar dacă  împlineşte această vârstă în
timpul când este privată de libertate .

Pentru a se reţine această circumstanţă în sarcina făptuitorului trebuie să se
facă dovada că acesta a cunoscut sau prevăzut că victima este un minor.

Circumstanţa agravantă este reală.
g) Dacă victima este supusă unor suferinţe.

Infracţiunea este mai gravă în acest caz întrucât victima nu pe lângă faptul că
este lipsită de libertate, este supusă şi unor suferinţe.

 Suferinţe cauzate victimei pot să fie fizice (maltratare, înfometare, lăsare în
frig etc.) sau psihice (batjocorire, ţinerea în întuneric, provocarea unei stări de
groază sau de disperare etc.).  Aceste suferinţe trebuie să aibă o anumită intensitate
şi durată, aspect care se va aprecia în concret, nefiind vorba despre suferinţele (mai
ales psihice) pe care le implică în mod obişnuit lipsirea de libertate a unei
persoane.

Suferinţele pot decurge fie din modul de executare a faptei, fie din regimul la
care este supusă victima pe durata privării de libertate.

Circumstanţa agravantă este reală.
h) Dacă sănătatea sau viaţa victimei sunt puse în pericol.

Pentru existenţa acestei agravante trebuie să se constate producerea , în
concret, a unei stări de pericol pentru sănătatea sau viaţa victimei. Acest pericol
poate fi determinat de modul de executare a faptei sau de regimul la care este
supusă victima. Agravanta subzistă chiar dacă starea de pericol a existat numai la
un moment dat, după care a încetat. Circumstanţa agravantă este reală.

A doua formă agravată (art. 189 alin. 3) se realizează când lipsirea de
libertate a unei persoane  a fost săvârşită în scopul de a o obliga la practicarea
prostituţiei.

Circumstanţa agravantă se referă la scopul special urmărit de făptuitor prin
lipsirea de libertate a victimei şi anume acela de a o obliga să practice prostituţia.
Nu este necesar ca victima lipsită de libertate să fi fost  şi constrânsă la practicarea
prostituţiei, fiind suficient ca făptuitorul să fi urmărit acest scop. Dacă victima a
fost şi constrânsă să se prostitueze se va realiza un concurs de infracţiuni (lipsire de
libertate în forma agravată (art. 189 alin. 3) şi proxenetism (art. 329 alin. 2 C.pen.).

Circumstanţa agravantă este personală.
A treia formă agravată (art. 189 alin. 4)
Infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal prezintă o gravitate deosebită

atunci când este săvârşită în condiţiile prevăzute de art. 189 alin. 4 C.pen. şi anume
„dacă pentru eliberarea persoanei se cere în orice mod, ca statul, o persoană
juridică, o organizaţie internaţională interguvernamentală sau un grup de
persoane să îndeplinească sau să nu îndeplinească un anumit act”.

Introducerea acestei circumstanţe agravante în art. 189 din codul penal român
este exprimă voinţa statului român de a contribui, alături de celelalte state
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democratice, la combaterea actelor de terorism constând în răpiri de persoane sau
luări de ostatici pentru a determina autorităţile statale ori anumite persoane
juridice, organizaţii internaţionale interguvernamentale sau grupuri de persoane să
se conformeze cererilor infractorilor.

Pentru a se realiza agravanta este suficient ca făptuitorul (sau făptuitorii) să fi
formulat o cerere în sensul arătat de art. 189 alin. 4 C.pen.

În privinţa pretenţiilor ce trebuie să fie cuprinse în cerere, ele  trebuie să
vizeze îndeplinirea unui act sau neîndeplinirea unui act de către entitatea vizată.
De exemplu, se cere guvernului unui stat (nu neapărat celui român) de a elibera din
detenţie una sau mai multe persoane, de a lua o anumită decizie politică, de a nu
pune în executare o hotărâre judecătorească de condamnare etc.).

Nu are importanţă cui a fost comunicată cererea (entităţii căreia i se pretinde o
anumită conduită sau altcuiva (de exemplu unui ziar, post de televiziune etc.) cu
scopul ajungerii cererii la cunoştinţa celor vizaţi şi nici prin ce procedeu (în scris,
prin intermediul unei persoane, telefonic, sub formă de înregistrare audio-video
etc.). De asemeni, nu are importanţă dacă cererea a fost satisfăcută sau nu.

Circumstanţa agravantă este reală.
A patra formă agravată (art. 189 alin 5 teza I).
Această formă agravată a infracţiunii (art. 189 alin. 1 şi 5 teza I C.pen) constă

în săvârşirea faptei prevăzute de art. 189 alin. 1 de către o persoană care face
parte dintr-un grup organizat.

Circumstanţa agravantă priveşte subiectul activ al infracţiunii şi are caracter
personal.

Expresia „grup infracţonal organizat” este definită de art. 2 lit a din Legea nr.
39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate în felul următor:
„grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, care există pentru o
perioadă şi acţionează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor
infracţiuni grave, pentru a obţine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt
beneficiu material; nu constituie grup infracţional organizat grupul format
ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracţiuni şi care
nu are continuitate sau o structură determinată ori roluri prestabilite pentru
membrii săi în cadrul grupului”.

Din această definiţie rezultă că numai o reunire de persoane cu o anumită
organizare, coordonare a acţiunilor şi stabilitate în timp va fi considerată „grup
infracţional organizat”. Dacă reunirea s-a format cu caracter ocazional, imediat
înainte de comiterea infracţiunii, va exista doar o participaţie penală la infracţiunea
de lipsire de libertate în mod ilegal, fără a se reţine şi circumstanţa agravantă
privind apartenenţa la grup infracţional organizat.

A cincea formă agravată (art. 189 alin 5 teza a II-a comb. cu alin. 2).
Cea de-a cincea formă agravată constă în săvârşirea faptelor prevăzute în art.

189 alin. 2 de către o persoană care face parte dintr-un grup organizat.
Circumstanţa agravantă are înţelesul arătat mai sus şi caracter personal.
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A şasea formă agravată (art. 189 alin 5 teza a II-a comb. cu alin. 3).
Această formă agravată constă în săvârşirea faptei prevăzute de art. 189 alin.

3 de către o persoană care face parte dintr-un grup organizat.  Agravanta are
înţelesul arătat mai sus şi caracter personal.

A şaptea formă agravată (art. 189 alin. 4 comb. cu alin. 4). Această formă
agravată constă în săvârşirea faptei prevăzute de art. 189 alin. 3 de către o
persoană care face parte dintr-un grup organizat.  Agravanta are înţelesul arătat
mai sus şi caracter personal.

A opta formă agravată (art. 189 alin. 5)
Este forma cea mai gravă a infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal. Ea

se realizează  în cazul în care „fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea
victimei”

Circumstanţa agravantă priveşte un element al laturii obiective a infracţiunii -
rezultatul mai grav produs (moartea sau sinuciderea victimei) şi are caracter real.
Pentru realizarea acestei agravante trebuie să se facă dovada existenţei raportului
de cauzalitate între actele de executare a infracţiunii de lipsire de libertate şi
moartea sau sinuciderea victimei, indiferent dacă moartea ori sinuciderea s-a
produs în timpul cât victima era privată de libertate sau după eliberare. Dacă nu se
face dovada existenţei raportului cauzal între acţiunea prin care s-a comis lipsirea
de libertate şi moartea victimei va putea exista un concurs de infracţiuni (de
exemplu, lipsire de libertate şi loviri sau vătămări cauzatoare de moarte)

De asemeni, sub aspectul laturii subiective trebuie să se constate că fapta a
fost comisă cu praeterintenţie, în sensul că lipsirea de libertate s-a comis cu
intenţie, iar moartea victimei s-a produs din culpă, ca rezultat mai grav decât cel
urmărit sau acceptat. Dacă se constată însă existenţa intenţiei şi cu privire la
moartea victimei va exista un concurs de infracţiuni (omor şi lipsire de libertate în
mod ilegal - fie în forma simplă, fie în vreuna dintre formele agravate, cu excepţia
celei privitoare la moartea victimei).

Dacă la săvârşirea faptei de lipsire de libertate au participat două sau mai
multe persoane, circumstanţa agravantă se va putea reţine numai în sarcina acelora
care s-au aflat în culpă cu privire la moartea victimei.

8. Unitate de infracţiune şi pluralitate de infracţiuni
Forma simplă, ca şi formele agravate ale infracţiunii de lipsire de libertate în

mod ilegal prezintă anumite trăsături care fac necesară precizarea situaţiilor în care
fapta constituie unitate de infracţiune sau pluralitate de infracţiuni.

Pe de altă parte, de cele mai multe ori lipsirea de libertate în mod ilegal nu
este săvârşită în mod izolat şi ca scop în sine, ci face parte dintr-un lanţ de
infracţiuni, dintre care unele preced, altele însoţesc ori  succed săvârşirea  lipsirii
de libertate. Şi  în asemenea cazuri se impune clarificarea ipotezelor în care există
unitate de infracţiune sau pluralitate de infracţiuni.

a) Când mijlocul folosit pentru săvârşirea lipsirii de libertate în mod ilegal
constituie  prin el însuşi o infracţiune, care se consumă înaintea începerii executării
lipsirii de libertate, va exista un concurs real de infracţiuni. De exemplu,
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falsificarea unei legitimaţii care să ateste o calitate oficială  (art. 288 C.pen.) sau
portul ilegal de uniformă (art. 241 C.pen.).

b) Când  mijlocul folosit pentru săvârşirea lipsirii de libertate în mod ilegal
constituie prin el însuşi infracţiune, dar prin voinţa legii sau în virtutea absorbţiei
naturale intră ca element sau circumstanţă agravantă în conţinutul infracţiunii de
lipsire de libertate, constituind act de executare al acesteia, va exista  o sigură
infracţiune şi anume lipsirea de libertate în mod ilegal în forma simplă sau, după
caz, într-o formă agravată.

Astfel, lovirea sau alte violenţe (art. 180 alin.1 C.pen.) şi ameninţarea (art.
193 C.pen) sunt absorbite în mod natural ca element al formei simple a infracţiunii
de lipsire de libertate în mod ilegal (art. 189 alin. 1 C.pen.), iar dacă au o anumită
intensitate şi durată constituie, prin voinţa legii, o circumstanţă agravantă
(supunerea victimei unor suferinţe) prevăzută de art. 189 alin. 2 C.pen.

Tot astfel, uzurparea de calităţi oficiale (art. 240 C.pen.) sau şantajul (art.
194 C.pen.)  sunt absorbite prin voinţa legii ca şi circumstanţe agravante (simulare
de calităţi oficiale, respectiv cererea unui folos material sau a altor avantaje în
schimbul eliberării victimei) ale infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal în
forma agravată prevăzută de art. 189 alin. 2 C.pen., care este în acest caz
infracţiune  complexă.

c) Când mijlocul  folosit pentru săvârşirea lipsirii de libertate constituie prin el
însuşi infracţiune (de exemplu, lovire sau alte acte de violenţă), dar produce urmări
sau are trăsături care exced conţinutul simplu sau agravat al lipsirii de libertate în
mod ilegal (producerea unei vătămări corporale (art. 180 alin. 2 şi art. 181 C.pen.),
sau a unei vătămări corporale grave (art. 182 C.pen.) ori uciderea cu intenţie a
unei persoane (omorul), în forma consumată sau de tentativă (art. 174-176 C.pen)
etc.), se va realiza un concurs real de infracţiuni.

d) Când săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal este
precedată, însoţită sau urmată de săvârşirea altei infracţiuni, al cărei conţinut este
complet autonom faţă de cel al lipsirii de libertate în mod ilegal: vătămare
corporală (art. 181 C.pen.), vătămare corporală gravă (art. 182 C.pen) rele
tratamente aplicate minorului (art. 306 C.pen.), omor (art. 174-176 C.pen) etc., va
exista un concurs real de infracţiuni.

De exemplu, fapta inculpaţilor de a lovi victima, producându-i vătămări care
au necesitat mai puţin de 60 de zile de îngrijiri medicale, după care au legat-o de
un copac, constituie infracţiunea de vătămare corporală prevăzută de art. 181
C.pen., în concurs cu lipsirea de libertate în mod ilegal prevăzută de art. 189 alin. 2
C.pen. . De asemeni, fapta inculpatului care, după ce a aplicat victimei lovituri
mortale în abdomen şi torace, producându-i ruptura unor organe,  a legat victima
în stare de inconştienţă de un copac constituie omor în concurs cu lipsire de
libertate.

 e) Când  lipsirea de libertate în mod ilegal  constituie  ea însăşi mijlocul de
săvârşire a altei infracţiuni, se pot distinge două situaţii:
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1. Dacă infracţiunea-scop este o infracţiune complexă ori chiar simplă, care
absoarbe în conţinutul său prin voinţa legii sau în mod natural lipsirea de libertate
în mod ilegal, fapta va constitui o unitate de infracţiune.

De exemplu, infracţiunea de tâlhărie (art. 211 C.pen.) absoarbe în conţinutul
său, prin voinţa legii, lipsirea de libertate în mod ilegal (când furtul este comis prin
sau urmat de punerea victimei în stare de inconştienţă sau neputinţă de a se apăra
ori de a-şi exprima voinţa). Tot astfel, omorul (art. 174-176 C.pen.) absoarbe în
mod natural lipsirea de libertate în mod ilegal când punerea victimei în stare de
inconştienţă sau neputinţă de a se apăra constituie act de executare a omorului în
modalitatea concretă de ucidere aleasă de făptuitor.

În literatura juridică se consideră, în general, că infracţiunea de viol absoarbe
în mod natural în conţinutul său lipsirea de libertate în mod ilegal, violul fiind de
neconceput fără lipsirea de libertate a victimei. Deşi corectă în principiu, această
interpretare nu poate fi absolutizată, necesitând anumite distincţii şi nuanţări, spre a
se vedea în ce condiţii şi limite este necesară lipsirea de libertate a victimei pentru
săvârşirea infracţiunii de viol. Astfel, nu poate fi acceptată idea că indiferent cât ar
dura lipsirea de libertate a victimei înainte sau după săvârşirea violului (ore, zile
etc.) infracţiunea de viol va absorbi în mod natural infracţiunea de lipsire de
libertate. Sub aspect logico-juridic este evident că după consumarea sa
(instantanee) infracţiunea de viol nu mai poate absorbi nici în mod natural nici
legal o altă infracţiune. Pe de altă parte, durata lipsirii de libertate a victimei care
precede violul nu poate nici ea să fie oricât de îndelungată pentru a fi considerată
strict necesară  pentru comiterea violului, ca temei al absorbţie naturale.

De aceea considerăm că  infracţiunea de viol absoarbe în conţinutul său în
mod natural lipsirea de libertate în mod ilegal, dar numai în ceea ce priveşte acea
lipsire de libertate a victimei care este strict necesară pentru săvârşirea
infracţiunii de viol, adică din momentul începerii executării şi până la consumarea
infracţiunii de viol.

2. Dacă infracţiunea-scop nu absoarbe nici prin voinţa legii, nici în mod
natural lipsirea de libertate în mod ilegal, va exista un concurs real de infracţiuni.

De exemplu, omorul (art. 174-176 C.pen.) comis asupra victimei prin alte
modalităţi decât punerea victimei în stare de inconştienţă sau neputinţă de a se
apăra, după consumarea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal.

De asemeni, va exista concurs real de infracţiuni între lipsirea de libertate
(art. 189 C.pen.) şi viol (art. 197 C.pen) ori de câte ori lipsirea de libertate a
victimei fie precede violul cu o durată de timp semnificativă, fie se continuă după
consumarea infracţiunii de viol.

9. Sancţiuni.
Forma simplă a infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal se pedepseşte

cu închisoare de la 3 la 10 ani, prima formă agravată şi a doua cu închisoare de la
7 la 15 ani, a treia formă agravată cu închisoare de la 7 la 18 ani, a patra formă
agravată cu închisoare de la 5 la 15 de ani, a cincea formă agravată şi a şasea cu
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închisoare de la 7 la 18 de ani, a şaptea formă agravată cu închisoare de la 10 la
20 de ani, iar a opta formă agravată cu închisoare de la 15 la 25 de ani.

Tentativa infracţiunii prevăzute în art. 189 alin. 1-4 se pedepseşte.

§ 5. Violarea de domiciliu

1.Noţiune şi definiţie.
Între componentele esenţiale ale libertăţii persoanei figurează şi libertatea

acesteia de avea un loc în care să-şi poată  trăi viaţa personală şi de familie
conform dorinţei sale, în condiţii de intimitate şi fără a fi tulburată de imixtiuni,
indiscreţii sau intruziuni din partea altor persoane ori din partea autorităţilor, în
limitele prevăzute de lege.

Un asemenea loc  este domiciliul persoanei, în sensul larg pe care îl dă acestei
noţiuni legea penală.

Importanţa libertăţii domiciliului pentru definirea statutului de cetăţean liber
şi demn al unei societăţi democratice şi civilizate este consacrată de Constituţia
României care în art. 27 alin. 1 statuează principiul inviolabilităţii domiciliului,
prevăzând următoarele: „Domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile. Nimeni nu poate
pătrunde sau rămâne în domiciliul ori reşedinţa unei persoane fără învoirea
acesteia”.

Constituţia prevede în art. 27 alin. 2 situaţiile în care prin lege se poate deroga
de la principiul arătat mai sus şi anume:

„a) pentru executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărâri
judecătoreşti;

b) pentru înlăturarea unei primejdii privind viaţa, integritatea fizică sau
bunurile unei persoane;

c) pentru apărarea siguranţei naţionale sau a ordinii publice;
d) pentru prevenirea răspândirii unei epidemii.”
De asemeni, în alin. 3 şi 4 ale art. 27  Constituţia prevede, cu valoare de

principiu fundamental, că percheziţiile pot fi ordonate exclusiv de magistrat şi pot
fi efectuate numai în formele prevăzute de lege şi că percheziţiile în timpul nopţii
sunt interzise, afară de cazul delictului flagrant.

Proclamarea unor  asemenea principii nu este însă suficientă, ci trebuie ca
legea să ofere şi  garanţii şi mijloace adecvate pentru asigurarea respectării lor. În
acest sens legea penală oferă un mijloc energic şi eficace de garantare şi apărare
efectivă a libertăţii domiciliului (sau reşedinţei) persoanei prin incriminarea faptei
de violare  de domiciliu.

Potrivit art. 192 C.pen., infracţiunea de violare de domiciliu constă în
„pătrunderea fără drept, în orice mod, într-o locuinţă, încăpere, dependinţă sau
loc împrejmuit ţinând de acestea, fără consimţământul persoanei care le foloseşte,
sau refuzul de a le părăsi la cererea acesteia”.

Legea reglementează  o formă simplă a infracţiunii (art. 192 alin. 1 C.pen.) şi
o formă agravată (art. 192 alin. 2 C.pen.).

2. Obiectul juridic şi obiectul material.
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Obiectul juridic special al acestei infracţiuni constă în libertatea persoanei de
a avea un domiciliu unde să-şi desfăşoare viaţa personală şi de familie la adăpost
de imixtiuni abuzive din partea altor persoane sau din partea autorităţilor.

În literatura juridică de specialitate s-a exprimat opinia că infracţiunea de
violare de domiciliu are obiect material, acesta fiind însuşi domiciliul victimei,
indiferent dacă i s-a cauzat vreo stricăciune sau nu.  Potrivit alte opinii această
infracţiune nu are obiect material.

Considerăm întemeiată cea de-a doua opinie întrucât infracţiunea pe care o
analizăm nu vizează nici existenţa materială, nici situaţia juridică a bunurilor, ci
libertatea victimei, cu efecte doar asupra conştiinţei acesteia, în sensul declanşării
unor trăiri psiho-afective negative, caracterizate prin sentimente de insecuritate,
frustrare, stânjenire, nemulţumire, revoltă etc. datorită cărora victima nu mai poate
să-şi desfăşoare netulburat şi după propria dorinţă viaţa personală.

Nu acţiunea asupra bunurilor sau chiar asupra persoanei victimei lezează
obiectul juridic ocrotit de legea penală, ci însăşi prezenţa nedorită a făptuitorului în
locul ce constituie domiciliul victimei.

Dacă în concret, cu ocazia săvârşirii infracţiunii de violarea de domiciliu,
făptuitorul a acţionat şi asupra  unor bunuri sau persoane (distrugere, furt, lovire
etc.) aceste acţiuni vor realiza conţinutul unor infracţiuni distincte, care au obiect
material.

3. Subiecţii.
Subiect activ  al infracţiunii de violare de domiciliu poate fi orice persoană.
La forma de bază a infracţiunii participaţia penală este posibilă numai sub

forma instigării şi complicităţii anterioare, iar în cazul formei agravate sunt
posibile toate formele de participaţie.

Subiect pasiv al infracţiunii poate fi orice persoană fizică. Există o singură
infracţiune, cu pluralitate de victime, dacă domiciliul încălcat aparţine în comun
mai multor persoane.

Dacă însă făptuitorul pătrunde fără drept şi fără consimţământ în mai multe
domicilii, se vor realiza tot atâtea infracţiuni, aflate în concurs real. De exemplu,
urmărindu-şi soţia, pe care voia să o bată şi care se refugiase la un vecin,
inculpatul, plecat în căutarea ei, a pătruns forţat, împotriva voinţei locatarilor, în
mod succesiv, în apartamentele a trei persoane aflate la acelaşi etaj.

4. Latura obiectivă.
Actul de executare constă într-o încălcare a libertăţii domiciliului care poate fi

realizată în două modalităţi alternative prevăzute de lege şi anume: pătrunderea
fără drept în domiciliul altei persoane sau refuzul de a părăsi domiciliul la cererea
persoanei care îl foloseşte.

a) Noţiunea de domiciliu.
Noţiunea de „domiciliu”, este susceptibilă de înţelesuri relativ diferite în

vorbirea  obişnuită şi în diverse reglementări legale. Semnalând acest aspect, facem
precizarea că pentru caracterizarea infracţiunii de violare de domiciliu este relevant
numai sensul dat acestei noţiuni de art. 192 C.pen.
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Astfel, potrivit art. 192 C.pen., prin „domiciliu” se înţelege „o locuinţă,
încăpere, dependinţă sau loc împrejmuit ţinând de acestea”.

Prin „locuinţă” se înţelege în sensul legii penale orice construcţie în care o
persoană sau un grup de persoane înţeleg să locuiască, adică să-şi desfăşoare
efectiv şi în mod liber viaţa personală şi de familie. Nu are importanţă dacă această
construcţie este destinată în mod normal pentru locuit ori avea altă destinaţie, nici
materialul din care este confecţionată, nici mărimea sau gradul de confort,  ci faptul
că în concret este folosită ca locuinţă, fie permanent, fie temporar.  Astfel, vor fi
considerate locuinţă în sensul legii penale nu numai palatul, vila, casa obişnuită,
apartamentul dintr-un bloc sau dintr-un hotel,  ci şi cabana, coliba, bordeiul, cortul,
garajul, rulota, containerul, vagonul dezafectat, cabina unei ambarcaţiuni scoase
din uz etc., dacă sunt folosite ca locuinţă.

Nu are importanţă pentru existenţa infracţiunii dacă victima are înscrisă sau
nu în actul de identitate, viza de domiciliu sau reşedinţă privind locuinţa respectivă
şi nici dacă victima deţine locuinţa în baza unui titlu legal sau nu. Legea penală
apără inviolabilitatea domiciliului atât în cazul deţinătorului de drept, cât şi în
cazul deţinătorului de fapt al unei locuinţe. Dacă deţinătorul de fapt a săvârşit unele
contravenţii ori încălcări ale dreptului de proprietate, acestea constituie chestiuni
distincte, care trebuie  soluţionate prin mijloacele prevăzute de lege şi nu
influenţează existenţa infracţiunii de violare de domiciliu.

O persoană sau o familie poate avea două sau mai multe locuinţe pe care să le
folosească permanent sau temporar (de exemplu, o locuinţă  permanentă în oraş,
una la ţară unde locuieşte temporar, o cabană la munte pentru odihnă la sfârşit de
săptămână şi o cameră la hotel în altă localitate pe timpul unei deplasări
ocazionale). Ele nu-şi pierd semnificaţia de domiciliu în perioada când nu sunt
folosite, cum nici casa unei persoane nu încetează a fi domiciliu când stăpânul ei
este plecat în concediu (unde are de asemeni ca domiciliu camera sau locuinţa unde
este cazat). Cu alte cuvinte, în sensul art. 192 C.pen. o persoană poate avea
concomitent mai multe domicilii, fiecare dintre acestea aflându-se sub protecţia
legii penale.

Nu constituie locuinţă în sensul art. 192 C.pen. imobilul construit în acest
scop, dar care nu este efectiv locuit, deoarece această incriminare ocroteşte
libertatea persoanei de a trăi în mod netulburat în locuinţa sa, iar nu  drepturile sale
patrimoniale. O construcţie devine locuinţă în sensul legii penale numai din
momentul în care este asociată cu libertatea persoanei, prin faptul locuirii. Din
aceleaşi considerente, nu constituie violare de domiciliu fapta inculpatului de a
ocupa fără contract de închiriere un apartament dintr-un bloc proprietate de stat,
rămas liber după plecarea vechiului locatar.

Este greşită însă, după părerea noastră, soluţia instanţei de a reţine
infracţiunea de violare de domiciliu în cazul faptei inculpatului de a ocupa, fără
drept, o cameră închiriată victimei, dar în care aceasta nu începuse să locuiască
efectiv întrucât efectua lucrări de reparaţii şi zugrăvit. Motivarea instanţei că
nelocuirea efectivă nu înseamnă lipsa de folosinţă în sensul legii nu este
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convingătoare. Efectuarea de reparaţii are semnificaţia luării în stăpânire de către
victimă a camerei şi începerea folosirii ei. Nu se poate pune însă semn de egalitate
între acest mod de folosire sau, în general, între folosirea unei construcţii sau
încăperi şi locuirea acestora de către o persoană. Numai prin locuirea efectivă,
chiar şi temporară sau intermitentă, o construcţie sau încăpere dobândeşte
semnificaţia de „domiciliu” al persoanei, a cărui inviolabilitate este garantată de
art. 27 al Constituţiei şi de incriminarea prevăzută în art. 192 C.pen.

Camerele internatelor sau căminelor pentru elevi sau studenţi sunt considerate
„locuinţă” în sensul legii penale datorită faptului că persoanele respective sunt
cazate acolo pe baza consimţământului lor şi au dreptul la locuire netulburată,
putând să permită ori să interzică accesul altor persoane.

În schimb nu poate fi considerată locuinţă locul unde o persoană este cazată
împotriva voinţei sale (penitenciarul, cazarma, ospiciul etc.) şi în care accesul
altora (deţinuţi, militari sau bolnavi, gardieni, superiori, medici etc.) nu depinde de
consimţământul celor deja cazaţi.

Prin „încăpere” se înţelege o parte dintr-o construcţie, folosită efectiv pentru
locuit de către una sau mai multe persoane (o cameră dintr-un apartament, o
cameră dintr-un hotel etc.).

Când mai multe persoane locuiesc în comun şi gospodăresc împreună (de
exemplu, o familie) locuinţa lor este comună, iar prin pătrunderea fără drept şi
consimţământ în aceasta se realizează o singură infracţiune de violare de domiciliu.
Dacă fiecare persoană sau grup de persoane are câte o cameră separată şi nu
gospodăresc împreună vor exista mai multe „domicilii” în sensul  legii penale, iar
infracţiunea de violare de domiciliu poate fi comisă cu privire la fiecare dintre
acestea (de exemplu, proprietarul locuieşte într-o cameră din apartament, iar
chiriaşul în alta, ori foştii soţi locuiesc în acelaşi apartament, dar în camere
separate). În această ipoteză locatarul uneia dintre încăperi comite infracţiunea de
violare de domiciliu dacă pătrunde în încăperea locuită de altă persoană, fără
consimţământul acesteia .

„Dependinţe” sunt locurile care sunt legate direct sau indirect de o locuinţă
sau încăpere, constituind accesorii ale acesteia (bucătărie, baie, balcon, pivniţă,
magazie, garaj etc.).

Prin  „loc împrejmuit ţinând de acestea” se înţelege orice loc separat prin
îngrădire de locurile învecinate (curte sau grădină) şi care întregeşte folosinţa unei
locuinţe, încăperi sau dependinţe. Nu are importanţă felul îngrădirii (zid, gard din
lemn sau din sârmă, gard viu etc.), fiind suficient doar ca ea să exprime voinţa
celui care deţine locul respectiv de a interzice accesul altor persoane în acel loc
fără voia sa. Dacă locul împrejmuit nu are legătură cu uzul domestic şi libertatea
persoanei  el nu intră în sfera noţiunii de „domiciliu” (de exemplu, un teren situat
în altă parte a localităţii decât locuinţa).

b) Modalităţile de săvârşire a infracţiunii.

1. Pătrunderea în domiciliul unei persoane.
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Prin pătrundere se înţelege intrarea făptuitorului cu întreg corpul în unul
dintre locurile ce constituie domiciliul altei persoane. Nu interesează pentru
existenţa infracţiunii modul (legea prevede „în orice mod”) şi mijloacele folosite
de făptuitor pentru a pătrunde în domiciliul victimei (efracţie, escaladare,  violenţă,
ameninţare, inducere în eroare etc.)  şi nici dacă pătrunderea are loc pe faţă ori pe
ascuns.

Legea prevede două cerinţe esenţiale pentru ca pătrunderea într-un domiciliu
să constituie infracţiune: aceasta să se facă fără drept şi fără consimţământul
persoanei care foloseşte domiciliul respectiv.

Pătrunderea fără drept înseamnă o pătrundere abuzivă, care nu are temei
legal.

Sunt în drept să pătrundă într-o locuinţă persoanele  care folosesc efectiv acea
locuinţă fie singure, fie împreună cu alte persoane, în temeiul relaţiilor de familie
(soţii şi ceilalţi membri ai familiei) ori al înţelegerii intervenite între ele sau al
consimţământului dat spre a locui împreună cu alte persoane (elevii sau studenţii în
cămine).

În afara acestor persoane mai  au dreptul să pătrundă în domiciliul unei
persoane, chiar fără consimţământul acesteia, reprezentanţii autorităţilor publice în
cazurile şi cu respectarea formelor procedurale strict  şi limitativ prevăzute de
lege (pentru  efectuarea unei percheziţii domiciliare sau arestarea unei persoane,
pentru salvarea persoanelor sau bunurilor aflate în primejdie, pentru împiedicarea
răspândirii unei epidemii etc.), în conformitate cu prevederile art. 27 al
Constituţiei.

Orice alte drepturi sau interese invocate de făptuitor nu îi conferă dreptul de a
pătrunde în domiciliul altei persoane, pătrunderea sa în acel domiciliu fără
consimţământul persoanei respective constituind infracţiune. Valorificarea de către
o persoană a drepturilor sale trebuie să se facă prin folosirea căilor legale (de
exemplu, prin acţiune posesorie sau acţiune în revendicare ori pentru evacuare
etc.), iar nu făcându-şi dreptate singură şi încălcând libertăţile garantate de lege
altor persoane.

De exemplu, constituie violare de domiciliu fapta proprietarului unei locuinţe
de a pătrunde în aceasta fără consimţământul chiriaşului ce o deţine ori de a
pătrunde într-o dependinţă folosită de chiriaş şi de a o demola sau fapta  soţului
despărţit în fapt de soţie şi având locuinţă separată, de a pătrunde, fără
consimţământul soţiei, în fosta locuinţă comună, rămasă după despărţire în
folosinţa exclusivă a acesteia ori a titularului unui ordin de repartiţie asupra unei
locuinţe de a intra cu forţa în acea locuinţă, înlăturând lacătul pus de proprietarul
ei.

Pătrunderea fără consimţământul persoanei care foloseşte domiciliul este
considerată totodată şi fără drept (cu excepţia cazurilor prevăzute de lege). Sunt
îndreptăţite să permită ori să interzică accesul altor persoane în domiciliu cei care
au dreptul de a folosi acel domiciliu. Interzicerea accesului poate fi expresă,  prin
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aducerea acestei  voinţe la cunoştinţa persoanei indezirabile în orice mod a sau
implicită (de exemplu, prin încuierea uşii sau porţii).

2. Refuzul de a părăsi domiciliul la cererea persoanei care îl foloseşte.
La cea de-a doua modalitate de săvârşire a infracţiunii a infracţiunii de violare

de domiciliu actul de executare ar consta în aparenţă într-o acţiune de a
făptuitorului de a refuza să părăsească domiciliul, adică de a-i comunica celui ce i-
a cerut să părăsească domiciliul că refuză să dea curs cererii. În realitate actul de
executare constă într-o inacţiune şi anume omisiunea de a părăsi domiciliul la
cererea celui în drept

Această modalitate a infracţiunii presupune premisa că făptuitorul se afla deja
în incinta domiciliului unde pătrunsese anterior fie cu asentimentul celui care
locuieşte acolo, fie din eroare, dar prezenţa sa a devenit indezirabilă. Pentru
existenţa infracţiunii în această modalitate trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

1) Să i se fi cerut în mod expres şi neechivoc făptuitorului să părăsească
domiciliul;

2) Cererea să fi fost formulată de persoana în drept să o facă, adică de o
persoană care are dreptul de a permite sau interzice accesul în domiciliu în
sensul celor arătate mai sus;

3) Făptuitorul să omită părăsirea de îndată a domiciliul victimei după ce a
luat cunoştinţă de cererea acesteia.

Nu este necesar să existe un refuz din partea făptuitorului în sensul de
comunicare. Nu prin răspunsul negativ, ci prin omisiunea făptuitorului de a părăsi
locul unde este indezirabil se încalcă inviolabilitatea domiciliului. Chiar dacă
persoana ar răspunde prin refuz, dar apoi ar părăsi de îndată domiciliul, nu va
exista infracţiune.

Explicaţia utilizării termenului “refuzul” în norma de incriminare rezidă, în
opinia noastră, în voinţa legiuitorului de a sublinia caracterul intenţionat al
omisiunii făptuitorului de a părăsi domiciliul.

Urmarea imediată constă într-o lezare a  libertăţii victimei cu privire la
domiciliu.

Raportul de cauzalitate rezultă din materialitatea faptei.
5. Latura subiectivă.
Infracţiune de violare de domiciliu se caracterizează prin intenţie directă ca

formă a vinovăţiei.
Deşi legea nu prevede o cerinţă expresă în acest sens, teoretic şi practic este

greu de presupus că intenţia ar putea fi şi una indirectă din moment ce făptuitorul
trebuie să aibă reprezentarea că pătrunderea sa are loc fără consimţământ şi fără
drept, respectiv că i s-a cerut să părăsească domiciliul şi omite să dea curs cererii.

6. Consumarea. Tentativa.
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Infracţiunea se consumă în momentul pătrunderii complete a făptuitorului în
vreunul din locurile care constituie în sensul legii domiciliul victimei, respectiv în
momentul în care a trecut intervalul rezonabil de timp în care făptuitorul putea
efectiv să părăsească domiciliul după ce i s-a cerut aceasta. Infracţiunea poate
îmbrăca atât forma continuă, cât şi forma continuată.  În asemenea cazuri va exista
şi un moment al epuizării infracţiunii.

Tentativa este posibilă, dar nu se pedepseşte.
7. Forma agravată.
Forma agravată a infracţiunii de violare de domiciliu se realizează când fapta

a fost săvârşită în vreuna din următoarele circumstanţe agravante cu caracter
alternativ: „de o persoană înarmată, de două sau mai multe persoane împreună, în
timpul nopţii sau prin folosire de calităţi mincinoase“ (art. 192 alin. 2 C.pen.).

a) de către o persoană înarmată; Agravanta are înţelesul arătat la
infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal. Nu are importanţă dacă
făptuitorul poartă sau nu la vedere arma propriu-zisă.

b) de două sau mai multe persoane împreună; Agravanta presupune o
participaţie penală sub forma coautoratului sau complicităţii concomitente,
în sensul arătat şi la infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal.

c) în timpul nopţii; Agravanta are caracter real, referindu-se la timpul
săvârşirii infracţiunii. Expresia „în timpul nopţii“ are înţelesul obişnuit,
adică de la căderea întunericului, până cînd se face din nou ziuă, interval
depinzător de anotimp şi de condiţiile meteorologice. Nu are importanţă
dacă locul faptei era iluminat artificial sau nu şi nici dacă făptuitorul s-a
folosit în concret sau nu de împrejurarea că era noapte. Dacă din  proble
administrate nu se poate stabili în mod cert dacă era sau nu noapte în
momentul săvârşirii faptei, îndoiala va profita făptuitorului, excluzând
agravanta.

d) prin folosire de calităţi mincinoase; Agravanta are caracter real şi priveşte
mijlocul folosit pentru săvârşirea infracţiunii. Expresia calităţi mincinoase
se referă  atât la calităţi oficiale, cât şi neoficiale (coleg, rudă, prieten etc.)
pe care făptuitorul le invocă în mod mincinos pentru a-şi facilita comiterea
infracţiunii. Dacă folosirea calităţii mincinoase priveşte o calitate oficială
şi este însoţită de un act aferent exerciţiului acelei calităţi va exista un
concurs de infracţiuni între violarea de domiciliu şi uzurparea de calităţi
oficiale.

8. Unitate de infracţiune sau pluralitate  de infracţiuni.
 De cele mai multe ori infracţiunea de violare de domiciliu nu este săvârşită

singură, ci este însoţită de săvârşirea de către aceeaşi persoană şi a altor infracţiuni.
În asemenea situaţii se impune clarificarea încadrării juridice a ansamblului
activităţii infracţionale.

a) Când mijlocul folosit pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu
constituie  prin el însuşi o infracţiune, care se consumă înaintea începerii
executării violării de domiciliu, va exista un concurs real de infracţiuni
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(infracţiunea-mijloc şi violarea de domiciliu). De exemplu, falsificarea unei
legitimaţii care să ateste o calitate oficială, adică falsul material în înscrisuri
oficiale  (art. 288 C.pen.) sau portul ilegal de uniformă (art. 241 C. pen.), ori furtul
(art. 208-209 C.pen) sau portul ilegal al unei arme (art. 279 C.pen.).

b) Când mijlocul folosit pentru săvârşirea actelor de executare ale
infracţiunii de violare de domiciliu constituie  prin el însuşi o infracţiune va exista
un concurs real de infracţiuni (infracţiunea- mijloc şi violarea de domiciliu, în
formă simplă sau agravată), deoarece pentru existenţa infracţiunii de violare de
domiciliu nu interesează mijloacele concrete de săvârşire.

 De exemplu, dacă pătrunderea în domiciliu se realizează prin acte de violenţă
îndreptate asupra unei persoane ori prin ameninţare sau prin acte de distrugere de
bunuri va exista un concurs real între o infracţiune din cele prevăzute de art. 180-
182 C.pen., respectiv de ameninţare (art. 193 C.pen.) sau distrugere (art. 217
C.pen.). şi infracţiunea de violare de domiciliu.

Dacă mijlocul constă în folosirea mincinoasă a unei calităţi oficiale, va exista
un concurs real între infracţiunea de violare de domiciliu în forma agravată (art.
192 alin. 2 C.pen.) şi uzurparea de calităţi oficiale (art. 240 C.pen.), deoarece
pentru existenţa agravantei este suficient ca  făptuitorul să folosească în mod
mincinos orice calitate pe care nu o deţine.

c) Dacă violarea de domiciliu constituie, ea însăşi, mijloc pentru săvârşirea
altei infracţiuni va exista un concurs real de infracţiuni (violarea de domiciliu şi
infracţiunea-scop), afară de cazul în care, în baza unei dispoziţii exprese a legii,
violarea de domiciliu ar fi absorbită în conţinutul unei infracţiuni complexe.

În literatura juridică şi în practica judiciară se consideră că există concurs real
de infracţiuni în cazul în care violarea de domiciliu constituie mijlocul de săvârşire
a unor  infracţiuni cum ar fi: omorul (art. 174-176 C.pen., vătămarea corporală
(art. 181 C.pen) lipsirea de libertate în mod ilegal (art. 189 C.pen.)  violul (art. 197
C.pen.) etc.

Nu există însă o concepţie unitară  în ceea ce priveşte furtul (simplu sau
calificat) săvârşit prin violare de domiciliu şi nici în ceea ce priveşte tâlhăria
săvârşită într-o locuinţă sau dependinţe ale acesteia.

Vom reveni asupra acestei chestiuni în cadrul analizei furtului calificat şi
tâlhăriei. Anticipând, menţionăm că, în opinia noastră, ori de câte ori un furt
(simplu sau calificat) ar fi comis dintr-o locuinţă (încăpere, dependinţe etc), fiind
totodată întrunite şi elementele constitutive ale infracţiunii de violare de domiciliu,
calificarea corectă este cea a concursului real de infracţiuni. Aceeaşi soluţie, dar
cu o motivare parţial diferită, este valabilă şi cazul tâlhăriei.

9. Sancţiuni.
Forma de bază a infracţiunii de violare de domiciliu se pedepseşte cu

închisoare de la 6 luni la 4 ani, iar forma agravată cu închisoare de la 3 la 10 ani.
10.Aspecte procesuale.
Potrivit art. 192 alin. 3 C.pen., pentru forma de bază a infracţiunii (art. 192

alin. 1) acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei
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vătămate, iar împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

§ 4. Ameninţarea

1. Noţiune şi definiţie.
Ameninţarea înseamnă în limbajul obişnuit aducerea la cunoştinţa unei

persoane a hotărârii (intenţiei) de a-i face un rău.
Infracţiunea de ameninţare este definită în art. 193 C.pen. în felul următor:

„Fapta de a ameninţa o persoană cu săvârşirea unei infracţiuni sau a unei fapte
păgubitoare îndreptate  împotriva ei, a soţului ori a unei rude apropiate, dacă este
de natură să o alarmeze”.

2. Obiectul juridic.
Obiectul juridic special al infracţiunii de ameninţare este libertatea psihică a

persoanei, în sensul de libertate de a trăi şi de a acţiona conform voinţei şi
intereselor sale, fără teama că i s-ar putea pricinui un rău, în limitele admise de
ordinea de drept.

Infracţiunea nu are obiect material.
3. Subiecţii.
Subiect activ al infracţiunii de ameninţare poate fi orice persoană.
Participaţia este posibilă întotdeauna sub forma instigării şi a complicităţii.

Coautoratul este posibil numai dacă fapta este comisă printr-o acţiune care se poate
realiza prin cooperarea nemijlocită a mai multor persoane (de exemplu, printr-o
scrisoare de ameninţare).

Subiect pasiv poate fi orice persoană.
4. Latura obiectivă.
Actul de executare constă într-o acţiune de ameninţare, adică de aducere la

cunoştinţa victimei a faptului că împotriva sa ori a uneia dintre celelalte persoane
arătate de lege se va săvârşi o infracţiune sau o faptă păgubitoare.

Acţiunea de ameninţare se poate realiza prin orice mijloace (verbal, în scris,
prin mijloace de comunicare la distanţă, prin gesturi semnificative, în mod direct
sau prin intermediul unei terţe persoane etc.).

Ameninţarea poate fi explicită (se indică anume răul care va fi pricinuit) sau
implicit (victima este lăsată să deducă răul cu care este ameninţată). De asemenea,
ameninţarea poate să fie făţişă  (când făptuitorul este cunoscut de la început), sau
ascunsă (când făptuitorul îşi ascunde identitatea, de exemplu printr-o scrisoare
anonimă).

Acţiunea de ameninţare trebuie să îndeplinească următoarele  cerinţe
esenţiale:

a) Obiectul ameninţării să fie săvârşirea unei infracţiuni sau a unei fapte
păgubitoare.

Infracţiunea cu care se ameninţă poate fi oricare dintre infracţiunile prevăzute
de lege care pot avea ca subiect pasiv o persoană fizică. Prin „faptă păgubitoare”
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se înţelege orice acţiune sau inacţiune producătoare de prejudicii materiale
(pagube).

Fapta nu constituie infracţiune dacă făptuitorul ameninţă cu folosirea unei căi
legale (că va intenta un proces  sau va denunţa săvârşirea unei infracţiuni etc.) ori
cu exercitarea unui drept sau cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu etc., deoarece
în  astfel de cazuri ameninţarea nu are caracter ilicit. Nici nu este vorba de o
ameninţare propriu-zisă, ci mai curând de avertizarea persoanei respective cu
privire la un demers legal ce urmează a fi întreprins.

b) Infracţiunea sau fapta păgubitoare cu care se ameninţă trebuie să fie
îndreptată împotriva persoanei ameninţate, a soţului  ori a unei rude apropiate.

Noţiune de rude „rude apropiate este definită în art. 149 C.pen. Fapta nu
constituie infracţiune dacă răul cu care se ameninţă vizează orice altă persoană,
chiar dacă aceasta ar fi în relaţii apropiate cu victima (prietenie, logodnă,
concubinaj etc.).

c) Ameninţarea să fie de natură să alarmeze victima.
Aceasta înseamnă că ameninţarea trebuie să fie serioasă, şi aptă  să insufle

temerea că infracţiunea sau fapta păgubitoare va fi săvârşită într-un viitor nu prea
îndepărtat. Nu este necesar ca ameninţarea să fi produs efectiv o temere celui
ameninţat, fiind suficient să existe posibilitatea producerii acesteia.

Îndeplinirea acestei cerinţe se va aprecia în raport de împrejurările concrete
ale cauzei, ţinând seama de răul cu care s-a ameninţat, de mijloacele de săvârşire a
faptei, împrejurările concrete de timp şi loc, relaţiile dintre făptuitor şi victimă,
posibilitatea efectivă de săvârşire a infracţiunii sau a faptei păgubitoare, gradul de
instruire şi experienţa  de viaţă a victimei etc.

Nu se realizează această cerinţă dacă ameninţarea cu săvârşirea unei
infracţiuni sau fapte păgubitoare este condiţionată de repetarea unei anumite
comportări necorespunzătoare a victimei ori dacă ameninţarea nu are ca obiect
producerea unui rău determinat (de exemplu, făptuitorul ameninţă victima că îi va
face „un rău”).

Urmarea imediată constă într-o stare de pericol pentru libertatea psihică a
victimei. Nu împărtăşim punctul de vedere potrivit căruia urmarea imediată ar
consta într-o stare de temere, de alarmare a victimei, întrucât potrivit textului legii
este suficient ca ameninţarea să fie „de natură să alarmeze”, adică să aibă în mod
obiectiv această aptitudine.

Între  acţiunea de ameninţare şi urmarea imediată trebuie să existe un raport
de cauzalitate. Acesta rezultă din materialitatea faptei.

5. Latura subiectivă.
Infracţiunea de ameninţare presupune săvârşirea faptei cu intenţie. Aceasta

poate fi, în principiu, fie directă, fie indirectă.
6. Consumarea.
Consumarea infracţiunii de ameninţare are loc în momentul când ameninţarea

a ajuns la cunoştinţa victimei, aceasta depinzând de modalitatea concretă de
săvârşire a faptei. Tentativa nu se pedepseşte.
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Dacă ameninţarea este urmată imediat de săvârşirea infracţiunii cu care s-a
ameninţat, acea infracţiune absoarbe în mod natural ameninţarea, ca fază a
desfăşurării ei (de exemplu, ameninţarea cu moartea, urmată de uciderea victimei).
Dacă însă de la ameninţare şi până la comiterea infracţiunii a trecut un  anumit
interval de timp va exista un concurs de infracţiuni.

7. Sancţiuni.
Infracţiunea de ameninţare se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la  3 ani

sau cu amendă.
Legea prevede şi o cauză de limitare a pedepsei, în sensul că pedeapsa

aplicată pentru ameninţare nu poate depăşi maximul pedepsei prevăzută de lege
pentru infracţiunea care a format obiectul ameninţării.

8. Aspecte procesuale.
În cazul infracţiunii de ameninţare acţiunea penală se pune în mişcare la

plângerea prealabilă a persoanei vătămate, iar împăcarea părţilor înlătură
răspunderea penală.

§ 5. Şantajul

1. Noţiune şi definiţie.
Infracţiunea de şantaj constă în constrângerea unei persoane prin diferite

mijloace de a urma o anumită conduită cerută de făptuitor, în vederea dobândirii
unor foloase pentru acesta sau pentru altă persoană.

Infracţiunea de şantaj este reglementată în mod diferit în codurile penale din
diferite ţări şi perioade istorice, Unele coduri penale includ şantajul în grupa
infracţiunilor contra patrimoniului, altele în grupa infracţiunilor contra libertăţii
persoanei. De asemeni, unele coduri fac distincţie între  infracţiunea de şantaj
propriu-zis (comis prin ameninţare cu darea în vileag a unor fapte
compromiţătoare) şi infracţiunea asemănătoare, denumită „extorcare” (comisă
prin violenţă sau ameninţare cu săvârşirea unei infracţiuni).

Codul penal român din 1968 a îmbrăţişat soluţia incriminării şantajului în
grupa infracţiunilor contra libertăţii persoanei. Această soluţie legislativă pune
accentul pe apărarea libertăţii psihice a persoanei şi este mai eficace deoarece
existenţa infracţiunii nu este condiţionată de producerea unei pagube, fiind
indiferent dacă victima a cedat sau nu constrângerii exercitate de făptuitor.

Articolul 194 C.pen. reglementează două forme ale infracţiunii de şantaj: o
formă simplă (art. 194 alin. 1 C.pen.) şi o formă agravată (art. 194 alin. 2 C.pen.).

 Forma simplă a infracţiunii  constă în „Constrângerea unei persoane, prin
violenţă sau ameninţare, să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, dacă fapta
este comisă spre a dobândi în mod injust un folos, pentru sine sau pentru altul”

2. Obiectul juridic şi obiectul material.
Obiectul juridic special al infracţiunii de şantaj este complex, fiind format

dintr-un obiect juridic principal şi unul secundar.



145

Obiectul juridic principal constă în libertatea psihică a persoanei, care
presupune libertatea acesteia de a lua decizii şi de a acţiona conform dorinţei şi
intereselor sale, fără vreo constrângere din partea altei persoane.

Obiectul juridic secundar poate consta în  integritatea corporală sau
sănătatea persoanei (când fapta este comisă prin violenţă), integritatea
patrimoniului, un interes personal nepatrimonial  sau altă valoare socială (de
exemplu, normala desfăşurare a activităţii unei unităţi din cele prevăzute în art. 145
C.pen.).

Infracţiunea de şantaj poate avea şi un obiect material (corpul victimei) când
fapta este comisă prin violenţă.

3. Subiecţii.
Subiect activ al infracţiunii poate fi orice persoană.
Participaţia este posibilă sub toate formele când fapta este comisă prin

violenţă. Când fapta este comisă prin ameninţare este posibilă, de regulă, numai
instigarea şi complicitatea morală (ca şi la infracţiunea de ameninţare).

Subiect pasiv principal poate fi orice persoană fizică. Infracţiunea poate avea
ca subiect pasiv secundar şi o persoană juridică (de exemplu, persoana  juridică
păgubită prin infracţiune).

4. Latura obiectivă.
Actul de executare constă într-o acţiune de constrângere exercitată asupra

victimei pentru a o determina să se conformeze cererilor făptuitorului
Constrângerea se poate realiza prin două modalităţi alternative prevăzute de

lege: violenţă sau ameninţare.
Prin „violenţă” se înţelege fapta prevăzută în art. 180 C.pen., iar

„ameninţarea” are înţelesul prevăzut în art. 193 C.pen, cu menţiunea că obiectul
ameninţării trebuie să fie oricare altul decât cel prevăzut în art. 194 alin. 2 C.pen.

Constrângerea trebuie să fie exercitată pentru determinarea victimei să
urmeze o conduită dintre cele arătate de lege şi anume:

a) Să dea, adică să se autodeposedeze de un bun, să remită un bun sau o sumă
de bani făptuitorului sau persoanei indicată de acesta.

b) Să facă ceva adică să acţioneze într-un anumit fel, contrar voinţei sale (să
semneze un act, să aprobe o cerere, să îndeplinească într-un anumit fel un act care
intră în atribuţiile sale de serviciu etc.).

c) Să nu facă ceva (să se abţină de la o anumită acţiune, să nu îndeplinească o
îndatorire de serviciu sau legală etc.).

d) Să sufere ceva (să suporte producerea unui prejudiciu moral sau material).
Şantajul săvârşit prin constrângerea victimei să dea bani sau alte bunuri

prezintă asemănări cu infracţiunea de tâlhărie, ceea ce impune delimitarea celor
două infracţiuni. Această delimitare se poate face după criteriul momentului când
urmează a fi remis bunul şi după cel al momentului incidenţei pericolului la care
este expusă victima.

După primul criteriu, fapta constituie tâlhărie când victimei i se cere să dea
bunul de îndată (imediat, pe loc), concomitent cu săvârşirea violenţei sau
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ameninţării, iar dacă  victimei i se cere  să remită bunul ulterior, fapta constituie
şantaj.

După al doilea criteriu,  în cazul tâlhăriei răul la care este expusă victima este
întotdeauna imediat (în curs de producere sau iminent), iar în cazul şantajului
pericolul este unul viitor.

De exemplu, în practica judiciară s-a reţinut că fapta inculpatului de a
determina victima să-i de un bun, ameninţând-o cu moartea, constituie infracţiune
de tâlhărie

În cazul în care prin constrângere făptuitorul cere victimei să facă, să nu facă
ori să sufere ceva, fapta constituie infracţiune de şantaj indiferent dacă pretenţiile
victimei ar urma să fie satisfăcute de îndată sau ulterior.

Urmarea imediată principală constă într-o stare de pericol pentru libertatea
psihică a victimei. Pe lângă aceasta se pot produce în concret (dar nu în mod
obligatoriu pentru existenţa infracţiunii) şi una sau mai multe urmări secundare:
suferinţe fizice sau vătămări corporale, o pagubă etc.

Infracţiunea de şantaj absoarbe în conţinutul său numai infracţiunea de lovire
sau alte violenţe (art. 180 C.pen.) şi aceea de ameninţare (art. 193 C.pen.). Dacă în
concret fapta a produs consecinţe mai grave, cum sunt cele prevăzute în art. 181,
182 sau 183 C.pen., va exista un concurs de infracţiuni.

În literatura juridică se consideră că pentru existenţa infracţiuni de şantaj este
necesar ca violenţa sau ameninţarea să fi avut ca urmare o stare de temere, de
alarmare a victimei, de siluire psihică, iar dacă nu s-a pricinuit o stare de temere
victimei, fapta ar constitui doar tentativa infracţiunii de şantaj, care însă nu se
pedepseşte.

Nu împărtăşim această opinie din următoarele considerente:
a) Spre deosebire de codul penal anterior, care incrimina şantajul ca

infracţiune de rezultat, codul penal actual incriminează şantajul ca infracţiune de
pericol, acesta fiind şi motivul pentru care nu este pedepsită tentativa. Într-adevăr,
pentru consumarea infracţiunii nu este necesar ca victima să fi dat curs cererii
făptuitorului, fiind suficient să se constate că o asemenea cerere a fost formulată. În
consecinţă, nici efectul concret al actului de constrângere asupra psihicului
victimei nu prezintă relevanţă.

b) Noţiunea de „constrângere” este folosită în sensul de acţiune - mijloc, prin
care se urmăreşte determinarea victimei să satisfacă cererile făptuitorului, fiind
indiferent pentru existenţa infracţiunii dacă determinarea a reuşit sau nu.  Cu
acelaşi înţeles legea utilizează noţiunea de constrângere  şi în art. 261 C.pen.
(încercarea de a determina mărturia mincinoasă), caz în care este evident că deşi
există constrângere aceasta nu echivalează cu „determinarea”.

c) Întrucât şantajul absoarbe în conţinutul său infracţiunea de ameninţare care,
aşa cum am arătat, presupune ca urmare imediată o stare de pericol pentru
libertatea psihică a victimei, deoarece legea prevede că fapta trebuie să fie de
natură să alarmeze, nu să-i producă efectiv o temere victimei, această  trăsătură  se
regăseşte şi în cazul infracţiunii de şantaj.
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d) Nu poate fi acceptată o interpretare potrivit căreia existenţa infracţiunii de
şantaj ar putea depinde de calităţile personale ale victimei (structura psihică a
victimei, capacitatea sa de a rezista constrângerii sau posibilităţile acesteia de a
înfrunta  un pericolul viitor), câtă vreme legea penală apără libertatea psihică a
tuturor persoanelor, fără nici o deosebire. Altminteri ar însemna că persoanele mai
curajoase, mai rezistente fizic şi psihic nu sunt apărate de legea penală, trebuind să
se apere singure.

e) Ar fi dificil sau chiar imposibil de dovedit dacă victimei i-a fost cu adevărat
teamă sau nu, astfel că răspunderea penală a făptuitorului ar depinde practic de
voinţa discreţionară a victimei de a afirma sau infirma că i s-a produs o stare o
temere, ceea ce nu poate fi corect.

f) În fine, chiar la adepţii opiniei pe care o examinăm întâlnim  afirmaţii
contradictorii. Astfel, deşi susţine că urmarea imediată  specifică şantajului constă
într-o stare de siluire psihică  a victimei, acelaşi autor afirmă că „nu este necesar
ca acţiunea de constrângere să fi produs o stare de temere” (subl. ns. V.S.).

Când afirmăm că urmarea imediată specifică infracţiunii de şantaj constă într-
o stare de pericol pentru libertatea psihică a victimei, o facem pentru a sublinia
condiţia necesară şi suficientă pentru existenţa infracţiunii.

 Producerea efectivă a altor consecinţe caracterizează conţinutul concret al
infracţiunii săvârşite şi va fi luată în considerare pentru individualizarea judiciară a
pedepsei.

Între acţiunea de constrângere şi starea de pericol pentru libertatea psihică a
victimei trebuie să existe un raport de cauzalitate.

 5. Latura subiectivă.
Infracţiunea de şantaj se caracterizează prin forma de vinovăţie a intenţiei

directe, calificată prin scopul special prevăzut de lege ca element constitutiv al
infracţiunii şi anume acela de a dobândi în mod injust un folos, pentru sine sau
pentru altul.

Dacă folosul urmărit de făptuitor este unul ilicit, fireşte că şi urmărirea
realizării sale prin constrângerea victimei are un caracter injust, deci fapta
constituie infracţiune de şantaj.

Se poate întâmpla însă, uneori, ca folosul urmărit prin constrângerea victimei
să fie unul licit (de exemplu, îndeplinirea de către victimă a unei obligaţii
contractuale de a face sau de a restitui un bun), caz în care se pune problema dacă
fapta constituie sau nu infracţiune de şantaj. În această privinţă în literatura juridică
s-au exprimat opinii diferite.

Potrivit unei opinii, fapta constituie infracţiune chiar dacă folosul urmărit este,
în sine, unul licit, din moment ce făptuitorul tinde să-l dobândească în mod injust.
În afară de faptul că  mijlocul utilizat de făptuitor pentru obţinerea folosului este
unul injust, ilicit, se mai poate adăuga în sprijinul acestei opinii că într-un stat de
drept nu este admisibil ca o persoană să-şi facă dreptate singură.

Potrivit altei opinii, fapta nu va constitui infracţiune de şantaj dacă folosul
urmărit este unul licit, adică just. În sprijinul acestei opinii se poate susţine că, din
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moment ce norma de incriminare nu prevede pur şi simplu că făptuitorul trebuie să
fi urmărit dobândirea unui folos (fără alte precizări) înseamnă că a dorit să facă
distincţie între folosul just şi cel injust, incriminând ca şantaj numai fapta comisă
în scopul obţinerii unui folos injust.

Însă textul legii permite şi o altă interpretare a redactării, în sprijinul primei
opinii, anume aceea că precizarea „în mod injust” este menită să sublinieze că
pentru existenţa infracţiunii este relevant scopul dobândirii în mod injust a
folosului, nu caracterul licit sau ilicit  al  folosului.

Considerăm că prima opinie este mai conformă cu raţiunea legii, anume aceea
de a apăra libertatea psihică a persoanei împotriva constrângerilor cu caracter ilicit.

Pe aceeaşi linie de gândire credem că se impun  unele precizări suplimentare.
Astfel, dacă  răul cu care se ameninţă este unul licit (intentarea unui proces,
executarea silită a unei hotărâri judecătoreşti etc.), iar folosul urmărit are de
asemeni caracter licit (de exemplu, restituirea unui bun împrumutat de cel
ameninţat), fapta nu va constitui infracţiune (nici de şantaj, nici de ameninţare).

 Dacă însă răul cu care se ameninţă este în sine unul licit (de exemplu,
denunţarea unei infracţiuni), dar făptuitorul îl deturnează de la menirea sa,
folosindu-l într-un mod injust, în frauda legii, pentru a obţine un folos pentru sine
sau pentru altul, indiferent dacă acesta este ilicit sau licit, dar nedatorat,  fapta va
constitui infracţiunea de şantaj.

De exemplu, în practica judiciară s-a decis că există infracţiunea de şantaj
dacă inculpaţii au pretins sume de bani pentru a nu denunţa persoanele pe care le-
au surprins că au sustras bani dintr-un magazin sau dacă inculpatul a pretins bani
de la o persoană pentru a nu denunţa o tentativă de viol comisă de aceasta.

Rămâne discutabilă ipoteza în care folosul urmărit este nu numai licit, ci şi
datorat făptuitorului (de exemplu, restituirea unui împrumut), dar pentru obţinerea
lui făptuitorul recurge la constrângere prin violenţă sau ameninţare cu un rău ilicit
(nu ameninţare cu exercitarea unui demers legal). O interpretare strictă, la care
subscriem, ar conduce la considerarea faptei ca şantaj, o alta, mai largă ar reţine
doar existenţa infracţiunii de violenţă sau ameninţare.

Discuţia pe această temă se va relansa deoarece noul cod penal a modificat
redactarea definiţiei şantajului, înlocuind expresia „în mod injust un folos” cu
aceea de „folos injust”,  modificare pe care o considerăm neinspirată.

5. Forma agravată.
Potrivit art. 194 alin. 2 C.pen. infracţiunea de şantaj este considerată mai

gravă „când constrângerea constă în ameninţarea cu darea în vileag a unei fapte
reale sau imaginare, compromiţătoare pentru persoana ameninţată, pentru soţul
acesteia sau pentru o rudă apropiată”.

Această formă a infracţiunii se deosebeşte faţă de forma simplă prin faptul că
ea se poate săvârşi numai prin ameninţare, iar ameninţarea trebuie să aibă un obiect
determinat de norma de incriminare: darea în vileag a unei fapte compromiţătoare
pentru persoana ameninţată, pentru soţul acesteia sau pentru o rudă apropiată.
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Prin dare în vileag se înţelege destăinuirea, comunicarea, aducerea la
cunoştinţa altor persoane (una sau mai multe) a faptei compromiţătoare. Legea nu
impune vreo condiţie privitor la numărul de persoane cărora ar urma să li se aducă
la cunoştinţă acea faptă şi nici condiţia publicităţii, dar desigur că  impactul
ameninţării  va fi mai mare când fapta ar urma să fie dezvăluită în public.

Agravanta presupune îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) Fapta cu a cărei dare în vileag se ameninţă  trebuie să fie compromiţătoare,

adică să  fie una ilicită sau imorală, de natură să expună persoana căreia i se
atribuie la o sancţiune juridică ori să-i aducă acesteia prejudicii morale, să o
discrediteze.

b) Fapta să fie compromiţătoare pentru una dintre persoanele prevăzute de
lege în mod limitativ: persoana ameninţată, soţul acesteia sau o rudă apropiată a
persoanei ameninţate.

c) Fapta compromiţătoare să fie reală sau imaginară, întrucât şi darea în
vileag a unei fapte imaginare compromiţătoare este aptă să inspire teamă unei
persoane, cunoscută fiind dificultatea de a se înlătura efectele afirmaţiilor
calomnioase.

Legiuitorul din 1968 a apreciat că fapta prevăzută în art. 194 alin. 2 C.pen.
prezintă un pericol social mai ridicat decât cea prevăzută în alin. 1, datorită
consecinţelor greu de înlăturat şi persistente în timp pe care le poate avea
compromiterea publică a unei persoane. Suntem de părere că în viitor  această
optică ar trebui reconsiderată, având în vedere evoluţia fenomenului criminalităţii
în ţara noastră în ultimii ani (creşterea numărului infracţiunilor de şantaj, apariţia
criminalităţii organizate, folosirea mai frecventă a armelor etc.) astfel că fapta
săvârşită în condiţiile art. 194 alin. 1 C.pen. poate fi mai gravă în concret
(comparabilă cu tâlhăria) decât cea prevăzută în art. 194 alin. 2 C.pen., necesitând
o sancţiune mai severă

În acest sens considerăm oportună, de lege ferenda, ridicarea limitelor
pedepsei pentru fapta prevăzută în art. 194 alin. 1 C.pen şi adăugarea unui alineat
nou la art. 194 C.pen. care să reglementeze o nouă formă agravată a infracţiunii de
şantaj, cu referire la fapta prevăzută în alin. 1; de exemplu, în cazul săvârşirii faptei
de două sau mai multe persoane împreună sau de către o persoană înarmată.

6. Consumarea. Tentativa.
Infracţiunea de şantaj se consumă în momentul terminării actului de

executare a infracţiunii, indiferent dacă prin aceasta i-a fost pricinuită victimei în
mod efectiv o stare de temere sau nu şi indiferent dacă victima a dat curs cererii
făptuitorului. Cu alte cuvinte, infracţiunea se va realiza în formă consumată dacă a
avut loc acţiunea de constrângere (prin violenţă sau ameninţare) şi făptuitorul a
cerut victimei să urmeze o conduită dintre cele prevăzute în art. 194 alin. 1 C.pen.

Tentativa infracţiunii de şantaj este posibilă numai în forma imperfectă
(neterminată), care însă nu se pedepseşte. Cu toate acestea, dacă actele de
executare realizate de făptuitor până în momentul întreruperii acţiunii realizează
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conţinutul unei alte infracţiuni (lovire sau alte violenţe, ameninţare etc.),
făptuitorul va răspunde pentru infracţiunea respectivă.

7. Sancţiuni.
Forma simplă a infracţiunii de şantaj se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni

la 5 ani, iar forma agravată cu închisoare de la 2 la 7 ani.

§ 6. Violarea secretului corespondenţei

1. Noţiune şi definiţie.
Sub denumirea de violare a secretului  corespondenţei  legea penală

incriminează  faptele care încalcă libertatea persoanelor  de a comunica între ele
prin corespondenţă sau alte mijloace de comunicare în condiţii de confidenţialitate,
fără ingerinţe din partea altor persoane sau autorităţilor.

Art. 195 din C.pen. incriminează două forme ale infracţiunii de violare a
secretului corespondenţei: o formă tipică şi o formă (variantă) asimilată ,
sancţionate cu aceeaşi pedeapsă.

Forma tipică a infracţiunii constă în: „Deschiderea fără drept, a unei
corespondenţe adresate altuia, ori interceptarea unei convorbiri sau comunicări
efectuate prin telefon, telegraf sau prin alte mijloace de transmitere la distanţă”
(art. 195 alin. 1 C.pen) , iar forma asimilată  în „sustragerea, distrugerea sau
reţinerea unei corespondenţe, precum şi divulgarea conţinutului unei
corespondenţe, chiar atunci când a fost trimisă deschisă sau a fost deschisă din
greşeală, ori divulgarea conţinutului unei convorbiri sau comunicări interceptate,
chiar în cazul în care făptuitorul a luat cunoştinţă de acesta din greşeală sau din
întâmplare” (art. 195 alin. 2. C.pen.).

2. Obiectul juridic şi obiectul material.
Obiectul juridic special al acestei infracţiuni constă în libertatea persoanei de

a comunica cu alte persoane prin corespondenţă ori prin alte mijloace de
comunicare la distanţă în mod neîngrădit şi confidenţial, fără ingerinţe din partea
altor persoane sau autorităţilor.

Obiectul material al infracţiunii îl constituie  corespondenţa adresată altei
persoane, când comunicarea se realizează prin acest mijloc.

Prin „corespondenţă” se înţelege orice comunicare înregistrată pe un suport
material (pergament, pânză, hârtie, bandă magnetică, film, fotografie, dischetă,
compact disc. etc.) pe care o persoană o trimite altei persoane, indiferent de modul
de trimitere folosit (prin poştă, prin curier, printr-un  porumbel etc.). Specific
acestui mijloc de comunicare este transportul de la expeditor la destinatar a însuşi
suportului material al comunicării.

Nu au caracter de corespondenţă ziarele, revistele imprimatele, reclamele,
listele de preţuri etc., chiar dacă sunt trimise în plic închis şi nici coletele trimise
prin poştă sau alte servicii de transport, deoarece primele nu conţin o comunicare
cu caracter personal, iar cele din urmă nu conţin o comunicare.

Se va realiza, totuşi, conţinutul infracţiunii în cazul în care fapta priveşte o
corespondenţă pusă într-un colet ori în cazul în care este vorba despre un mandat
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poştal care conţine şi o comunicare adresată destinatarului în legătură cu suma de
bani trimisă (ori chiar şi cu alt conţinut).

În cazul trimiterii corespondenţei prin poştă nu are importanţă dacă aceasta a
fost timbrată sau nu, nici dacă destinatarul a fost găsit sau nu.

Nu constituie corespondenţă în sensul legii penale scrisorile, cărţile poştale,
telegramele etc. care, prin trecerea timpului, şi-au pierdut caracterul de comunicare
confidenţială, având doar o valoare arhivistică, istorică, literară, sentimentală etc.

În cazul săvârşirii infracţiunii prin modalitatea deschiderii fără drept,
corespondenţa trebuie să fie una închisă, în sensul protejării comunicării cu un
înveliş care să împiedice citirea sau alt mod de aflare a conţinutului acesteia,
indiferent de natura învelişului (plic lipit, sul introdus într-un toc sigilat, telegramă
lipită etc.).

În cazul celorlalte modalităţi ale infracţiunii (sustragere, distrugere sau
reţinere a corespondenţei) obiectul material îl poate forma  atât corespondenţa
închisă, cât şi cea deschisă (plic deschis, carte poştală etc.).

3. Subiecţii infracţiunii.
Subiect activ al infracţiunii poate fi orice persoană, iar participaţia este

posibilă sub toate formele.
Subiect pasiv al infracţiunii poate fi orice persoană. Sunt subiecţi pasivi ai

infracţiunii persoanele care comunică prin intermediul corespondenţei, adică
expeditorul şi destinatarul, fie că este vorba de un singur expeditor sau destinatar
sau mai mulţi.

4.Latura obiectivă.
Actul de executare a infracţiunii se poate realiza prin mai multe modalităţi

alternative prevăzute în art. 195 alin. 1 şi 2 C.pen. şi anume:
a) Deschiderea unei corespondenţe.
Prin „deschidere”  se înţelege acţiunea de înlăturare a învelişului care

protejează comunicarea în aşa fel încât să devină posibilă aflarea conţinutului
acesteia (dezlipire, perforare, tăiere, rupere etc.). Nu are importanţă dacă
făptuitorul a luat cunoştinţă sau nu despre conţinutul comunicării.

Fapta constituie infracţiune numai dacă deschiderea are ca obiect
corespondenţa adresată altuia şi dacă s-a făcut fără drept.

Regula şi în această materie este inviolabilitatea corespondenţei adresată
altuia, iar deschiderea ei cu drept, de către altă persoană decât destinatarul,  are
caracter de excepţie.

Se consideră fără drept orice deschidere a unei corespondenţe fără
consimţământul expeditorului sau destinatarului, sau care nu este autorizată sau
îngăduită de lege.

Expeditorul însuşi are dreptul să deschidă oricând corespondenţa trimisă altei
persoane, până în momentul ajungerii ei la destinatar. De asemeni, are acest drept
intermediarul prin care este trimisă scrisoarea,  dacă expeditorul îi cere să o
deschidă  şi să înlăture o parte a conţinutului înainte de a o preda, ori îi cere să
transmită verbal destinatarului conţinutul scrisorii.



152

Au dreptul de a deschide corespondenţa  adresată altuia şi persoanele
împuternicite în acest scop de destinatar în mod ocazional sau temporar (de
exemplu, persoanele solicitate de un bolnav, analfabet, nevăzător etc. să-i deschidă
şi să-i citească scrisorile), sau persoanele în ale căror atribuţii de serviciu intră
deschiderea corespondenţei (un secretar particular sau serviciul de secretariat al
unei instituţii sau altei persoane juridice, cu excepţia scrisorilor cu menţiunea
„personal” sau „confidenţial”, dacă o asemenea excepţie a fost stabilită de
destinatar).

În temeiul legii, în cazurile şi cu respectarea procedurilor legale, organul de
urmărire penală sau instanţa de judecată au dreptul să deschidă corespondenţa
adresată învinuitului sau inculpatului (art. 98 C.pr.pen.). De asemenea, are acest
drept administraţia locului de deţinere cu privire la corespondenţa deţinuţilor.

Nu constituie infracţiune, fiind îngăduită de lege, din raţiuni educative sau de
ocrotire, deschiderea corespondenţei minorului de către părinte sau tutore ori a
persoanei aflate sub curatelă de către curator. De asemeni, nu constituie infracţiune
deschiderea de către unul dintre soţi a corespondenţei adresată celuilalt soţ, întrucât
relaţiile de căsătorie presupun încredere reciprocă şi confidenţialitate între soţi.

b) Interceptarea unei convorbiri sau comunicări efectuate prin telefon,
telegraf sau prin alte mijloace de comunicare la distanţă.

Prin „interceptare” se înţelege acţiunea de ascultare sau de înregistrare prin
anumite mijloace tehnice a unei convorbiri sau a unei comunicări efectuate între
alte persoane prin orice fel de mijloace de comunicare la distanţă (telefon, telegraf,
radio, telex, fax, modem, e-mail, internet etc.).  Interceptarea are loc în timpul
efectuării convorbirii sau transmiterii comunicării. Nu are importanţă dacă
făptuitorul a reuşit să intercepteze convorbirea sau comunicarea în întregime sau
numai parţial. Nu constituie interceptare înregistrarea unei convorbiri de către
persoanele între care aceasta are loc.

Pentru existenţa infracţiunii interceptarea trebuie să se facă fără drept. Se
consideră fără drept orice interceptare fără consimţământul celui care este parte la
convorbire sau comunicare, sau care nu este autorizată ori îngăduită de lege.

Sunt îndreptăţite să intercepteze convorbirile sau comunicările adresate altora
persoanele care au încuviinţarea celor între care su loc convorbirile sau
comunicările (în mod similar cu  deschiderea corespondenţei). De asemeni, legea
îngăduie interceptarea  de către părinte, tutore sau curator ori de către soţ a
convorbirilor sau comunicărilor copilului minor, persoanei aflate sub tutelă sau
curatelă ori ale celuilalt soţ.

În cazurile anume prevăzute de lege şi cu respectarea formelor procedurale
legale, au dreptul să intercepteze convorbirile sau comunicările altor persoane
autorităţile abilitate prin lege. De exemplu, în cazul în care există date sau indicii
temeinice privind pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni pentru care urmărirea
penală se face din oficiu (art.  911   şi 912 C.pr.pen.).

c) Sustragerea, distrugerea sau reţinerea unei corespondenţe.
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Prin „sustragere” se înţelege  scoaterea corespondenţei din posesia sau
detenţia unei persoane şi trecerea ei în stăpânirea de fapt ilicită a făptuitorului.
Dacă în corespondenţa sustrasă se găseau şi bani sau alte valori pe care făptuitorul
şi le-a însuşit va exista un concurs de infracţiuni (violarea secretului
corespondenţei şi furt).

„Distrugerea” înseamnă nimicirea corespondenţei sau degradarea ei în aşa fel
încât să nu mai poată transmite (în întregime sau în parte) comunicarea pe care a
conţinut-o.

Prin „reţinere” se înţelege păstrarea în continuare, fără drept, a unei
corespondenţe destinate altei persoane, nepredarea ei destinatarului în mod voit.
Nu are importanţă dacă făptuitorul a ajuns în mod licit în posesia corespondenţei
(făptuitorul este chiar factorul poştal care distribuie corespondenţa), ori din
întâmplare (a găsit scrisoarea pierdută de factorul poştal) sau din eroare (i-a fost
pusă din greşeală în cutia poştală).

d) Divulgarea conţinutului unei corespondenţe, chiar atunci când a fost
trimisă deschisă sau a fost deschisă din greşeală, ori divulgarea conţinutului unei
convorbiri sau comunicări interceptate, chiar în cazul în care făptuitorul a luat
cunoştinţă de acesta din greşeală sau din întâmplare.

„Divulgarea” înseamnă darea în vileag, destăinuirea, relatarea, făcută chiar şi
unei singure persoane neîndreptăţite, a conţinutului unei corespondenţe convorbiri
sau comunicări efectuate între alte persoane. Nu are importanţă modul în care
făptuitorul a luat cunoştinţă despre conţinutul corespondenţei, convorbirii sau
comunicării, legea impunându-i în toate cazurile să păstreze confidenţialitatea
asupra celor aflate.

Astfel, făptuitorul a putut afla conţinutul unei corespondenţe, convorbiri sau
comunicări  datorită atribuţiiilor de serviciu (de exemplu, secretara de la o
instituţie,  factorul poştal în cazul corespondenţei de pe o carte poştală, operatorul
de la telegraf sau fax, telefonista de la serviciul de transmitere a telegramelor prin
telefon etc., centralista în cazul centralelor telefonice manuale etc.), sau pe baza
împuternicirii celui în drept (citirea unei corespondenţe la solicitarea unui
nevăzător sau analfabet etc.) ori din eroare (citirea din greşeală a unei scrisori
destinate altei persoane), sau din întâmplare (surprinderea unei convorbiri
telefonice dintre alte persoane datorită unei defecţiuni tehnice).

Urmarea imediată constă într-o lezare a libertăţii de comunicare confidenţială
a persoanei.

Raportul de cauzalitate rezultă din însăşi materialitatea faptei.
5. Latura subiectivă.
Sub aspectul formei de vinovăţie infracţiunea de violare a secretului

corespondenţei se caracterizează prin intenţie care, în principiu, poate fi atât
directă, cât şi indirectă. În cazul unora dintre modalităţile de săvârşire
(interceptare, sustragere, reţinere)  considerăm că intenţia nu poate fi decât directă.

6. Consumarea.
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Momentul  consumării infracţiuni diferă în raport de modalitatea de săvârşire.
Astfel, în cazul deschiderii corespondenţei infracţiunea se consumă în momentul
terminării acţiunii de deschidere, în cazul interceptării în momentul începerii
ascultării sau înregistrării, în cazul sustragerii în momentul intrării corespondenţei
în stăpânirea făptuitorului, în cel a distrugerii în momentul producerii rezultatului
(nimicirea sau degradarea), în cazul reţinerii în momentul depăşirii intervalului de
timp în care corespondenţa trebuia predată celui în drept, iar în cazul divulgării în
momentul relatării cel puţin a unei părţi a conţinutului corespondenţei, convorbirii
sau comunicării.

Violarea secretului corespondenţei se prezintă în forma continuă în cazul
reţinerii corespondenţei, iar în cazul celorlalte modalităţi poate fi comisă în formă
simplă sau de infracţiune continuată ori de  concurs real de infracţiuni.

Tentativa este posibilă, dar nu se pedepseşte.
7. Aspecte procesuale.
În cazul acestei infracţiuni acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea

prealabilă a persoanei vătămate, iar împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

§ 7. Divulgarea secretului profesional
1. Noţiune şi definiţie.
Potrivit art. 196 C.pen., infracţiunea de divulgare a secretului profesional

constă în „Divulgarea, fără drept,  a unor date, de către acela căruia i-au fost
încredinţate, sau de care a luat cunoştinţă în virtutea profesiei ori funcţiei, dacă
fapta este de natură a aduce prejudicii unei persoane”.

2. Obiectul juridic şi obiectul material.
Obiectul juridic special al infracţiunii constă în libertatea persoanei de a-şi

realiza interesele şi de a participa la raporturile sociale, fără teama că vor fi
divulgate secretele pe care le  încredinţează altor persoane în virtutea profesiei ori
despre care altele iau cunoştinţă în temeiul funcţiei pe care o exercită.

Infracţiunea nu are, de regulă, obiect material. Totuşi, când datele cu caracter
secret sunt atestate de un înscris (de exemplu, un act medical care atestă o boală),
iar divulgarea secretului se realizează prin remiterea înscrisului, acesta va constitui
obiect material al infracţiunii.

3. Subiecţii.
Subiectul activ al infracţiunii este special. Autor al infracţiunii poate  fi numai

persoana care exercită  o profesie sau funcţie, în virtutea căreia poate lua cunoştinţă
de secrete cu caracter personal.

Prin „profesie” în sensul art. 196 C.pen. se înţelege o îndeletnicire
permanentă, având ca obiect prestarea de servicii şi care presupune o pregătire
specială ( medic, farmacist, avocat, notar, preot etc.) . Prin „funcţie”  se înţelege o
însărcinare îndeplinită de un funcţionar în sensul art. 147 alin. 2 C.pen.

Legea nu prevede cerinţa ca funcţia să fie publică, ea putând fi şi una privată
(de exemplu, şef al serviciului de personal într-o societate comercială).  În practică
însă, funcţiile publice sunt cele care prilejuiesc cel mai frecvent aflarea unor
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secrete ale persoanelor (magistrat, poliţist, ofiţer de informaţii, funcţionar bancar
etc.).

Participaţia este posibilă numai în forma instigării şi complicităţii.
Coautoratul nu este posibil deoarece obligaţia păstrării secretului este personală.

Subiect pasiv al infracţiunii poate fi orice persoană.
4. Latura obiectivă.
Actul de executare a infracţiunii constă în acţiunea de divulgare a secretului

profesional, adică în destăinuirea, comunicarea, relatarea unor date care au acest
caracter altor persoane.

Divulgarea se poate realiza direct sau indirect şi prin orice mijloace (verbal, în
scris, telefonic etc.). Nu are importanţă dacă divulgarea s-a făcut uneia sau mai
multor persoane şi nici dacă secretul a fost divulgat în întregime sau numai parţial.

Obiectul divulgării trebuie să-l constituie un secret profesional. Constituie
secret profesional orice date (adică informaţii) referitoare la o persoană care,  prin
voinţa persoanei respective sau în virtutea legii, nu trebuie dezvăluite altor
persoane. Intră sub incidenţa secretului profesional numai datele care au ajuns la
cunoştinţa făptuitorului fiindu-i încredinţate de victimă sau pe care le-a aflat în
virtutea exerciţiului profesiei sau funcţiei.

Pentru existenţa infracţiunii fapta trebuie să îndeplinească două cerinţe
esenţiale:

a) Divulgarea să se facă fără drept.
Această cerinţă va fi îndeplinită dacă nu se face dovada că, în concret,

făptuitorul a fost în drept să divulge anumite date care constituie secret profesional.
Dreptul de a divulga asemenea date poate decurge din consimţământul persoanei la
care se referă secretul sau dintr-o obligaţie legală superioară (de exemplu, obligaţia
de a denunţa săvârşirea unei infracţiuni).

b) Să fie de natură a aduce prejudicii unei persoane.
Această cerinţă presupune ca divulgarea unor date ce intră sub incidenţa

secretului profesional să aibă aptitudinea de a produce prejudicii materiale sau
morale fie victimei infracţiunii, fie altei persoane. Pentru existenţa infracţiunii nu
are importanţă dacă în urma divulgării s-a produs efectiv un prejudiciu.

Urmarea imediată constă într-o lezare a dreptului victimei de a i se respecta
secretele personale.

Raportul de cauzalitate rezultă din materialitatea faptei.
5. Latura subiectivă.
Infracţiunea de divulgare a secretului profesional se caracterizează în privinţa

formei de vinovăţie prin intenţie, care poate fi, în principiu, directă sau indirectă.
6. Consumarea.
Infracţiunea se consumă în momentul când prin divulgare secretele aparţinând

victimei au ajuns la cunoştinţa unei terţe persoane. Tentativa este posibilă dar nu se
pedepseşte.

7. Aspecte procesuale.
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În cazul acestei infracţiuni acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea
prealabilă a persoanei vătămate, iar împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.


