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La protection de la liberté, vue sous l’aspect de la liberté psychique, par
les moyens du droit pénal, est matérialisée aussi par l’incrimination de l’infraction
de chantage. Celle-ci représente une infraction qui garde son individualité bien
qu’elle absorbe une autre infraction qui porte atteinte à la liberté psychique, à
savoir l’infraction de menace. À cause de son contenu constitutif il existe la
possibilité de la confondre avec l’infraction de brigandage, mais la distinction
entre les deux devient claire par l’analyse de l’objet juridique propre à chacune
d’entre elles.
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1. Libertatea reprezintă o valoare fundamentală a persoanei ce este necesar
a fi garantată úi protejată de societate, întrucât afirmarea deplină a personalităĠii
individului este condiĠionată de libertatea acestuia. Libertatea nu poate exista în
afara regulilor sociale, de aceea, pe lângă garantarea acestui drept fundamental al
persoanei, tot normele de drept sunt cele care prevăd expres cazurile în care se
poate aduce restrângere acestuia.
Ocrotirea libertăĠii persoanei îúi găseúte consacrarea prin normele
internaĠionale, dar úi prin normele interne. Astfel, în articolul 3 al DeclaraĠiei
Universale a Drepturilor Omului se prevede că orice fiinĠă are dreptul la libertate úi
la securitatea sa. ConvenĠia Europeană a Drepturilor Omului1 prin prevederile
articolului 5 arată că "orice persoană are dreptul la siguranĠă úi la libertate; nimeni
nu poate fi privat de libertatea sa decât în cazurile úi în conformitate cu prevederile
legale". ConstituĠia României dispune că libertatea individuală úi siguranĠa
persoanei sunt inviolabile2 úi prevede totodată úi cazurile în care aceasta poate fi
restrânsă. Nu poate fi concepută o societate, un stat de drept în care să nu fie
reglementate cazurile în care se poate aduce atingere societăĠii, deoarece, în caz
contrar, s-ar crea o stare de haos. O persoană se bucură de libertate cu condiĠia de a
respecta libertatea celorlalĠi, dar úi limitele impuse prin normele de drept.
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2. InfracĠiunea de úantaj este prevăzută úi sancĠionată de dispoziĠiile
articolului 194 din Codul penal úi constă în „constrângerea unei persoane, prin
violenĠă sau ameninĠare, 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”.
InfracĠiunea de úantaj are ca obiect juridic special ocrotirea relaĠiilor
sociale care privesc libertatea psihică a persoanei, privită sub aspectul posibilităĠii
de a lua hotărâri úi de a se manifesta în mod nestingherit, fără să fie constrânsă prin
ameninĠare sau violenĠă. Spre deosebire de infracĠiunea de ameninĠare, în cazul
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infracĠiunii de úantaj, obiectul juridic este complex, complexitate determinată de
scopul special urmărit de făptuitor. Astfel, prin incriminarea faptei de úantaj sunt
ocrotite úi relaĠiile sociale legate de patrimoniul persoanei sau de alte valori sociale,
după cum folosul urmărit de făptuitor este un folos material sau de altă natură3. Pe
lângă starea de temere ce constituie consecinĠa ameninĠării, victima infracĠiunii de
úantaj este obligată, pentru a-úi redobândi libertatea psihică să dea, să facă, să nu
facă sau să sufere ceva ceea ce aduce atingere patrimoniului persoanei sau altor
valori sociale legate de folosul solicitat de făptuitor.
ExistenĠa obiectului material în cazul infracĠiunii de úantaj este determinată
de modalitatea prin care făptuitorul realizează constrângerea victimei. Astfel, în
situaĠia în care constrângerea se realizează prin ameninĠare, infracĠiunea nu are
obiect material, deoarece fapta este îndreptată împotriva unui drept subiectiv al
persoanei. În situaĠia în care făptuitorul acĠionează prin violenĠă pentru a obliga
victima la o anumită conduită, obiectul material al infracĠiunii este reprezentat de
corpul persoanei asupra căruia sunt exercitate actele de violenĠă. Folosul urmărit de
făptuitor nu poate fi considerat obiectul material al infracĠiunii, deoarece el
constituie scopul urmărit, consecinĠa acĠiunii de úantaj ce caracterizează vinovăĠia
cu care este săvârúită infracĠiunea.
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3. Subiectul activ al infracĠiunii este nedeterminat, putând fi orice persoană
care are capacitatea de a răspunde penal, nefiind necesară întrunirea vreunei calităĠi
speciale. InfracĠiunea este susceptibilă a fi săvârúită în toate formele participaĠiei
penale (coautorat, instigare, complicitate).
O calitate specială a subiectului activ poate atrage încadrarea faptei într-o
formă agravată a infracĠiunii de úantaj, sancĠionată distinct, cum ar fi, de exemplu,
calitatea de funcĠionar public prevăzută de dispoziĠiile art. 1 din Legea nr. 78/2000
pentru prevenirea, descoperirea úi sancĠionarea faptelor de corupĠie4. DispoziĠiile
art. 131 din această lege incriminează distinct úi sancĠionează mai grav infracĠiunea
de úantaj în care este implicată o persoană din cele prevăzute în art. 1, úi anume:
a) persoanele care exercită o funcĠie publică, indiferent de modul în care au
fost învestite, în cadrul autorităĠilor publice sau instituĠiilor publice;
b) persoanele care îndeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o
funcĠie sau o însărcinare, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot
influenĠa, în cadrul serviciilor publice, regiilor autonome, societăĠilor comerciale,
companiilor naĠionale, societăĠilor naĠionale, unităĠilor cooperatiste sau al altor
agenĠi economici;
c) persoanele care exercită atribuĠii de control, potrivit legii;
d) persoanele care acordă asistenĠă specializată unităĠilor prevăzute la lit. a),
b) în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influenĠa;
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e) persoanele care, indiferent de calitatea lor, realizează, controlează sau
acordă asistenĠă specializată, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le
pot influenĠa, cu privire la: operaĠiuni care antrenează circulaĠia de capital,
operaĠiuni de bancă, de schimb valutar sau de credit, operaĠiuni de plasament, în
burse, în asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare úi cele
asimilate acestora, tranzacĠii comerciale interne úi internaĠionale;
f) persoanele care deĠin o funcĠie de conducere într-un partid sau într-o
formaĠiune politică, într-un sindicat, într-o organizaĠie patronală ori într-o asociaĠie
fără scop lucrativ sau fundaĠie;
g) alte persoane fizice decât cele prevăzute la lit. a) –f), în condiĠiile prevăzute
de lege.
Subiectul pasiv al infracĠiunii de úantaj este, de asemenea, nedeterminat de
vreo calitate anume úi este reprezentat de persoana asupra căreia făptuitorul
exercită actele de violenĠă sau proferează ameninĠarea. Este necesar însă să fie o
persoană fizică determinată, capabilă să perceapă presiunea psihică sau fizică
exercitată asupra sa5. La fel, ca în cazul subiectului activ, dacă subiectul pasiv al
infracĠiunii are calitatea prevăzută în art. 1 din Legea nr. 78/2000, încadrarea faptei
se va face în forma agravată prevăzută de art. 131 din Legea nr. 78/2000, legiuitorul
impunând condiĠia pentru reĠinerea acestei forme a implicării vreuneia dintre
persoanele cu această calitate în infracĠiunea de úantaj. De aceea, o persoană ce are
o astfel de calitate poate fi atât subiect activ, dar úi subiect pasiv al formei agravate
a úantajului prevăzută în legea specială.
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4. Elementul material al infracĠiunii se realizează, potrivit dispoziĠiilor
legale, printr-o acĠiune de constrângere săvârúită prin violenĠă sau ameninĠare,
constrângere în urma căreia făptuitorul urmăreúte să determine victima la o
anumită conduită.
Actele de violenĠă urmăresc producerea unor suferinĠe fizice sau a unor
vătămări ce necesită pentru vindecare cel mult 20 de zile, adică prin violenĠă se
realizează conĠinutul infracĠiunii de lovire sau alte violenĠe. Astfel, infracĠiunea de
lovire sau alte violenĠe este absorbită în conĠinutul constitutiv al infracĠiunii de
ameninĠare ceea ce are drept consecinĠă pierderea individualităĠii acetei infracĠiuni.
Este posibil însă ca violenĠa exercitată de făptuitor să depăúească în intensitate
rezultatul specific infracĠiunii de lovire sau alte violenĠe úi să se încadreze, din
punct de vedere al numărului de zile de îngrijiri medicale necesar pentru vindecare
sau al altor consecinĠe grave, după caz, în infracĠiunea de vătămare corporală6 sau
vătămare corporală gravă7. În asemenea situaĠii, încadrarea faptei va avea în vedere
reĠinerea unui concurs de infracĠiuni între infracĠiunea de úantaj úi infracĠiunea de
vătămare corporală, respectiv vătămare corporală gravă care-úi păstrează
individualitatea úi vor fi reĠinute ca fapte distincte.
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După cum s-a arătat în literatura de specialitate8, violenĠa trebuie exercitată
asupra persoanei, mai exact asupra persoanei de la care făptuitorul are pretenĠia
unei anumite conduite. Actele de violenĠă exercitate asupra altor persoane nu intră
în conĠinutul infracĠiunii de úantaj decât dacă între partea vătămată úi aceste
persoane există sentimente puternice, astfel încât producerea unor suferinĠe fizice
sau vătămări acestor persoane crează subiectului pasiv o stare de temere. În această
situaĠie, constrângerea necesară pentru existenĠa elementului material se realizează
prin ameninĠarea insuflată victimei úi nu prin violenĠe; drept consecinĠă, persoanele
asupra cărora făptuitorul exercită violenĠe sunt determinate prin raportare la
conĠinutul infracĠiunii de ameninĠare úi nu pot fi decât soĠul sau o rudă apropiată a
victimei. Aceeaúi este explicaĠia úi în cazul violenĠelor exercitate asupra bunurilor
care realizează elementul material al infracĠiunii de úantaj numai în măsura în care
aceste violenĠe sunt apte să-i creeze victimei temerea ce o determină să acĠioneze
potrivit dorinĠei făptuitorului.
Constrângerea realizată prin ameninĠare se analizează prin raportare la
conĠinutul constitutiv al infracĠiunii de ameninĠare care, în această situaĠie
constituie element component al elementului material al infracĠiunii de úantaj.
Aceasta presupune că făptuitorul urmăreúte să oblige victima la un anumit
comportament ca urmare a ameninĠării cu săvârúirea unui rău constând într-o
infracĠiune sau într-o faptă păgubitoare îndreptate împotriva ei, a soĠului sau a unei
rude apropiate, ameninĠare care este de natură să-i provoace victimei o stare de
temere. Pentru existenĠa constrângerii nu este necesar ca victima să se alerteze în
mod efectiv, ci este suficient ca, Ġinând cont elemente precum vârsta acesteia,
personalitatea ei, capacitatea intelectuală, să rezulte concluzia că violenĠa sau
ameninĠarea aveau aptitudinea de a provoca victimei o stare de teamă.
InexistenĠa constrângerii conduce la inexistenĠa infracĠiunii de úantaj.
Astfel, în practica judiciară9 s-a decis că simpla cerere a inculpatului adresată părĠii
vătămate de a nu reclama poliĠiei, fără a exercita asupra acesteia violenĠe sau
ameninĠări nu reprezintă un act de constrângere ceea ce lipseúte de element
material latura obiectivă a infracĠiunii de úantaj.
În urma constrângerii făptuitorul urmăreúte să determine victima la o
anumită conduită constând în „a da”, „a face”, „a nu face” sau „a suferi” ceva. A da
ceva presupune a preda, a remite făptuitorului acel „ceva” pretins de acesta ce
poate consta în bunuri sau orice altceva solicitat de făptuitor. A face ceva
presupune o acĠiune, o faptă comisivă impusă de făptuitor victimei ce se poate
referi la semnarea unei cereri, unei recomandări, dar úi la părăsirea unor imobile,
etc. A nu face ceva semnifică faptul că victima trebuie să se abĠină de a acĠiona în
maniera dorită de ea, renunĠând a mai întreprinde activităĠi precum exercitarea unui
drept procesual, participarea la anumite întruniri, concursuri, etc. A suferi ceva
înseamnă că victima este supusă unor situaĠii nedorite care-i crează o suferinĠă, un
prejudiciu, fie că este supusă unor situaĠii umilitoare, jignitoare, fie că este obligată
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să suporte o pagubă. NoĠiunea „ceva” are o sferă largă de acoperire, referindu-se la
orice acĠiune sau inacĠiune posibilă10.

să suporte o pagubă. NoĠiunea „ceva” are o sferă largă de acoperire, referindu-se la
orice acĠiune sau inacĠiune posibilă10.

5. În practica judiciară úi în literatura de specialitate au existat întrebări
legate de modul de delimitare a infracĠiunii de úantaj, în situaĠia în care pretenĠia
formulată de făptuitor constă în remiterea unui bun, de infracĠiunea de tâlhărie care
presupune, de asemenea, posibilitatea remiterii bunului de către victimă ca urmare
a violenĠei sau ameninĠării exercitate de făptuitor. DiferenĠa dintre ele se
raportează, în principal, la obiectul juridic al fiecăreia. Astfel, s-a arătat în literatura
de specialitate11 că în cazul infracĠiunii de úantaj sunt încălcate în primul rând úi în
principal, relaĠiile sociale refritoare la libertatea persoanei, deúi în mod subsidiar
sunt vizate úi relaĠiile cu caracter patrimonial, pe când în cazul infracĠiunii de
tâlhărie sunt încălcate în primul rând úi în principal relaĠiile sociale referitoare la
patrimoniul persoanei, iar în subsidiar, prin constrângerea exercitată de făptuitor se
aduce aduce atingere libertăĠii persoanei.
Un alt criteriu de diferenĠiere între cele două infracĠiuni îl reprezintă
intervalul de timp scurs între momentul exercitării constrângerii úi momentul
remiterii bunului. În practica judiciară12 s-a argumentat că în cazul úantajului
întrebuinĠarea violenĠei sau ameninĠării de către făptuitor are drept scop obĠinerea
în viitor a unor sume de bani sau a altor bunuri, în timp ce în cazul infracĠiunii de
tâlhărie actul victimei de remitere a bunului este simultan cu exercitarea violenĠei
sau ameninĠării. Numai în măsura în care între momentul constrângerii victimei úi
momentul satisfacerii cererii făptuitorului există o distanĠă în timp se poate
considera că este încălcată în principal libertatea morală prin persistenĠa stării de
temere pe care făptuitorul a indus-o victimei13.
O altă diferenĠă între cele două infracĠiuni poate fi sesizată analizând
momentul consumării fiecăreia dintre ele. InfracĠiunea de tâlhărie se consumă în
momentul în care, ca urmare a exercitării violenĠei sau ameninĠării, făptuitorul intră
în posesia bunului mobil; activitatea lui până în acel moment reprezintă acte de
executare întrerupte sau care nu úi-au produs efectul úi se sancĠionează ca tentativă
la infracĠiunea de tâlhărie. În cazul infracĠiunii de úantaj, în momentul exercitării
constrângerii se produce starea de temere persoanei vătămate ceea ce conduce la
consumarea infracĠiunii, independent de obĠinerea sau nu a folosului urmărit de
făptuitor.
Urmarea imediată a infracĠiunii de úantaj este reprezentată de starea de
temere creată victimei prin care se aduce atingere libertăĠii persoanei. Între acĠiunea
făptuitorului úi urmarea imediată trebuie să se stabilească existenĠa legăturii de
cauzalitate. InexistenĠa legăturii de cauzalitate conduce la inexistenĠa infracĠiunii.
Astfel, dacă victima nu a fost intimidată de acĠiunea de constrângere a
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făptuitorului, dar pentru a reuúi să dovedească fapta acestuia a simulat că va
acĠiona, de teamă, în maniera impusă, nu se va reĠine legătura de cauzalitate, úi,
prin urmare, nici infracĠiunea14.
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6. InfracĠiunea de úantaj se comite numai cu intenĠie directă caracterizată
de scopul urmărit de făptuitor acela de a dobândi în mod injust un folos, pentru sine
sau pentru altul. Făptuitorul prevede că acĠiunea sa are drept urmare constrângerea
victimei la o anumită conduită úi urmăreúte producerea acestui rezultat în scopul
prevăzut în textul de lege. Există totuúi úi opinia15 potrivit căreia făptuitorul poate
săvârúi infracĠiunea chiar dacă numai acceptă posibilitatea producerii rezultatului,
ceea ce înseamnă că acĠionează cu intenĠie indirectă. Considerăm că datorită
scopului care caracterizează atitudinea făptuitorului, infracĠiunea de úantaj
presupune numai intenĠia directă.
Cu privire la natura folosului urmărit de făptuitor în literatura de
specialitate au fost exprimate două opinii. S-a considerat că16, de vreme ce folosul
reprezintă scopul urmărit de făptuitor úi determină încadrarea ameninĠării sau
violenĠei în infracĠiunea de úantaj, caracterul său poate fi numai injust. Într-o altă
opinie17 la care ne alăturăm úi un folos just poate conduce la existenĠa úantajului
dacă se urmăreúte obĠinerea lui în mod injust. Legiutorul nu a caracterizat injustă
decât modalitatea obĠinerii folosului, nu úi folosul în sine; de aceea, chiar dacă
făptuitorul este îndreptăĠit la obĠinerea unui folos, dar în activitatea sa se foloseúte
de constrângere úi acĠionează într-o manieră injustă, fapta va constitui infracĠiune
de úantaj.
Folosul poate fi patrimonial sau nepatrimonial, spre deosebire de forma
agravată asemănătoare a infracĠiunii de lipsire de libertate în mod ilegal pentru care
se prevede expres în textul de lege că în schimbul eliberării se cere un folos
material. Nu are relevanĠă pentru existenĠa infracĠiunii dacă făptuitorul a reuúit să
obĠină sau nu folosul solicitat; esenĠial este însă ca, activitatea infracĠională,
constrângerea exercitată de acesta, să fi fost declanúată de scopul obĠinerii acestui
folos, scop care trebuie să existe în momentul săvârúirii activităĠii infracĠionale.
Făptuitorul poate urmări obĠinerea folosului pentru sine sau pentru o altă persoană,
fără să intereseze natura relaĠiilor existente între făptuitor úi persoana pentru care
doreúte obĠinerea folosului sau motivaĠia pentru care făptuitorul doreúte să obĠină
un folos unei alte persoane; eventual, de aceste aspecte, se va putea Ġine cont la
individualizarea pedepsei.
În art. 194 alin. 2 este prevăzută forma agravată a infracĠiunii de úantaj care
se realizează atunci cînd „constrângerea constă în ameninĠarea cu darea în vileag a
unei fapte reale sau imaginare, compromiĠătoare pentru persoana ameninĠată,
pentru soĠul acesteia sau pentru o rudă apropiată”. ExistenĠa acestei forme agravate
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este justificată de conĠinutul ameninĠării proferate de făptuitor care este reprezentat
de darea în vileag a unei fapte compromiĠătoare ce se poate referi nu numai la
persoana vătămată, dar úi la soĠul úi rudele apropiate ale acesteia. Legiuitorul a
sancĠionat mai aspru o astfel de faptă, considerând că atingerea adusă libertăĠii
psihice a persoanei este mai gravă, gravitate care se menĠine chiar dacă fapta
compromiĠătoare este imaginară.
Comportamentul făptuitorului are drept urmare o puternică intimidare a
victimei ceea ce este de natură să-i faciliteze făptuitorului obĠinerea folosului
pretins; cel ameninĠat preferă să satisfacă solicitarea acestuia decât să se expună
compromiterii publice. ùi în situaĠia în care ameninĠarea priveúte darea în vileag a
unor fapte imaginare, presiunea psihică la care este supusă victima este puternică,
iar recurgerea la acest procedeu evidenĠiază gradul intimidant úi perversitatea
făptuitorului18. În practica judiciară s-a reĠinut19 ca infracĠiune de úantaj în formă
agravată fapta inculpatului care a constrâns victima la raport sexual sub
ameninĠarea că va face publice anumite fotografii compromiĠătoare.
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7. În concluzie, infracĠiunea de úantaj prezintă conexiuni cu alte infracĠiuni,
dar rămâne o infracĠiune distinctă datorită conĠinutului constitutiv propriu. Astfel,
în conĠinutul infracĠiunii de úantaj se regăsesc asimilate infracĠiunea de ameninĠare,
care poate îmbrăca úi o formă distinctă ce atrage agravarea faptei sau infracĠiunea
de lovire sau alte violenĠe, atât în forma simplă, dar úi în forma agravată.
ConĠinutul infracĠiunii de úantaj poate, în anumite situaĠii, în raport de pretenĠia
făptuitorului, să se confunde cu conĠinutul infracĠiunii de tâlhărie. Delimitarea între
aceste două infracĠiuni se realizează prin raportare la obiectul juridic al fiecăreia
care este diferit, motiv pentru care, infracĠiunea de úantaj îúi păstrează
individualitatea úi rămâne o infracĠiune distinctă de infracĠiunea de tâlhărie.
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