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Rezumat: Infracțiunea de răzbunare pentru ajutorul dat justiției nu era prevăzută în Codul penal anterior, iar 

examinarea realizată a avut în vedere conținutul constitutiv, elementele preexistente, legătura cu alte infracțiuni ce fac 

parte din acest grup, precum și unele aspecte procesuale. Infracțiunea examinată poate fi reținută în concurs cu alte 

infracțiuni, cele mai frecvente fiind alte infracțiuni contra înfăptuirii justiției (cum este cazul infracțiunii de influențare 

a declarațiilor), precum și cu unele infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății). Elementele de noutate aduse 

de prezenta lucrare vizează atât examinarea acesteia, cât și unele opinii exprimate în legătură cu conținutul constitutiv. 

Lucrarea poate fi utilă atât teoreticienilor cât și practicienilor în domeniu.   
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Introducere 

 

În Codul penal român, infracțiunea de răzbunare pentru ajutorul dat justiției este inclusă în grupul de 

infracțiuni contra înfăptuirii justiției, prevăzut în Titlul IV, cu aceeași denumire marginală, la art. 274. 

Infracțiunea supusă examinării constă în „fapta unei persoane care comite o infracțiune împotriva 

unei alte persoane sau a unui membru de familie al acesteia, motivat de faptul că victima a sesizat organele 

de urmărire penală, a dat declarații ori a prezentat probe într-o cauză penală, civilă sau în orice altă 

procedură în care se ascultă martori”. 

În expunerea de motive se arată că „Prin această nouă reglementare, aflată în strânsă corelare cu 

infracțiunea de influențare a declarațiilor, se urmărește protejarea libertății de voință a persoanelor care 

sprijină activitatea de înfăptuire a justiției, prin sancționarea mai severă a actelor de răzbunare comise prin 

săvârșirea unor infracțiuni împotriva unei persoane ori a unui membru de familie al acesteia, pe motiv că a 

sesizat organele de urmărire penală, a dat declarații ori a prezentat probe într-o cauză penală, civilă sau în 

orice altă procedură judiciară” [1]. 

Potrivit doctrinei recente, în care sunt avute în vedere atât rațiunea incriminării, cât și valoarea 

socială protejată „noul text de incriminare reprezintă o reglementare „în oglindă” a ultrajului judiciar, fapta 

de răzbunare pentru ajutorul dat justiției fiind comisă în legătură cu îndeplinirea „atribuțiilor specifice” ale 

particularului implicat într-un proces. 

Așadar, prin prevenția generală a dreptului penal, norma urmărește să evite o eventuală reținere a 

particularilor de a contribui la actul de justiție, de frica unor posibile repercusiuni pe care acest „ajutor” le-ar 

putea produce asupra lor sau asupra unui membru de familie. Din acest motiv, infracțiunea este în mod just 

poziționată în cadrul infracțiunilor contra înfăptuirii justiției. 

Conceptual, fapta este o formă agravată a infracțiunii comise în baza acestui mobil vindicativ. În 

reglementarea anterioară, acest mobil putea fi valorificat doar prin reținerea (eventuală) a circumstanței 

agravante generale a comiterii faptei din motive josnice. 

Chiar dacă, dată fiind poziționarea infracțiunii, valoarea socială protejată pare a fi buna înfăptuire a 

justiției, în opinia noastră, aceasta este protejată doar în subsidiar, prin faptul că cei implicați într-o procedură 

judiciară nu ar risca să fie victimizați din acest motiv. În fapt, fapta protejează valoarea socială protejată de 

textele de incriminare pe care le absoarbe (viața, integritatea corporală sau sănătatea persoanei, libertatea 

persoanei, patrimoniul ei, etc.) [2]. 

 

1. Elemente preexistente ale infracțiunii 

 

1.1. Obiectul juridic. 

Obiectul juridic principal constă în relațiile sociale care privesc buna înfăptuire a justiției, relații care 

exclud unele fapte ce se pot comite în scop de răzbunare pentru ajutorul dat justiției.  
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Obiectul juridic secundar este diferit de la o faptă la alta, putând consta în relațiile sociale referitoare 

la atributele fundamentale ale persoanei, în relațiile sociale referitoare la patrimoniu în raport cu natura 

infracțiunii care a fost comisă în scop de răzbunare. 

În practica judiciară se poate întâlni și situația în care valoarea socială lezată prin infracțiunea comisă 

în scop de răzbunare, este mai importantă decât relațiile sociale referitoare la activitatea de înfăptuire a 

justiției.  

În doctrină s-a exprimat opinia potrivit căreia obiectul juridic special „îl constituie relațiile sociale 

privitoare la buna înfăptuire a activității judiciare, referitoare la protejarea libertății de voință a persoanelor 

care sprijină activitatea de înfăptuire a justiției, prin sancționarea mai severă a actelor de răzbunare comise 

prin săvârșirea unor infracțiuni împotriva unei persoane ori a unui membru de familie al acesteia, pe motiv că 

a sesizat organele de urmărire penală, a dat declarații ori a prezentat probe într-o cauză penală, civilă sau în 

orice altă procedură judiciară” [3]. 

Același autor apreciază că obiectul juridic secundar „constă în relațiile sociale afectate prin 

săvârșirea infracțiunii absorbite. Acestea pot consta după caz, în relațiile sociale privind atribute ale 

persoanei, inclusiv patrimoniul acesteia, dar chiar și relații sociale care privesc alte categorii de valori 

sociale, protejate în alte titluri ale Părții sociale a Codului penal, cum ar fi înfăptuirea justiției, serviciul, 

încrederea publică, sănătatea publică, conviețuirea socială etc.” [3]. 

Într-o altă opinie se apreciază că Obiectul juridic special principal îl constituie relațiile sociale 

privitoare la accesul liber al oricărei persoane la activitatea de înfăptuire a justiției, dar și protejarea activității 

de administrare a mijloacelor de probă, a stabilirii adevărului, soluționării unei cauze, indiferent de natura 

acesteia, pe baza tuturor mijloacelor de probă pe care le pot prezenta părților sau celor interesați” [4], iar 

obiectul juridic secundar constă în „valoarea socială lezată sau pusă în pericol prin săvârșirea infracțiunii în 

scopul răzbunării pentru motivele arătate în textul de lege, respectiv drepturile persoanei fizice sau juridice 

împotriva căreia se îndreaptă acțiunea sau inacțiunea prin care se săvârșește infracțiunea absorbită” [4]. 

 

1.2. Obiectul material. În ipoteza în care infracțiunea comisă pentru ajutorul dat justiției are un 

obiect material, acesta constituie și obiectul material al infracțiunii examinate. Astfel, „corpul persoanei sau 

bunul, față de care se săvârșește infracțiunea care constituie forma de răzbunare, constituie obiectul material 

pentru lovirea sau alte violențe (art. 193 C. pen.), vătămarea corporală (art. 194 C. pen.) sau furt (art. 228 C. 

pen.), infracțiuni absorbite în răzbunarea pentru ajutorul dat justiției, va constitui obiect material pentru 

această din urmă infracțiune” [5]. 

 

1.3. Subiecții infracțiunii. 

Subiect activ al infracțiunii poate fi orice persoană fizică sau juridică care îndeplinește condițiile 

generale cerute de lege pentru a avea această calitate. 

Având în vedere infracțiunea examinată, apreciem că subiect activ poate fi atât persoana împotriva 

căreia a fost formulată sesizarea, împotriva căreia s-au dat declarații ori s-au formulat probe, cât și o altă 

persoană. 

Apreciem că subiect activ poate fi și persoana juridică, în condițiile în care sunt îndeplinite condițiile 

prevăzute de lege. 

Participația penală este posibilă sub toate formele sale. 

În doctrina recentă s-a subliniat faptul că „având în vedere specificul infracțiunii complexe, calitatea 

de subiect activ este dată de contribuția făptuitorului la întreaga activitate ce constituie elementul material al 

infracțiunii unice sau doar la realizarea unei părți a acesteia. Aspecte particulare pot să apară atunci când 

infracțiunea absorbită este formată, la rândul său, din mai multe acțiuni care sunt prevăzute în legea penală ca 

infracțiuni distincte. În cazul în care mai multe persoane concură la realizarea acestor acțiuni, esențială este 

poziția subiectivă pe care o au față de motivul pentru care se comite întregul infracțional” [5]. 

Subiect pasiv principal este statul în calitatea sa de titular al valorii sociale ocrotite. 

Subiectul pasiv secundar este calificat, acesta fiind numai persoana care a sesizat organele de 

urmărire penală, a dat declarații ori a prezentat probe într-o cauză penală, civilă sau în orice procedură în care 

se ascultă martori ori un membru de familie al acestei persoane.  

În ceea ce ne privește apreciem că și persoana juridică poate fi subiect pasiv al acestei infracțiuni. 

Având în vedere că scopul textului de incriminare este acela de a proteja persoanele fizice sau 

juridice care acordă ajutor organelor judiciare în soluționarea unor cauze de natură penală sau civilă sau în 

soluționarea altor proceduri în care se ascultă martori, apreciem că dispozițiile legii sunt incomplete. 
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Astfel, considerăm că este necesar a fi incluse în categoria subiecților pasivi și mandatarul persoanei 

vătămate, „avându-se în vedere că legiuitorul a dat o formulare generală textului de lege, că scopul acestei 

dispoziții este protejarea tuturor persoanelor împotriva abuzurilor și răzbunării prezumtivilor subiecți activi. 

Chiar dacă nu exercită un drept substanțial și procesual propriu, mandatarul stă în locul persoanei vătămate, 

iar acțiunea sa determină aceleași efecte cu privire la sesizarea organelor judiciare” [4]. 

Având în vedere cele expuse, de lege ferenda propunem includerea în categoria subiecților pasivi și a 

mandatarului persoanei vătămate. 

În ceea ce privește avocatul persoanei vătămate, care a acționat în numele acesteia și a sesizat 

organele de urmărire penală, exercitându-și profesia, în doctrina recentă s-a susținut că „dacă se comite 

împotriva sa una dintre faptele prevăzute de legea penală, în scop de răzbunare, apreciem că fapta va fi 

încadrată în dispozițiile art. 279 alin. (4) cu referire la alin. (2) C. pen., întrucât incriminarea ultrajului 

judiciar are caracter special față de art. 274 C. pen.” [4]. 

În ceea ce privește acțiunea de sesizare a organelor de urmărire penală, subiect pasiv al acestei 

infracțiuni poate fi și reprezentantul legal al persoanei juridice sau al persoanei fizice cu capacitate de 

exercițiu restrânsă [în ipoteza în care acționează în temeiul dispozițiilor art. 289 alin. (8) C. proc. pen.].  

Alte persoane care pot avea calitatea de subiect pasiv al acestei infracțiuni sunt persoanele cu funcții 

de conducere din cadrul unei instituții de stat sau private, orice persoană cu atribuții de control, persoane care 

încheie acte de constatare (potrivit art. 61 C. proc. pen.), comandanții de nave și aeronave. 

Printre categoriile de persoane ce pot prezenta probe organelor judiciare, și care pot avea calitatea de 

subiect pasiv al infracțiunii (în afara avocatului), menționăm: martorii, experții, alte categorii de persoane 

care predau obiecte, înscrisuri sau date informatice, etc.  

Calitatea de subiect pasiv o pot avea și membrii de familie ai persoanei care sesizează organele 

judiciare.  

 

2. Structura și conținutul juridic al infracțiunii 

 

2.1. Situația premisă. Situația premisă constă în împrejurarea că o persoană fizică sau juridică a 

sesizat organele de urmărire penală, a dat declarații ori a prezentat probe într-o cauză penală, civilă sau în 

orice altă procedură în care se ascultă martori. 

 

2. 2. Conținutul constitutiv. 

2.2.1. Latura obiectivă. Elementul material al laturii obiective a infracțiunii se realizează prin 

executarea unei acțiuni sau inacțiuni ce intră în conținutul constitutiv al unei alte infracțiuni comise împotriva 

unei persoane fizice sau a unui membru de familie al acesteia ori împotriva unei persoane juridice pentru 

ajutorul dat justiției, ajutor care a constat în: sesizarea organelor de urmărire penală în legătură cu comiterea 

unei infracțiuni, a dat declarații într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură în care se ascultă 

martori sau a prezentat probe într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură în care se ascultă martori.  

Cu privire la obiectul juridic al acestei infracțiuni, în doctrina română s-a formulat o întrebare 

pertinentă, respectiv „dacă fapta este tipică și în cazul în care mobilul infracțiunii comise este atitudinea 

incorectă a celui care a „contribuit” la actul de justiție (de exemplu, un martor este agresat urmare a 

declarațiilor mincinoase pe care le-a dat într-o cauză). Deși textul de incriminare nu se preocupă explicit de 

această ipoteză, în opinia noastră, el a fost creat de legiuitor pentru ipoteza în care actul îndeplinit este în 

conformitate cu ideea de justiție. 

Pe de altă parte, în mod firesc, nu există nici un temei legal pentru a exclude aplicarea textului în 

situația în care autorul se răzbună atunci când apreciază ca injustă declarația martorului, plângerea formulată 

de victimă, etc. Aceasta pentru că aprecierea asupra caracterului just sau injust al conduitei unei persoane 

implicate într-un proces o face doar justiția, fiind astfel, irelevante aprecierile unei persoane implicate 

subiectiv. Pe de altă parte, dacă actul de răzbunare se realizează după ce justiția a apreciat că, în concret, 

respectiva declarație este una mincinoasă, în mod firesc, răzbunarea pentru o astfel de conduită nu va intra 

sub incidența art. 274 NCP, deoarece persoana care a declarat în mod mincinos nu trebuie protejată în mod 

special de textele de incriminare ce protejează înfăptuirea justiției” [2]. 

Într-o altă opinie se susține că: „infracțiunea există indiferent de conținutul sesizării organelor de 

urmărire penală, indiferent de conținutul declarațiilor sau probelor prezentate, în sensul că acestea au fost 

adevărate sau mincinoase. Dincolo de încălcarea atributelor fundamentale ale unei persoane, avem în vedere 

faptul că starea de pericol pentru activitatea de înfăptuire a justiției se produce în momentul săvârșirii actului 

de răzbunare, sub forma comiterii unei infracțiuni” [5]. 
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În ceea ce ne privește, apreciem că prima opinie este corectă, deoarece în nici un caz, nu trebuie 

apărată printr-un regim juridic sancționator mai aspru o persoană care, în calitatea sa de martor, expert, 

interpret, etc., a adus prejudicii actului de justiție. 

Pe de altă parte, este inadmisibil ca legea să apere o persoană care, prin atitudinea sa, a nesocotit 

actul de justiție, conducând la atingerea valorii protejate. 

Aceeași situație este valabilă și în cazul persoanei care sesizează organele de urmărire penală, iar în 

urma sesizării se constată că fapta nu există. 

În același timp, avem în vedere că o asemenea persoană nu va cădea sub incidența dispozițiilor art. 

274 C. pen., numai în ipoteza în care fapta subiectului pasiv este stabilită de către o instanță de judecată, iar 

hotărârea este definitivă (avem în vedere sesizarea organelor de urmărire penală, declarațiile și probele 

prezentate). 

În ipoteza în care subiectul activ manifestă o atitudine subiectivă, apreciind că victima, a făcut 

declarații mincinoase, a sesizat organele de urmărire penală pentru o faptă pentru care nu se face vinovat sau 

a prezentat probe false, fără ca această constatare a sa să fie susținută și de o soluție definitivă dată de o 

instanță de judecată, fapta va intra sub incidența dispozițiilor 274 C. pen. 

Urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru activitatea de înfăptuire a justiției, 

precum și în „atingerea adusă unuia sau unora dintre drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei” [5]. 

Legătura de cauzalitate rezultă din materialitatea faptei. 

 

2.2.2. Latura subiectivă. În structura laturii subiective intră, atât vinovăția (ca element subiectiv), 

„cât și o condiție specială cu privire la motivul infracțiunii. Acest mobil este determinat de dorința 

făptuitorului de a se răzbuna pe victimă, răzbunare ce este în legătură directă cu comportamentul subiectului 

pasiv și activitatea de înfăptuire a justiției” [4]. 

Forma de vinovăție cu care acționează subiectul activ este intenția directă, intenția indirectă, precum 

și praeterintenția. 

Într-o altă opinie se arată că „făptuitorul prevede elementele faptei pe care urmează să le comită, 

precum și rezultatul acesteia, impulsul psihic fiind determinat de dorința de răzbunare, de a pedepsi persoana 

care a sesizat organele judiciare, a dat declarații sau a prezentat probe” [4]. 

Un alt autor susține că „infracțiunea se comite cu intenție directă, indirectă  sau chiar 

praeterintenționat, în concordanță cu forma de vinovăție cu care se săvârșește infracțiunea care stă la baza ei 

ca „element material”.  

Legea cere și existența unui mobil - răzbunarea, generat de contribuția victimei, în modalitățile 

menționate anterior” [6]. 

 

3. Forme, modalități, sancțiuni 

 

3.1. Forme. Existența sau inexistența actelor de pregătire este condiționată de natura infracțiunii 

care constituie efectiv forma de răzbunare. Oricum și în ipoteza existenței acestora, nu se pedepsesc. 

Tentativa poate fi posibilă sau nu. Aceasta se pedepsește numai în măsura în care este posibilă, iar 

legea prevede pedepsirea ei pentru infracțiunea care constituie forma de răzbunare pentru ajutorul dat 

justiției.  

Consumarea infracțiunii are loc în momentul în care se consumă infracțiunea de bază (infracțiunea 

care a constituit forma de răzbunare pentru ajutorul dat justiției). 

 

3.2. Modalități. Norma de incriminare prevede o singură modalitate normativă de comitere a 

infracțiunii care constă în comiterea unei infracțiuni împotriva unei persoane sau a unui membru de familie al 

acesteia, motivat de faptul că această persoană a sesizat organele de urmărire penală, a dat declarații ori a 

prezentat probe într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură în care se ascultă martori. 

În funcție de natura infracțiunii care constituie forma de răzbunare pentru ajutorul dat justiției, 

modalitățile de fapt pot fi multiple. 

 

3.3. Sancțiuni. Sancțiunea prevăzută de lege în cazul infracțiunii de răzbunare pentru ajutorul dat 

justiției, este sancțiunea prevăzută de lege pentru infracțiunea care a constituit forma de răzbunare, ale cărei 

limite speciale se majorează cu o treime.  

În jurisprudență „s-a arătat că art. 274 C. pen. prevede „o infracțiune autonomă având denumirea 

marginală de răzbunarea pentru ajutorul dat justiției ce constă în săvârșirea unei infracțiuni împotriva unei 
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persoane ori a unui membru de familie al acesteia, pe motiv că a sesizat organele de urmărire penală, a dat 

declarații ori a prezentat probe într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură în care se ascultă 

martori. Împrejurarea că textul normativ nu prevede o sancțiune autonomă, nu înseamnă că textul nu 

reglementează o infracțiune de sine stătătoare, având în vedere că este reglementată în interiorul titlului IV 

din Codul penal, intitulat Infracțiuni contra înfăptuirii justiției. Sancțiunea prevăzută de art. 274 este 

pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea comisă împotriva persoanei, ale cărei limite speciale se 

majorează cu 1/3 [C.A. Cluj, Secția penală, și de minori, decizia nr. 1431 din 7 februarie 2015 (www.rolii.ro) 

]” [6]. 

 

4. Explicații complementare 

 

4.1. Legătura cu alte infracțiuni. Infracțiunea examinată prezintă anumite legături cu infracțiunile 

care fac parte din acest grup. 

În mod special însă, această infracțiune prezintă anumite legături cu infracțiunea de influențare a 

declarațiilor, precum și cu alte infracțiuni ce fac parte din această categorie. 

Deoarece aceste legături prezintă o importanță majoră în practica judiciară, vom prezenta câteva 

opinii exprimate în doctrina română recentă.  

Astfel, în ceea ce privește legătura existentă între infracțiunea examinată și cea de influențare a 

declarațiilor, într-o examinare recentă se apreciază că „denumirea infracțiunii, răzbunare pentru ajutorul dat 

justiției, sugerează cât se poate de clar că fapta nu se poate comite decât subsecvent unei activități desfășurate 

de victima infracțiunii, care, în cadrul unei proceduri judiciare, a desfășurat una sau mai multe dintre 

următoarele activități: a sesizat organele de urmărire penală (prin plângere, denunț sau plângere prealabilă), a 

dat declarații ori a prezentat probe într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură dintre cele prevăzute 

de text.  

Dacă o astfel de activitate nu a avut loc sau este încă în curs de desfășurare, fapta comisă nu poate 

constitui infracțiunea de răzbunare pentru ajutorul dat justiției, deoarece lipsește situația premisă. Ea poate fi 

însă cercetată sub aspectul infracțiunii de influențare a declarațiilor, prevăzută de art. 272, cu care, practic, se 

confundă sub aspectul elementului material atunci când acesta poate fi încadrat în vreuna dintre acțiunile 

enumerate de text (constrângere, corupere sau alt fapt intimidant). Ceea ce le distinge este chiar momentul la 

care se săvârșește acțiunea cu caracter infracțional: dacă acesta este situat înainte de sesizarea organelor de 

urmărire penală sau de a da declarații, etc., în cauza ce îl privește pe autor, fapta va constitui infracțiunea de 

influențare a declarațiilor, în timp ce acțiunile cu caracter infracțional desfășurate ulterior activităților 

desfășurate de persoana vătămată în cursul procedurii judiciare pot constitui infracțiunea de răzbunare pentru 

ajutorul dat justiției. Cele două infracțiuni pot fi reținute în concurs real, dacă făptuitorul constrânge sau 

corupe o persoană să nu dea declarații, să dea declarații mincinoase ori să nu prezinte probe, iar ulterior, din 

răzbunare față de persoana asupra căreia a acționat, care nu a adoptat conduita pe care o dorea, săvârșește o 

infracțiune împotriva acesteia. Astfel, în practica judiciară s-a reținut concurs între cele două infracțiuni, în 

situația în care inculpatul a încercat prin intimidare, adresare de injurii și amenințări, să determine o persoană 

să nu dea declarații de martor în fața organelor de urmărire penală în cauza privind o infracțiune de viol 

săvârșită de o persoană apropiată, iar ulterior a amenințat cu moartea și cu acte de violență persoana 

vătămată, pe motiv că a sesizat organele de poliție cu privire la fapta de viol și pentru că a dat ulterior 

declarații în fața organelor de poliție despre fapta menționată [Jud. Călărași, sentința penală nr. 24 din 4 

februarie 2016, definitivă (www. rolii.ro] [6]. 

Într-o altă opinie suficient de elaborată, se susține că „chiar dacă cele două (infracțiuni - s.n.) au ca 

numitor comun comiterea unui act de intimidare, faptele se diferențiază esențial prin raportare la momentul 

în care acest act de intimidare are loc, precum și prin raportare la motivația acestuia. Astfel, în cazul 

influențării declarațiilor, fapta are ca scop constrângerea persoanei  să nu adopte o conduită „păgubitoare” 

pentru o altă persoană, respectiv: sesizarea organului de urmărire penală, darea de declarații ori prezentarea 

unor mijloace de probă. 

În schimb, în cazul răzbunării pentru ajutorul dat justiției, intimidarea are loc post factum, după ce 

persoana vizată de conduita intimidantă și-a adus contribuția la realizarea actului de justiție.  

Tocmai de aceea, de regulă, infracțiunea aici analizată presupune o conduită procesuală finalizată, al 

cărei rezultat este definitiv din perspectiva celui implicat în proces, astfel încât să nu mai poată fi identificat 

un eventual scop al autorului de a determina victima să-și schimbe declarațiile pentru a întoarce „rezultatul 

intermediar” al actului de justiție. 
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Dacă autorul agresează victima pentru a se răzbuna pe aceasta pentru declarațiile date în primă 

instanță, dar și pentru a o determina ca în apel să-și retragă declarațiile incriminatorii, fapta sa va constitui 

atât infracțiunea de răzbunare pentru ajutorul dat justiției, cât și cea de influențare a declarațiilor. 

Împrejurarea că acea persoană are în continuare vocația de a fi implicată în derularea procesului face ca și 

fapta incriminată de art. 272 NCP să fie tipică. 

În considerarea acestei ipoteze, se pune întrebarea firească dacă era necesar să avem două texte de 

incriminare care să sancționeze, pe de o parte, pe cel ce realizează acte de constrângere sau corupere pentru a 

determina o persoană să adopte o anumită conduită în cadrul unui proces (în cazul influențării declarațiilor), 

dar și pe cel care comite acțiuni infracționale vindicative (în cazul răzbunării pentru ajutorul dat justiției), pe 

de altă parte. 

Așa cum am arătat supra, principial, cele două infracțiuni se delimitează prin raportare la momentul 

comiterii faptei, moment ce diferă având în vedere scopul/mobilul cu care autorul acționează. 

În considerarea scopului, observăm că, în cazul infracțiunii de influențare a declarațiilor, valoarea 

socială protejată, înfăptuirea justiției, este în mod direct lezată, deoarece autorul faptei de influențare a 

declarațiilor acționează pentru a modifica cursul firesc al procesului.  

În schimb, în cazul infracțiunii de răzbunare pentru ajutorul dat justiției, cursul justiției a fost unul 

firesc. Dacă în cazul ultrajului judiciar organele judiciare pot fi descurajate să acționeze ferm din cauza 

amenințărilor autorilor faptei și, în acest fel, înfăptuirea justiției este afectată, în cazul răzbunării pentru 

ajutorul dat justiției, cel asupra căruia se realizează actul vindicativ, de regulă, nu mai este implicat în viitor 

în alte procese, ceea ce înseamnă că funcționarea justiției nu a fost și nici nu poate fi în viitor afectată de 

conduita sa infracțională. 

Din aceste motive, credem că era mult mai simplu ca elementul de particularitate al infracțiunii de 

răzbunare pentru ajutorul dat justiției să nu ducă la crearea artificială a unei noi infracțiuni, el putând fi foarte 

bine valorificat prin reținerea unei circumstanțe agravante generale/speciale a infracțiunii corespondente. În 

susținerea acestei concluzii, remarcăm că, pe lângă acest mobil particular, fapta nu are nici un element de 

specificitate, ea sancționând mai grav comiterea unei infracțiuni pentru a se răzbuna față de persoana care a 

sesizat organele de urmărire penală, a dat declarații ori a prezentat probe într-o cauză penală, civilă sau în 

orice altă procedură dintre cele prevăzute în art. 273. În Codul penal anterior, judecătorul dădea relevanță 

acestui mobil prin sancțiunea concret aplicată pentru comiterea infracțiunii corespondente. Soluția putea 

rămâne aceeași și în noul Cod penal, judecătorul putând într-un caz concret să aplice o sancțiune justă, care 

să reflecte și mobilul special al comiterii faptei” [2]. 

În ceea ce privește raportul cu alte infracțiuni, în doctrina recentă s-a subliniat că „Fiind practic o 

agravantă a infracțiunii prin care se realizează elementul material, în încadrarea juridică dată faptei comise se 

va reține doar infracțiunea prevăzută de art. 274 C. pen., iar nu un concurs de infracțiuni cu cea care 

constituie elementul material, la care însă se poate face o raportare ca la varianta tip a infracțiunii (și pentru a 

se cunoaște limitele de pedeapsă ce trebuie majorate). De exemplu, în jurisprudență s-a reținut această 

infracțiune raportată la cea de amenințare (art. 206 C. pen.) în cazul în care inculpatul, având la vedere un 

briceag, a amenințat cu moartea persoana vătămată, pe motiv că aceasta a declarat la poliție că el ar fi avut 

legătură cu furtul unui vițel [Jud. Craiova, Secția penală, sentința nr. 3607 din 8 octombrie 2015, definitivă 

(www.rolii.ro)] sau infracțiunea de răzbunare pentru ajutorul dat justiției, prevăzută de art. 274 C. pen. 

raportată la infracțiunea de lovire și alte violențe [art. 193 alin. (1) C. pen.] într-o cauză în care a exercitat 

violențe împotriva unei persoane, pentru că aceasta a dat declarații în fața organelor de cercetare penală, în 

calitate de martor, într-un dosar în care autorul violențelor avea calitatea de inculpat și în urma căreia acesta a 

fost arestat la domiciliu pe o perioadă de o lună de zile, agresiune ce a provocat persoanei vătămate leziuni ce 

au necesitat 5-6 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, conform raportului de constatare medico-legală 

[Jud. Botoșani, sentința penală nr. 2483 din 17 decembrie 2014 (www.rolii.ro)]” [6]. 

 

4.2. Unele aspecte procesuale. De regulă urmărirea penală se efectuează de către organele de 

cercetare penală ale poliției judiciare, sub îndrumarea procurorului competent încadrat la Parchetul de pe 

lângă judecătoria în circumscripția căreia s-a comis infracțiunea examinată. 

În ipoteza în care făptuitorul are o anumită calitate (senator, deputat, judecător, procuror, etc.), 

urmărirea penală se va efectua de către procurorul competent din cadrul unuia dintre parchetele prevăzute de 

lege. 

Acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu.  

Competența de judecată în primă instanță revine, de regulă, judecătoriei în circumscripția căreia s-a 

comis infracțiunea. 
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În situația în care făptuitorul are o anumită calitate (senator, deputat, judecător, procuror etc.), 

competența de judecată în primă instanță aparține tribunalului, curții de apel sau Înaltei Curți de Casație și 

Justiție, în raport cu calitatea autorului la momentul comiterii infracțiunii sau cu competența organelor care 

au efectuat urmărirea penală (D.I.I.C.O.T. sau D.N.A.). 

În raport de condițiile și împrejurările concrete ale comiterii fiecărei fapte în parte, infracțiunea 

examinată poate intra în concurs cu alte infracțiuni (așa cum am menționat și anterior). 

 

 

Concluzii 

 

Evoluția criminalității a impus și perfecționarea sistemului de apărare a activității de înfăptuire a 

justiției. 

Una din activitățile cu rol de intimidare a persoanelor care acordau sprijin organelor judiciare în 

activitatea complexă de înfăptuire a justiției a fost și aceea de răzbunare împotriva acestora.  

Acest aspect din ce în ce mai vizibil, a determinat incriminarea acestui gen de fapte, incriminare 

absolut necesară, în condițiile actuale.  

Examinarea realizată a evidențiat atât necesitatea cât și importanța acestei incriminări  pentru 

activitatea de înfăptuire a justiției.  

Credem că incriminarea merită toată atenția organelor judiciare, necesitând aplicarea fermă a 

dispozițiilor acesteia în cauzele în care se impune acest mod de acțiune.  
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