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Denunţarea calomnioasă

Fişa nr.
DENUNȚAREA CALOMNIOASĂ

I. PARTEA TEORETICĂ

1. DEFINIŢIA LEGALĂ
Învinuirea mincinoasă făcută prin denunţ sau plângere, cu privire la săvâr‐
şirea unei infracţiuni de către o anume persoana, respectiv producerea ori ticluirea
de probe mincinoase, în sprijinul unei învinuiri nedrepte [art. 259 alin. (1) şi
(2) C.pen.]

2. STRUCTURA INFRACŢIUNII

A. Obiect

1. Juridic

a. principal: relaţiile sociale referitoare
la înfăptuirea justiţiei;
b. secundar: relaţiile sociale referitoare
la protecţia juridică a persoanei acu‐
zate pe nedrept (libertatea, presti‐
giul profesional etc. al persoanei
implicată pe nedrept într‐o proce‐
dură penală)

2. Material

nu are.
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B. Subiect
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1. Activ (autor, orice persoană fizică/juridică care are capa‐
coautor,
citate penală.
instigator,
complice)
2. Pasiv

a. principal: statul;
b. secundar: persoana fizică/juridică
acuzată pe nedrept de săvârşirea
unei infracţiuni ori cea în acuzarea
căreia au fost ticluite probe min‐
cinoase;
c. pluralitatea de subiecţi pasivi secun‐
dari atrage reţinerea concursului de
infracţiuni.

C. Latura
obiectivă

1. Element
material

a. forma de bază: învinuirea minci‐
noasă a unei persoane fizice/juridice
(determinate sau determinabile) de
săvârşirea unei infracţiuni [în orice
formă (tentativă, faptă consumată,
faptă epuizată) şi indiferent de
modalitatea de participare (autor,
coautor,
complice,
instigator)]
prin plângerea penală (art. 222
C.proc.pen.), plângerea prealabilă
(art. 283 C.proc.pen.) sau prin denunţ
(art. 223 C.proc.pen.) depus, în
formele prevăzute de lege, chiar şi la
un organ judiciar necompetent;
b. forma asimilată: producerea de
probe mincinoase (prezentarea unor
probe false în faţa unui organ judi‐
ciar) sau ticluirea de probe minci‐
noase (inventarea ori crearea de
probe false şi depunerea acestora la
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organul judiciar) în vederea acuzării
pe nedrept de săvârşirea unei in‐
fracţiuni a unei persoane nevi‐
novate.
2. Urmarea
imediată

starea de pericol pentru înfăptuirea actului de
justiţie penală (infracţiune de pericol abstract).

3. Legătura de
cauzalitate

rezultă din materialitatea faptei şi nu trebuie
dovedită.

D. Latura
Subiectivă

intenţia directă sau indirectă. Nu prezintă importanţă mobilul
sau scopul comiterii faptei tipice.

E. Forme

1. Acte
premergătoare

posibile, dar neincriminate.

2. Tentativă

posibilă, dar neincriminată.

3. Consumare

a. faptă consumată: în momentul
depunerii plângerii, plângerii pre‐
alabile sau a denunţului la organul
judiciar ori al folosirii probelor min‐
cinoase produse sau ticluite în faţa
organelor judiciare (nu la momentul
întocmirii acestora).
b. faptă epuizată: poate fi comisă în
formă continuată, epuizându‐se
după efectuarea ultimului act de
executare (unitate legală);

!

F. OBSERVAŢII:

1. la forma de bază învinuirea mincinoasă nu poate fi realizată decât prin
actele de sesizare prevăzute explicit de lege, iar nu prin darea de declaraţii
mincinoase (în această ipoteză se va reţine numai mărturia mincinoasă),
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prin denunţuri în care se prezintă numai comiterea unui fapte fără a fi
indicat făptuitorul, prin declaraţia de constituire ca parte vătămată sau
parte civilă într‐o cauză penală etc.
2. acţiunea penală pentru infracţiunea imputată mincinos unei persoane
determinate trebuie să poată fi pusă în mişcare din oficiu, ori să nu existe
cu privire la aceasta vreunul dintre impedimentele prevăzute de art. 10
C.proc.pen.
3. în cazul în care învinuirea mincinoasă se face atât prin depunerea actului
de sesizare, cât şi prin producerea sau ticluirea de probe nu se va reţine un
concurs de infracţiuni, ci o unitatea naturală de infracţiune.
4. nu este necesar pentru reţinerea formei asimilate ca producerea sau
ticluirea de probe mincinoase să fi fost făcută de persoana care a formulat
plângerea sau denunţul calomnios.
5. în cazul în care sunt formulate mai multe denunţuri mincinoase succesive,
toţi denunţătorii vor putea fi traşi la răspundere penală pentru denunţare
calomnioasă, neprezentând importanţă faptul că învinuirea mincinoasă
fusese adusă la cunoştinţa organelor judiciare printr‐un denunţ calomnios
anterior.
G. Cauza de atenuare a răspun‐
derii penale a subiectului activ
nemijlocit

pedeapsa va fi redusă potrivit regu‐
lilor de la circumstanţele atenuante
prevăzute de art. 76 C.pen. dacă
subiectul activ nemijlocit declară că
denunţul, plângerea sau probele sunt
mincinoase mai înainte de punerea în
mişcare a acţiunii penale faţă de
persoana cu privire la care s‐a făcut
denunţul sau plângerea ori împotriva
căreia au fost produse sau ticluite
probele;
complicele şi instigatorul va răspunde
ca participant la comiterea infracţiunii
de denunţare calomnioasă.
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II. PARTEA PRACTICĂ
Infracţiunea de denunţare calomnioasă se săvârşeşte cu intenţie, ceea ce
înseamnă că făptuitorul trebuie să fie conştient că învinuirea pe care o
aduce unei persoane este mincinoasă. Totodată, denunţul trebuie să se
refere la săvârşirea unei infracţiuni, iar nu la o faptă care nu este prevăzută
de legea penală (C.S.J., s. pen., dec. nr. 2153/1995).

