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Introducere

Problema consolidării legităţii în activitatea organelor de urmărire penală în lupta cu 
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criminalitatea necesită perfecţionarea teoriei procesual-penale, precum şi a prevederilor care 

se referă la principiile procesual-penale de bază.

În  teoria procesual-penală,  principiile procesuale penale presupun acele prevederi 

esenţiale, care determină întreaga ordine procesuală, întregul sistem procesual, conţinutul şi 

formele tuturor fazelor şi instituţiilor în procesul penal.

Justiţia  în  general,  precum  şi  procesul  penal,  în  particular  sunt  îndreptate  spre 

consolidarea statului nostru la realizarea funcţiei sale.  Pentru aceea ca procesul penal să 

realizeze scopurile sale, este necesar ca el să fie coordonat în toate conţinuturile sale, şi să 

fie întocmit în conformitate cu principiile sale. 

Principiul  contradictorialităţii  în  procesul  penal,  se  manifestă  prin  sarcinile  sale, 

formele  şi  metodele  realizării  şi  a  organizării  organelor  de  efectuare  a  justiţiei întru 

realizarea  obiectivelor,  care  exprimă  interesele  poporului  şi  a  statului,  precum  şi  spre 

apărarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor.

Principiul contradictorialităţii în procesul penal este un principiu al justiţiei, care are 

nemijlocit  un  caracter  procesual  şi  se  referă  la  ordinea  procedurii   pe  cauze  penale. 

Principiul contradictorialităţii reprezintă în sine, structura judecăţii în care partea acuzării 

este  separată  de  instanţa  de  judecată,  care  soluţionează  cauza  penală,  şi  în  care  atât 

acuzarea, cât şi apărarea se efectuează de către părţi, care sunt înzestrate cu drepturi egale, 

pentru apărarea intereselor şi consolidărilor sale, precum şi contestarea confirmărilor părţii 

opuse; unde acuzatul, este partea care are dreptul la apărare, instanţei îi aparţine dirijarea 

procesului, cercetarea activă a împrejurărilor cauzei penale, precum şi soluţionarea acestei 

cauze penale.

Actualitatea temei.  De vreme ce  drepturile omului, inclusiv ale persoanei în 

privinţa  căreia  se  exercită  actul  de  justiţie  penală,  au  fost  recunoscute  prioritare, 

contradictorialitatea este acea care contribuie în cel mai direct mod la protecţia juridică a 

drepturilor omului.

Actualitatea temei pe care ne-am propus spre investigaţie este  mai pronunţată din 

momentul când  Republica  Moldova s-a declarat stat de drept şi tinde să se integreze în 

Comunitatea  Europeană.  La  etapa  actuală  se  acordă  multă  atenţie  problemei  integrării 
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principiului contradictorialităţii în procedura penală, fapt care necesită o studiere mai amplă, 

fiindcă  problemele  drepturilor  şi  libertăţilor  personalităţii  devin  cele  mai  importante  în 

crearea unui stat de drept, iar Statul poate fi considerat de drept doar atunci când în toate 

domeniile lui acţionează principiul egalităţii părţilor, respectându-se drepturile, libertăţile şi 

demnitatea persoanelor.

        Tema "Problemele Realizării Principiului Contradictorialităţii în Procesul Penal al  

Republicii  Moldova”  este  foarte  importantă,  fiindcă  principiul  contradictorialităţii  în 

procesul penal este un principiu al realizării justiţiei şi reprezintă o normă procesual penală 

cu caracter atât general cât şi determinant în corelaţia sa cu alte norme procesual-penale. 

          Datorită faptului că valorile general-umane de-a lungul anilor sau schimbat tema tezei 

propuse rămâne a fi actuală şi inovativă chiar dacă a fost studiată de mai mulţi autori. 

Noutatea ştiinţifică  a acestei lucrări constă în efectuarea studiului complex asupra 

problemei realizării principiului contradictorialităţii la nivel monografic, analizând normele 

legislaţiei  procesual-penale  în  vigoare  privind realizarea  principiului  contradictorialităţii, 

căutarea căilor şi a metodelor realizării valorilor contradictoriale în procesul penal. 

Contradictorialitatea procedurii penale este un proces istoric legat de introducerea în 

legislaţia de procedură penală a valorilor general-umane şi a garanţiilor realizării acestora, 

atunci când în centrul fiecărei acţiuni şi hotărâri emise se pun interesele omului, drepturile 

lui şi particularităţile individuale.

Inovaţia studiului efectuat. Noutatea prezentei lucrări constă în aceea că am efectuat o 

analiză profundă a legislaţiei  recent intrate în  vigoare, am efectuat  un studiu comparativ 

între prevederile legii abrogate şi noile prescripţii legale, am analizat problema realizării 

principiului contradictorialităţii prin prisma  prevederilor  internaţionale. În urma studiului 

am elaborat  unele  propuneri  capabile  să  fie  aplicate  în  practică  şi  să  modifice  esenţial 

activitatea  organelor  de  ocrotire  a  normelor  de  drept  în  sensul  îmbunătăţirii   protecţiei 

drepturilor fundamentale ale omului.

 Ne-am propus  să  efectuăm acest  studiu   pentru  a  stabili  care  sunt  cerinţele,  şi 

importanţa  realizării  principiului  contradictorialităţii  în  procesul  penal  al  Republicii 

Moldova.
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  Valoarea teoretică  a prezentei lucrări constă în faptul că pentru prima oară este 

făcută  o  încercare  de  a  studia  problema  realizării  principiului  contradictorialităţii  în 

procedura penală a Republicii  Moldova.  Principiului contradictorialităţii  se cercetează în 

strânsă  legătură  cu  factorii  social-economici  şi  psihologici,  cu  procese  internaţionale  a 

culturii judiciare şi cu particularităţile istorice de dezvoltare a Republicii Moldova.

Importanţa practică a acestei cercetări constă în faptul că concluziile şi propunerile, 

formulate în această teză, se pot folosi la elaborarea problemelor teoretice ale procesului 

penal, la perfectarea legislaţiei şi reformarea activităţii organelor de urmărire penală, pentru 

pregătirea  literaturii  ştiinţifice  de  specialitate  şi  la  elaborarea  metodicii  noi  în  dreptul 

procesual penal.  

Scopul. Prezenta  lucrare  va  demonstra  necesitatea  aplicării  principiului 

contradictorialităţii  faţă  de  cetăţeni  în  activitatea  procesuală  penală,  pentru  asigurarea 

garanţiilor drepturilor persoanelor în procesul penal.

 Obiectivele lucrării  au contribuit la efectuarea unui studiu amplu ale principalelor 

momente  ce  ţin  de  realizarea  principiului  contradictorialităţii.  Astfel  pentru  realizarea 

scopului studiului efectuat ne-am propus următoarele obiective:

1. Descrierea conceptului contradictorialităţii în funcţie de formă, principiu şi metodă 

juridică de reglementare a raporturilor procesual-penale;

2. Realizarea separaţiei funcţiilor procesuale la faza de urmărire penală a procesului 

penal;

3. Asigurarea contradictorialităţii la faza de urmărire penală;

4. Analiza rolului, locului şi a importanţei principiului contradictorialităţii în procesul 

penal;

5. Prezentarea învinuirii şi apărării la etapa judecării cauzei.

6. rolul instanţei de judecată  în realizarea principiului contradictorialităţii;

Aceste obiective vin să structureze întreaga lucrare, însă înainte de a analiza structura 

tezei vom enunţa metodele utilizate la realizarea acestui studiu. 

Suportul metodologic şi ştiinţific al lucrării. La elucidarea subiectului propus a fost 

utilizat un complex areal de metode ştiinţifice:
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• Metoda  istorică,  care  are  la  bază  identificarea  sensului  evenimentelor 

trecutului, în scopul relevării lor; 

• Metoda  logică,  care  reprezintă  aplicarea  procedeelor,  studiului  inerent  şi 

sintezei, argumentarea pe cale strict deductivă;

• Metoda comparativă,  care  constă  în  evidenţierea  trăsăturilor  comune  şi  a 

particularităţilor  contractelor  consensuale  în  domeniul  cercetat,  extinderea 

orizontului istoric şi ştiinţific;

• Metoda cantitativă, care facilitează sistematizarea şi reliefarea legislaţiei şi a 

informaţiei juridice ştiinţifice.

• Metoda  transcendentală,  a  fost  utilizată  pentru  elaborarea  formei  şi 

conţinutului prezentului studiu. 

• Metoda intuiţionistă a fost utilizată la prelucrarea tuturor datelor empirice, la 

evidenţierea scopului şi realizarea obiectivelor tezei. 

• Metoda fenomenologică, a fost utilizată la analiza practicii judiciare. 

• Metoda bibliografică a servit pentru selectarea bibliografiei pentru materialul 

prezentat

Abordarea  sistematică  a  proceselor  şi  fenomenelor  studiate,  au  contribuit  la 

efectuarea unei analize şi sinteze logico-comparative a problemelor realizării principiului 

contradictorialităţii.

 Specificăm că teza dată are atât valoare teoretică cât şi practică. Baza teoretică a 

acestei  lucrări  constituie  investigaţiile  efectuate  de  către  autorii  lucrărilor  din  domeniul 

filosofiei, istoriei, de teorie a statului şi dreptului, de drept penal şi de drept procesual penal. 

Ca bază normativă a servit diferite acte legislative precum sunt: 

1. Constituţia Republicii Moldova (29.07.1994), abordată pe parcursul întregii lucrări

2. Codul procesual penal (14.03.2003), a fost menţionat în fiecare capitol al lucrării

3. Legea Republicii Moldova cu privire la Procuratură (14.03.2003), 

4. Legea Republicii  Moldova cu privire la avocatură (19.07.2002),

5. Legea Republicii Moldova cu privire la statutul judecătorului (20.07.95), 

6. Declaraţia universală a drepturilor omului (10.12.1948),
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Structura şi concepţia tezei se bazează pe lucrările savanţilor antrenaţi în dreptul 

penal:  N. Volonciu,  I. Tanoviceanu,  I. Păvăleanu, A. Tulbure, M. S. D. Şestakova,  I. D. 

Petruhin, V. M. Saviţkii.

Fundamentul teoretic al tezei se axează pe realizările următorilor savanţi din dreptul 

procesual penal: Ia. Motoviloker, S. Strogovici, T.T. Aliev, M. S. Smirnov,

de asemenea s-a apelat la legislaţia internaţională, precum este Convenţia Europeană pentru 

apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale (04.11.1950),  Pactul internaţional 

cu privire la drepturile civile şi politice (16. 12. 1966 ).

Structura lucrării. Astfel teza constă din trei capitole, fiecare capitol la rândul 

său este structurat în  câte  trei paragrafe., fiecare dintre care include concluzia respectivă la 

sfârşitul paragrafului.

Introducerea  conţine  o  expunere  a  obiectivelor,  sarcinilor  şi  scopului,  a  bazei 

metodologico-ştiinţifice  şi  o  descriere  structurală  a  prezentei  lucrări.  Concluziile  finale 

conţin tezele esenţiale care rezultă din întreaga lucrare şi propunerile pe care le-am elaborat 

în urma studiului efectuat. În primul capitol am încercat să determinăm aspectele  teoretice 

ale  principiului  contradictorialităţii,  în  special  ne-am  axat  pe:  definirea  principiului 

contradictorialităţii,  evoluţia  istorică  a  sa,  coraportul  principiului  contradictorialităţii  cu 

formele   istorice  ale  procesului  penal,  influenţa  principiului  contradictorialităţii  asupra 

metodei de reglementare juridică.

În celelalte două  capitole am încercat să determinăm cum  este realizat  principiul 

contradictorialităţii   în cadrul procesului penal. 

În capitolul al doilea  am efectuat  studiul  realizării principiului contradictorialităţii 

în faza  de urmărire penală a procesului penal. 

În capitolul  al  treilea am studiat  realizarea principiului contradictorialităţii  în faza 

judiciară a procesului penal. În special, în aceste două  ultime capitole studiul s-a axat pe 

compararea drepturilor şi obligaţiilor părţilor în proces, studiul coraportului dintre atribuţiile 

părţii  acuzării  şi  părţii  apărării  ,  analiza   aplicată  a  prevederilor  Convenţiei  Europeane 

pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale  şi protocoalelor sale.  

Considerăm că  scopurile propuse la începutul studiului au fost atinse.      
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CAPITOLUL I.  
Noţiunea şi istoricul contradictorialităţii

§1.1. Contradictorialitatea ca formă istorică a procesului penal

Procesul  penal  nu  întotdeauna  a  fost  ceea  ce  înţelegem  noi  astăzi  prin  această 

sintagmă.

Evoluţia statului şi împreună cu el a modalităţilor de soluţionare a cauzelor penale şi 

contracarare a infracţionalităţii este de-a dreptul impresionantă.

Istoria procesului penal oferă posibilitatea de a concluziona anumite fapte şi anume:

1. Forma contradictorială a procesului penal a existat întotdeauna acolo unde statul a 

existat sub formă de democraţie,
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2. Contradictorialitatea în statele sclavagiste a fost condiţionată de prezenţa formei 

democratice de guvernare,

3. În societatea feudală forma contradictorială a procesului penal  se realiza în cadrul 

judecăţii celor egali (unde se foloseau ordaliile şi duelul judiciar în calitate de probe) 

Coraportul  dintre  formele  istorice  ale  procesului  penal  şi  principiul 

contradictorialităţii  necesită în primul rând determinarea noţiunii de „formă a procesului 

penal”.

Începutul studierii formei procesului penal a fost pus de către Abegg, Biner, Valter 

ş.a., care şi-au îndreptat atenţia asupra exprimării externe a activităţii procesuale. Dar primii 

teoreticieni care au efectuat o abordare procesuală în scopul depistării formelor istorice ale 

procesului  penal  au  fost  Gartung  şi  Planc.  Ei  au  enunţat  caracteristicile  formelor 

contradictoriale  (acuzatoriale),  inchizitoriale  şi  mixte  ale  procesului  penal  şi  le-au 

caracterizat [85, pag.11].

Ştiinţa  despre  formele  procesului  penal  se  bazează  pe  noţiunile  de  model  al 

procesului penal inchiziţional şi model al procesului penal contradictorial.

Forma  procesului  penal  într-un  stat  anumit  şi  într-o  perioadă  istorică  respectivă 

depinde de politică, filozofie şi nivelul de dezvoltare a ştiinţelor juridice şi altor ştiinţe.

Procesul penal, fiind o ramură de drept dintre cele mai politizate este foarte receptiv 

la orice schimbări ce survin în sfera politică a statului. După cum menţionează J. Sabo citat 

de  S.  Şestacova  [85,  pag.10],  influenţa  factorilor  politici  asupra  raporturilor  juridice 

procesuale este mult mai mare decât asupra raporturilor juridice materiale. Suntem absolut 

de  acord  cu  această  opinie,  deoarece  norma procesuală  este  inertă  fără  de  participarea 

individului, iar indivizii după cum ştim sunt cei mai influenţaţi de politică [85, pag.11].

În aceeaşi  ordine de idei  putem menţiona că statul,  care până la urmă reprezintă 

forţele politice active, este acela care determină structura puterii judecătoreşti şi implicit a 

procesului penal.

Dependenţa formei procesului penal de filozofie se prevede în două aspecte: primul 

ţine de interdependenţa clasică a dreptului cu filozofia, cea din urmă, modelează sistemele 

juridice statale din interior; al doilea aspect se referă la interdependenţa procesului penal şi 
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scopul acestuia de restabilire a adevărului şi echităţii.

Dependenţa procesului penal de realizările ştiinţelor în general, rezultă din aceea că 

procesul penal utilizează din plin pentru a-şi atinge scopul realizările acestor ştiinţe.

În încercările de a determina ce totuşi reprezintă forma procesului penal, s-a mers pe 

calea utilizării legilor logice, deoarece se cunoaşte că forma oricărui fenomen este strâns 

legată de conţinutul acestuia, iar specificul activităţii procesual penale [85, pag.13] constă în 

aceea că în cadrul său, ca element inevitabil apare persoana despre care există presupuneri 

că ar fi vinovată de comiterea unei infracţiuni.

Această persoană în primul rând este cointeresată ca activitatea procesual-penală să 

se desfăşoare după anumite reguli. Concomitent pentru a-şi realiza interesul propriu, această 

persoană trebuie să dispună de anumite mijloace procesuale. Implicit, aceste circumstanţe 

sus expuse, presupun şi existenţa anumitor mijloace procesuale ce vor fi puse la dispoziţia 

organelor  de  urmărire  penală  şi  a  persoanei  vătămate  prin  care  aceştia  vor  putea  să-şi 

realizeze scopul propriu.

Aceste „mijloace procesuale” se realizează prin drepturi şi obligaţii ale participanţilor 

procesului penal  şi se constituie în statutul lor procesual.

Posibilităţile oferite de către statutul procesual participanţilor procesului penal pot fi 

atât egale, cît şi discriminatorii.

Anume statutul  procesual  al  părţilor  în  procesul  penal  şi  coraportul  drepturilor şi 

obligaţiilor procesuale ale acestora apare ca factor decisiv în determinarea formei istorice de 

proces penal.

După cum arată S.D. Şestacova,  indicele de bază al determinării formei istorice a 

procesului penal este coraportul statutului procesual al organelor, persoanelor ce realizează 

urmărirea penală şi statutul procesual al învinuitului (bănuitului), altei persoane în privinţa 

cărora există probe) [85, pag.21].

Acelaşi  autor  denumeşte  statutul  intern  ce  contribuie  la  determinarea  formei 

procesului penal.

În calitate de criteriu extern (funcţional) de clasificare a formelor procesului penal, 

S.D. Şestacova, indică două momente:
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           1. Modul de distribuire a funcţiilor procesuale de bază;

           2. Coraportul dintre posibilităţile procesuale ale organelor de urmărire penală şi 

învinuit (bănuit, persoană în privinţa căreia există probe) în cadrul procesului de probaţiune 

[85, pag.22].

Alţi autori definesc forma istorică a procesului penal ca fiind “modalităţi de bază a 

organizării procesului penal, condiţionată de structura politică a societăţii” [39, pag.5].

Formele istorice de proces penal mai sunt denumite şi ca “arhetipuri reale ale procesului 

judiciar”. Ele reprezintă quintesenţa, conţinutul de bază a formelor de proces concrete, care 

au dezvoltat istoria în anumite state şi care s-au dovedit a fi atât de reuşite încât au servit ca 

model şi pentru alte state [77, pag.15].

În privinţa clasificării formelor procesului penal, opiniile autorilor în acest sens sunt 

suficient de diverse.

Astfel se enumeră următoarele forme istorice de proces-penal:

- forma contradictorială;

- forma inchiziţională (de urmărire, de anchetare);

-    forma mixtă [77, pag.15;85, pag.22].

Alţi autori enumeră următoarele forme istorice ale procesului penal:

- forma clasică contradictorial-inchizitorială;

- forma contradictorială (cu precădere);

-    forma inchizitorială cu elemente ale procesului contradictoriu [39, pag.5].

Din literatura cercetată putem concluziona că toate aceste forme sunt posibile, atâta 

doar că nici una dintre ele nu are existenţă în formă pură.

Prezintă interes opinia autorului rus A.V. Smirnov, care susţine că până la urmă nu există 

diferite forme de proces penal, ele fiind întotdeauna aceleaşi, atât doar că au „slujit diferitor 

stăpâni” [83, pag.9].

În cele ce urmează vom descrie pe scurt fiecare din formele istorice ale procesului 

penal în accepţiunea lor clasică: forma contradictorială, forma inchiziţională şi forma mixtă.

Forma  istorică inchiziţională (inchizitorială) a  procesului penal se  prezintă ca  un 

astfel de proces în cadrul căruia funcţia de urmărire penală, funcţia de apărare şi funcţia de 
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luare  a  deciziei  în  cazul  penal,  adică  funcţia  judiciară,  se  contopesc  şi  se  prezintă  ca 

activitate a unui singur organ statal.

Acest  organ  este  împuternicit  să  pornească  urmărirea  penală,  să  cerceteze 

circumstanţele  cauzei,  culege  probe,  se  ocupă  de  aplicarea  măsurilor  pentru  asigurarea 

intereselor  legale  ale  participanţilor  procesuali  şi  decide  soarta  cauzei.  Din  aceste 

considerente, în cadrul procesului inchizitorial nici nu trebuie să existe o parte a acuzării şi 

a apărării independente. De vreme ce nu există partea acuzării, nu există ca atare învinuire 

şi nici învinuitul. În locul lor însă există obiectul cercetării - persoana aflată sub urmărire 

penală. Organul de urmărire penală în acest context nu este egal cu persoana aflată sub 

urmărire penală, care apare nu ca subiect al raportului juridic procesual penal, ci ca obiect al 

acestui raport.

Din  cauza  lipsei  părţilor,  nu  are  importanţă  juridică  nici  litigiul  privind  obiectul 

cauzei,  deoarece unicul promotor al  cauzei  nu este litigiul (şi  evident necesitatea de a-l 

soluţiona), ci prescripţia impersonală a legii.

Această modalitate a procesului penal nu conţine garanţii suficiente pentru apărarea 

intereselor  persoanei  aflate  sub  urmărire  penală,  deoarece  funcţia  apărării  este  pusă  în 

sarcina oponentului său procesual - organul de urmărire penală.

Procesul  inchizitorial  reprezintă  aplicarea  metodei  administrative  în  soluţionarea 

cauzelor penale, metodă care presupune subordonare.

Procesul inchizitorial la rândul său s-a manifestat prin mai multe modalităţi:

I. Reprimarea penală (Уголовная расправа). În cadrul acesteia instanţa nu este doar 

organ de urmărire penală, ci şi organ de administrare statală. Activitatea procesuală nu este 

separată de cea administrativă, procedura judiciară este rudimentară. O importanţă deosebită 

o are atitudinea personală a judecătorilor faţă de cauză, sistemul probelor formale lipseşte.

Reprimarea  penală  se  utilizează  acolo  unde  probele  sunt  de  prisos,  sau  au  o 

importanţă minoră.

Istoria prezintă următoarele forme ale reprimării penale:

1. Judecata obştii, judecata „oamenilor buni şi bătrâni” [13, pag.18].

Prin analogie, o astfel de modalitate de soluţionare a litigiilor astăzi putem depista în 
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cadrul răspunderii disciplinare în cadrul corporaţiilor [77, pag.113].

2. Judecata de ocină (feudală).

3. Reprimarea penal-administrativă. 

În cadrul acesteia se aplică metode antidemocratice, iar propria convingere a instanţei 

este hotărâtoare. Amintim în acest  sens „troicile judecătoreşti” şi  „osoboie sovescianie”, 

care  au  existat  şi  pe  teritoriul  statului  nostru  în  anii  30,  fiind  nişte  formaţiuni 

anticonstituţionale şi extrajudiciare [13, pag.169].

4.  Judecata  militară  de  campanie  este  de  regulă  o  instanţă  excepţională,  care 

activează  în  cadrul  formaţiunilor  militare  şi  care  utilizează  o procedură  simplificată.  În 

cadrul ei nu participă judecători profesionişti.

II. Asiza

Este a doua modalitate a procesului inchizitorial.

Apare  în  sec.IX-XI  în  Anglia.  Reprezintă  un  compromis  între  judecata  obştii  şi 

reprimarea penal administrativă. În cadrul acestei forme procesuale jurisdicţia o executau 

persoanele  special  împuternicite,  care  circulau  prin  ţară  şi  soluţionau  cauzele  penale 

existente, folosindu-se tot „probele” de genul ordaliilor şi juraţilor. Se consideră că asiza 

reprezintă forma embrionară a procesului cu juraţi anglo-saxon.

III. Inchiziţia

Procesul inchizitorial apare în perioada instaurării absolutismului în Europa (sec.XV-

XVI).

Se  caracterizează  prin  faptul  că  judecata  este  separată  de  administraţie,  dar 

concomitent este responsabilă în faţa sa.

Funcţia de urmărire penală nu este diferenţiată, adică pur şi simplu aceasta nu există, 

din această cauză toate chestiunile se soluţionează în instanţa de judecată.

Un alt specific este faptul că procesul inchizitorial este destul de detaliat reglementat.

Atitudinea  personală  a  judecătorului  este  redusă  la  minim ca  factor  de  influenţă. 

Persistă sistemul formal de probaţiune în cea mai dură şi inumană formă de manifestare - ca 

temelie a probaţiunii este considerată recunoaşterea vinovăţiei de către persoană, „smulsă” 

prin aplicarea torturii. Persoana care îşi recunoştea vina sub influenţa torturii, chiar dacă 
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ulterior renunţa la depoziţiile sale,  oricum rămânea  a fi considerată vinovată.  Unul din 

principiile acestui tip de proces este acela că orice dubii  existente se interpretează întru 

vinovăţia persoanei.

După  cum  menţioneză  autorul  A.V.  Smirnov,   inchiziţia  apare  ca  o  modalitate 

politică a procesului inchizitorial, ca un tot întreg, deoarece aceasta a avut misiunea istorică 

de a consolida statul unitar prin intermediul justiţiei, înlocuind astfel formele statale feudale 

[77, pag.120].

IV. Procesul de instrucţie.

Acest  tip  de  proces  poate  fi  caracterizat  ca  o  modalitate  birocratică  a  procesului 

inchizitorial.  Raţionalitate,  impersonalitate,  procedura  strict  reglementată,  preeminenţa 

formei asupra conţinutului, limitarea răspunderii - toate aceste caracteristici birocratice sunt 

proprii acestui tip de proces penal.

În procesul de instrucţie pentru prima dată apare ancheta sau cercetarea prealabilă ca 

modalitate  de  raţionalizare  a  pregătirii  materialelor  cauzei  pentru  şedinţa  de  judecată. 

Cercetarea  prealabilă  este  efectuată  de  judecătorul  de  instrucţie.  Acesta  în  calitate  de 

reprezentant plenipotenţiar al instanţei de judecată execută toate actele de cercetare care 

sunt  necesare.  În  virtutea  acestui  fapt,  ulterior  judecata  poate  soluţiona  cauza  în  lipsa 

martorilor  şi  chiar  a  învinuitului.  Astfel,  apare  „procedura  pe  hârtie”,  acţiunile  se  duc 

înscris, iar probele sunt examinate mijlocit. Tortura devine mult mai puţin sofisticată şi mult 

mai uşoară.

Procesul de instrucţie se efectua în conformitate cu reguli care erau bine elaborate şi 

puse  la  punct,  iar  persoanei  i  se  recunoşteau  unele  drepturi.  În  caz  că  nu  erau  probe 

suficiente pentru demonstrarea vinovăţiei persoanei ea era declarată nevinovată.

Observăm că acest tip de proces reprezintă nu doar interesele statului, ci satisfăcea şi 

unele necesităţi ale societăţii din perioada absolutismului iluminat.

V. Ordonanţa judecătorească

Este o formă contemporană de existenţă a procesului penal inchiziţional. Sfera sa de 

aplicare se limitează la contravenţiile care nu prezintă un pericol social ridicat şi care nu 

sunt cuprinse în procedura penală. Aceasta se prezintă ca „periferia”  procesului penal care 
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se hotărniceşte cu procesul administrativ, de aceea metoda administrativă aplicată în cadrul 

procesului inchiziţional este oportună în acest caz [77, pag.123].

Specificul acestui tip de proces constă în aceea că el se va aplica numai la acordul 

învinuitului, în calitate de alternativă procesului contradictorial, ceea ce permite de a nu 

încălca  drepturile învinuitului.  După cum o numeşte  A.V.Smirnov,  această  modalitate  a 

procesului este o formă „restrânsă” a procesului  contradictoriu [77, pag.124].

Procedura  ordonanţei  judecătoreşti  constă  în  aceea  că  judecătorul,  dacă  faptele 

imputate reies fără dubii din materialele prezentate, emite hotărârea fără a chema părţile şi 

martorii. Elementul inchizitorial în acest caz constă în aceea, că instanţa soluţionează de 

una singură cauza fără a chema părţile.

O a doua formă a procesului penal este procesul penal contradictorial (precizăm că 

în  literatura  de  specialitate  procesul  contradictorial  mai  este  numit  şi  acuzatorial,  dar 

considerăm că noţiunea de proces contradictorial este mai largă şi cuprinde în acest sens 

mai multe modalităţi înrudite de proces penal, inclusiv şi pe cea acuzatorială) [70, pag.31].

Procesul contradictorial este o categorie ideală, care totuşi este necesară în practică. 

Deşi nu se întâlneşte în forma sa pură, elementele procesului contradictorial se întâlnesc în 

alte multe modalităţi de proces penal, cu atât mai mult că în prezent ele sunt dominante.

La baza procesului contradictorial ideal s-a luat procesul contradictorial de tip anglo-

saxon, care se bazează pe egalitatea părţilor şi separarea funcţiilor între învinuire, apărare, şi 

funcţia de înfăptuire a justiţiei pe tot parcursul procesului penal. Astfel justiţia penală a fost 

definita  ca  căutare  publica  în  scopul  aflării  adevărului,  unde  pentru  atingerea  reală  a 

acestuia îmbracă forma competentei între acuzator şi inculpat. 

Urmărirea penala în procesul penal contradictorial se desfăşoară atât de pe poziţia 

învinuirii, cât şi de pe poziţia apărării, iar rolul judecătorului este de a sancţiona o serie de 

măsuri  cu  caracter  de  constrângere  (aducere  forţată,  arestare,  percheziţie  şi  altele, 

desfăşurate la aceasta etapa, iar pentru unele categorii de cauze de examinare preventivă a 

materialelor  prezentate  de  părţi).  În  faza  urmăririi  penale  (la  examinarea  preventivă) 

audierea  martorilor  şi  experţilor  se  făcea  fără  excepţii  în  prezenţa  învinuitului  sau 

apărătorului,  care  aveau  dreptul  să  participe  la  interogarea  acestora.  Interogările  se 
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petreceau în mod interactiv de către acuzator şi de către învinuit. Un criteriu important al 

procesului penal contradictorial era verbalitatea. Nu numai soluţionarea definitiva a cauzei 

penale, dar şi procesul de interogare de către judecător (procesul preliminar) decurgea în 

formă verbală. Judecata trebuia să ia cunoştinţă cu declaraţiile martorilor din răspunsurile 

lor  verbale  la  întrebările  părţilor,  participante  la  proces.  Imposibilitatea  verificării 

declaraţiilor  martorilor  prin  confruntare  în  toate  cazurile  era  considerată  ca  argument 

suficient pentru excluderea acestor declaraţii din rândul probelor. Însăşi faptul ca martorul 

nu se afla în tara nu este o circumstanţa care permitea înlocuirea declaraţiei verbale prin 

prezentarea în judecata a declaraţiilor scrise. [84, pag.40].

La toate acestea se mai adaogă interzicerea unor aşa numite declaraţii din spusele 

altuia "hearsay",  adică transmiterea de către martor a cuvintelor altor persoane,  care i-a 

povestit  lui  despre  fapta  respectivă.  O  astfel  de  declaraţie  nu  putea  fi  verificata  prin 

confruntare, deoarece persoana care este izvorul probei nu este prezentă în judecată. Un 

criteriu  nu  mai  puţin  important  în  procesul  contradictorial  englez  este  publicitatea 

procesului.  Procesul  trebuia  sa  fie  petrecut  în  mod  deschis  iar  concluziile  puteau  fi 

publicate.  Procesul  penal  contradictorial  a  fost  dominat  de  principiul  prezumţiei 

nevinovatei, care presupunea ca sarcina probaţiunii cade pe partea acuzării ce trebuia sa 

dovedească faptul comportării ilegale ale învinuitului, reieşind din regula generala - cel ce 

afirma, trebuie să dovedească faptul afirmat. Astfel, faptul că inculpatul a executat pedeapsa 

pentru infracţiunea data, sau a fost graţiat sau achitat pentru aceeaşi acuzaţie, se dovedeşte 

de cel acuzat, iar faptul că învinuitul este responsabil va fi probat de apărător, aplicându-se 

în ultimul caz  prezumţia,  căci  starea normala se  presupune pâna când nu se  va dovedi 

contrariul.  În  sarcina  învinuitului   se  pune  dovedirea  "alibi-ului",  precum  şi  a  tuturor 

circumstanţelor invocate în apărarea sa pe care le cunoaşte. În procesul penal contradictorial 

englez,  organele  de  stat,  ce  desfăşurau urmărirea penală  (poliţia,  procuratura)  nu  aveau 

obligaţia să adune probe în favoarea învinuitului şi, respectiv acesta trebuia să întreprindă 

măsuri active cu ajutorul avocaţilor, detectivelor particulari şi experţilor, să administreze 

probe în apărarea sa. În acest scop legislaţia federala a SUA din 1964 privind justiţia penală 

prevede acordarea unei sume de bani până la 300 dolari, învinuitului pentru cheltuielile în 
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scopul apărării sale. [88, p.135]. 

Examinarea cauzei în procesul penal contradictorial avea loc după forma procesului 

civil, unde părţile prezentau probe în acuzare sau în apărare în faţa instanţei de judecată, 

care,  avea  rolul  de  arbitru.  Desfăşurarea  anchetei  judecătoreşti  în  procesul  anglo-saxon 

depindea de faptul recunoaşterii sau nerecunoaşterii vinovăţiei de către învinuit. Astfel daca 

învinuitul  recunoştea  vina  sa  la  acuzarea  interpretată  de  către  acuzator,  ancheta 

judecătoreasca nu se desfăşura, ci judecătorul emitea ordin de înscriere în procesul verbal al 

verdictului de achitare fără a transmite cauza spre examinare juraţilor.

Prin  urmare,  în  concluzie,  am  caracteriza  procesul  penal  contradictorial  prin 

următoarele trăsături de bază:

1. Existenţa a două părţi procesuale cu interese opuse (apărarea şi învinuirea). Aceasta 

este necesar măcar din perspectiva faptului că pentru orice competiţie sunt necesari 

minimum doi subiecţi ce concurează.

2. Egalitatea în drepturi a părţilor, deoarece o competiţie poate fi considerată echitabilă 

numai dacă participanţii concurenţi sunt plasaţi în aceeaşi  categorie „de greutate”, 

adică  din  start  li  se  oferă  posibilităţi  egale  pentru  apărarea  intereselor  legale  în 

viziunea jurisprudenţei europene, ceea ce se numeşte „egalitatea armelor”).

3. Existenţa  unei  judecăţi  independente  faţă  de  părţi,  de  altfel,  o  competiţie  este 

inimaginabilă fără de un arbitru absolut neutru.

Din  această  ultimă  cerinţă  rezultă  că  judecata  nu-şi  poate  atribui  nici  funcţia  de 

învinuire, nici cea de apărare,  la fel judecata va examina cauza doar în limita învinuirii 

înaintate şi nicidecum mai mult.

Principalul imbold al activităţii instanţei este litigiul dintre părţi în privinţa învinuirii 

şi nu iniţiativa instanţei.

Concomitent menţionăm că nu doar instanţa nu poate exercita funcţia apărării sau 

învinuirii ci şi invers.

Aşadar, procesul penal contradictorial poate fi definit ca: forma ideală a procesului în 

care litigiul dintre părţi egale se soluţionează de instanţa judecătorească independentă [77, 

pag.19].
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Metoda aplicată  în cadrul  acestui  proces nu este  nici  dispozitivă,  nici  imperativă. 

După  cum expun  unii  cercetători  [46,  pag.9-10],  metoda  de  reglementare  a  procesului 

contradictorial se rezumă la faptul că raporturile dintre părţi legate de soluţionarea celor mai 

importante probleme, sunt dominate de prezenţa a unui arbitru independent şi imparţial - a 

instanţei judecătoreşti. De aceea metoda dată se numeşte arbitrală sau judiciară [77, pag.20].

Menţionăm că  la  aplicarea  acestei  metode  nici  una  dintre  părţi  nu  are  o  poziţie 

superioară faţă de cealaltă. După cum putem constata, procesul contradictorial este posibil a 

fi realizat  acolo unde există  o participare tripartită la  exercitarea justiţiei  penale:  părţile 

egale şi autonome în drepturi şi instanţa independentă şi imparţială.

În  concluzie putem spune că procesul contradictorial indiscutabil apare acolo unde 

este recunoscută libertatea subiectivă şi individualitatea persoanei.

Sub aspect istoric, putem spune că contradictorialitatea se poate manifesta în procesul 

penal sub cele mai diverse aspecte,  în dependenţă de condiţiile interne şi  nivelul socio-

psihologic al fiecărei societăţi în parte.

Aşadar, sub aspect istoric elemente ale procesului  contradictorial  sau manifestat în 

mai multe modalităţi şi anume:

1. Procesul acuzatorial

Procesul  acuzatorial  întruneşte   elementele  procesului  contradictorial  deoarece  în 

cadrul său participă învinuitul şi acuzatorul, iar hotărârea instanţei de judecată depinde de 

faptul că cineva obţine supremaţie în litigiu. Dar, câştigul cauzei nu depinde de faptul ai cui 

martori au fost convingători, ale cui documente au fost mai veridice, cine a avut probe forte, 

ci  depinde  de  aceea  dacă  părţile  au  respectat  sau  nu  condiţiile  formale  ale  procesului. 

Condiţiile  formale  ale  procesului  pot  fi  de  origine  sacrală  (ordaliile,  jurăminte,  duelul 

judiciar)  sau  laică.  În  cel  din  urmă  caz  aceasta  îşi  are  originea  în  faptul  că  lipseşte 

încrederea în instanţa judiciară ca fiind capabilă să determine adevărul de sine stătător. 

Procesul acuzatorial este „contradictorialitate formală”. Deşi litigiul „între părţi există 

cu adevărat,  importanţă pentru soluţionarea sa  o au anumiţi  factori  externi,  străini chiar 

procesului  (forţa fizică şi  rezistenţa persoanelor,  arbitrariul şi  „voia soartei”,  respectarea 

solemnităţilor,  etc.).  Prin  aceasta  procesul  acuzatorial  se  deosebeşte  de  procesul 
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contradictorial clasic în cadrul căruia soluţia litigiului o dă instanţa în baza alegerii libere şi 

convingerii  intime.

2. Modalităţile „acţionare” ale procesului contradictorial

Procesul acţionar presupune constituirea învinuirii sub formă de acţiune penală.

Adresându-ne  către  rădăcinile  istorice  şi  psihologice  ale  acestui  institut,   îl 

determinăm ca o reminiscenţă a legii talionului în proiecţie procesuală.

Referitor  la  unele  momente  edificatoare  ale  procesului  contradictorial  de  tip 

„acţionar” menţionăm că persoana care înaintează acţiunea este procesual activă. Ea culege 

şi  prezintă probe îşi  susţine poziţia în judecată,  într-un cuvânt ea susţine învinuirea,  iar 

procesul  înaintează  în  primul  rând graţie  efortului  ei.  Prin  aceasta  procesul-acţionar  se 

deosebeşte de cel inchizitorial, unde activitatea independentă a părţii se reduce la cererea de 

acordare a apărării.

Acţiunea înaintată are ca finalitate doar câştigul în litigiul judiciar, iar dacă partea 

care înaintează acţiunea este de acord din start sau cu acceptarea sau cu respingerea acţiunii, 

nu mai suntem în prezenţa procesului acţionar.

Susţinerea acţiunii  este  dreptul  persoanei  care  o înaintează  şi  nicidecum obligaţia 

acesteia. Instanţa nu poate cere de la cel care a înaintat acţiunea să o susţină. Atât învinuirea 

oficială cît şi  cea privată poate să renunţe la pretenţiile sale,  fapt care duce la încetarea 

procesului.

În  cadrul  procesului  acţionar  probele  sunt  apreciate  de  instanţă  după  propria 

convingere. Probele se apreciază calitativ şi, nu cantitativ ca în procesul inchizitorial (testes 

pondenrantur, non nomerantur).

O altă caracteristică a procesului acţionar este aceea că instanţa trebuie să înceapă 

procedura  dacă  i-a  fost  prezentată  o  cerere  (acţiune)  după  toate  cerinţele  legale,  spre 

deosebire de procesul inchizitorial, unde pornirea procesului stă la atitudinea instanţei.

Putem deosebi două tipuri de proces contradictorial-acţionar:

1. Proces acţionar privat;

2. Proces acţionar public.

1. Procesul acţionar privat constă în aceea că există o învinuire privată,  există 
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egalitatea  în  drepturi  a  părţilor,  repartizarea  raţională  între  ele  a  sarcinii 

probaţiunii, iar instanţa are un rol pasiv în probaţiune. Condiţii  social-

politici pentru acest fel de proces se constituie acolo unde stabilitatea social-

politică se conjugă cu o anumită libertate a persoanei şi  imposibilitatea sau 

nedorinţa de a apela la organele publice pentru ca acestea să susţină învinuirea.

2. Procesul acţionar devine public atunci când învinuirea începe să fie exercitată 

de  organe  publice  permanente  (procuratura,  poliţia).  Începutul  public  în 

activitatea organelor de stat împuternicite cu susţinerea învinuirii se manifestă 

prin aceea că ele acţionează nu după bunul lor plac ci „ex oficio”, adică în 

virtutea obligaţiei de serviciu [77, pag.42].

3. Procesul penal post contradictorial (procesul contradictorial public).

După cum menţionează autorul A.V.Smirnov acest tip de proces este abia la etapa de 

formare. El se va manifesta ca ceva net superior proceselor de tip contradictorial expuse mai 

sus. Această modalitate a contradictorialităţii este posibilă a fi aplicată numai în cadrul unei 

societăţi  post-industriale.  În  cadrul  acestei  societăţi  scopul  public  se  realizează  nu  prin 

redistribuirea resurselor  între  subiecţii  de  la  putere,  ci  prin stimularea  intereselor  social 

importante a tuturor indivizilor [101, pag.2].

Scopul  învinuirii  nu  mai  constă  în  condamnarea  persoanei  după  principiul  „fiat 

justiţia,  pereat  mundum”.  Scopul  acuzatorului  de  stat  în  primul  rând  este  de  a  stabili 

adevărul şi de a asigura respectarea intereselor şi libertăţilor fundamentale ale individului 

uman. Reabilitarea persoanei nevinovate este în aceste condiţii un rezultat la fel de aşteptat 

şi valoros ca şi condamnarea celui vinovat.

Aceste modificări în concepţia acuzării însă nu duc la pierderea contradictorialităţii 

procesului penal deoarece existenţa justiţiei independente, imparţiale şi a părţilor egale nu 

se atinge în nici un mod. Ba mai mult ca atât, egalitatea părţilor devine şi mai profundă, 

deoarece părţile sunt asigurate cu posibilităţi suficiente pentru susţinerea intereselor sale şi 

nu  doar  sunt  declarate  formal  ca  egale.  Din  această  perspectivă  vorbim  deja  despre 

egalitatea funcţională a  părţilor şi  nu despre  egalitatea  în  drepturi  a  părţilor.  Egalitatea 

funcţională presupune că funcţiile procesuale ale părţilor sunt egale.
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Procesul  post  contradictorial  este  un  proces  al  posibilităţilor  reale  pentru  toţi 

participanţii săi. Totuşi, pentru a crea fiecăruia dintre participanţi posibilitatea de a-şi realiza 

interesele într-o atmosferă atât de îngustă şi explozivă, este absolut necesar de a efectua o 

distribuire cât mai precisă a funcţiilor procesuale [77, pag.49]. 

Aşadar,  pe  stindartul  procesului  post  contradictorial  am  putea  scrie:  protejarea 

drepturilor şi intereselor legale ale persoanei, noncombatanţă, activism, o separare strictă a 

funcţiilor şi egalitatea posibilităţilor procesuale a părţilor.

În  cele  de  mai  sus  am  încercat  să  descriem  cele  două  mari  forme  istorice  ale 

procesului penal: procesul penal inchizitorial şi procesul penal contradictorial cu multiplele 

modalităţi în care au existat.

Din studiul efectuat deducem o existenţă pură sau ideală a acestor forme de proces 

penal este practic imposibilă, fapt demonstrat şi de istorie.

La începutul acestui paragraf am enunţat cele trei  forme de proces penal: 

- forma inchizitorială; 

- forma contradictorială; 

- forma mixtă.

La acest moment după ce am analizat primele două forme ar trebui să analizăm forma 

mixtă a procesului penal, fapt pe care îl considerăm inoportun din următoarele considerente:

1. Forma  mixtă  a  procesului  penal  nu  are  nişte  elemente  definitorii  proprii,  ci 

operează cu elementele proceselor contradictorial sau inchizitorial combinându-le 

în proporţii diferite.

2. Nu  putem  defini  o  modalitate  constantă  de  proces  penal  mixt,  deoarece  în 

dependenţă de condiţiile socio-economice, politice şi istorice procesul penal mixt 

de fiecare dată va lua o turnură nouă.

3.   Fiecare  dintre  modalităţile  procesului  penal  de  formaţie  inchizitorială  sau 

contradictorială poate fi determinat ca mixt. Exemplificăm aici: asiza, ordonanţa 

judecătorească, procesul acuzatorial.

Aşadar,  procesul  penal  de  formaţiune  mixtă  nu  este  altceva  decât  o  combinare 

mecanică a elementelor de proces contradictorial sau inchizitorial, determinată de condiţiile 
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sociale, istorice, politice, economice şi care diferă de la caz la caz.

În concluzie la acest capitol menţionăm că contradictorialitatea nu a fost întotdeauna 

o constantă a procesului penal. În evoluţia statutului procesual al individului de la obiect al 

procesului până la subiect cu posibilităţi funcţionale reale, contradictorialitatea şi-a dobândit 

încet, dar sigur poziţia dominantă pe care o deţine astăzi.

Riscul supraestimării sale constă în aceea că separarea funcţiilor procesuale în mod 

exagerat, ar duce la distrugerea legăturii de intercomunicare şi astfel ar fi pierdut firul logic 

al activităţilor procesual penale.

Anume  din  acest  considerent  aplicarea  contradictorialităţii  trebuie  să  fie  cât  mai 

eficientă.
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§1.2. Principiul contradictorialităţii în cadrul 
sistemului de principii ale procesului penal

În acest paragraf se va studia contradictorialitatea sub cele două aspecte ale sale şi 

anume:

1. Contradictorialitatea ca formă a procesului penal.

2. Contradictorialitatea ca principiu al procesului penal.

Din această perspectivă v-om determina care din ele este categoria predominantă. 

Problema rezidă în faptul că existenţa în ştiinţa dreptului procesual penal a două fenomene 

diferite ca conţinut şi caracter, dar denumite cu aceeaşi sintagmă duce la echivocuri.

Este evidentă, astfel, contrapunerea dintre tezele ştiinţifice despre formele istorice ale 

procesului  penal  care operează  cu termenul „contradictorialitate” ca  formă a procesului  

penal pe de o parte, şi, tezele ştiinţifice despre principiile procesului penal care operează cu 

aceeaşi noţiune în sens de principiu procesual penal, pe de altă parte.

Impactul acestei confuzii constă în aceea că natura şi conţinutul celor două instituţii 

sunt neclare, iar hotarele între ele sunt zădărnicite, ceea ce în rezultat duce la dificultăţi la 

aplicarea lor în practică şi în procesul legislativ.

Soluţionarea problemei coraportului dintre forma contradictorială de proces penal şi 

principiul contradictorialităţii este imposibilă fără examinarea conceptului de principiu  al 

procesului  penal ca gen şi cel de principiu al contradictorialităţii ca specie [85, pag.40].

În literatura de specialitate s-au înrădăcinat două accepţiuni ale noţiunii de principiu 

al procesului penal.

În prima accepţiune pe prim-plan este situată legătura dintre principii cu proprietăţile 

fundamentale  ale  procesului  penal.  Autorii  adepţi  ai  acestei  poziţii  definesc  principiile 

procesului penal ca fiind: “reguli de bază consfinţite prin lege, care determină începuturile 

activităţii organelor de contracarare a criminalităţii; drepturile şi obligaţiile participanţilor la 

procesul penal şi care reflectă cele mai esenţiale proprietăţi şi trăsături ale procesului penal” 

[68, pag.22].

Părtaşii celei de-a doua accepţiuni atenţionează asupra coraportului dintre principii şi 

alte norme procesuale. Ei determină principiile procesului penal ca fiind esenţa normelor cu 
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caracter general şi special, care primesc detalizări în norme speciale [77, pag.124].

O altă dispută în privinţa principiilor procesului penal s-a referit la modalitatea de 

consfinţire  a  acestora.  Existau,  în  acest  sens,  opinii  precum că  constituie  principii  ale 

procesului  penal  doar  acele  principii  care  sunt  expres  consfinţite  în  lege.  Alţi  autori 

considerau (M.S. Strogovici) că se constituie ca principii ale procesului penal nu doar acele 

consfinţite în lege, ci şi ideile fundamentale pe care se bazează procesul penal. Ca urmare a 

acestei poziţii a fost recunoscută existenţa principiului contradictorialităţii în procesul penal 

sovietic, deşi în lege nu exista noţiunea respectivă şi nici acea noţiune de părţi,  situaţie 

existentă până la adoptarea Bazelor legislaţiei de procedură penală al URSS din 1958 şi a 

Codului de procedură penală a RSSM din 24.03.1961 [85, pag.41].

Prin urmare, principiul contradictorialităţii  este principiul judecării cauzelor penale, 

potrivit căruia părţile având interese contrare au dreptul de a fi prezente în instanţă, de a lua 

cunoştinţă  cu  toate  acţiunile  şi  probele  părţii  potrivnice;  de  a  discuta  în  contradictoriu 

problemele  de  fapt  şi  de  drept  cu  privire  la  cauza  ce  face  obiectul  procesului  şi  de  a 

administra dovezi în combaterea acestor  probe,  ceea ce presupune separarea funcţiei  de 

acuzare de funcţia de apărare şi o egalitate reală a părţilor în proces.

În teoria procesului penal au fost elaborate următoarele caracteristici ale principiilor 

procesului penal:

1. Principiile sunt nişte reguli;

2. Principiile au caracter fundamental pentru întreg procesul penal;

3. Ele trebuie să fie consfinţite prin norme juridice;

4. Ele  trebuie  să  aibă  caracter  general  procesual  şi  să  se  refere  la  toate  etapele 

procesului penal sau cel puţin să aibă o manifestare deplină în faţa judecării cauzei ca 

fază finală a procesului şi  să  aibă o reflectare,  fie şi  mai mică,  la celelalte etape 

procesuale.

5. Ele trebuie să aibă conţinut propriu, care să nu dubleze conţinutul altor principii.

Trăsăturile obligatorii ale principiilor sunt acelea, care, cumulativ întrunite, îi conferă 

unei norme procesual penale calitatea de principiu.

S. D. Şestacova exemplifică următoarele condiţii obligatorii pentru ca o normă să se 
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constituie ca principiu al procesului penal:

Principiul este o normă prevăzută în lege, adică într-un act normativ adoptat de către 

organul legislativ al statului, act care deţine o putere juridică supremă;

Principiul este o normă, o regulă de conduită asigurată prin forţa coercitivă a statului. 

Astfel,  reiese  că  principiul  trebuie să  dispună de structura unei  norme juridice:  ipoteză, 

dispoziţie, sancţiune.

Principiul  nu  este  oricare  normă  procesual-penală,  ci  acea  normă  care  are  o 

semnificaţie  constitutivă  pentru  întreg  procesul  penal  şi  care  îi  determină  trăsăturile 

principale;

Principiul  este  norma care  se  află  într-un  anumit  raport  cu  normele-principii  ale 

procesului penal şi cu alte norme care nu sunt principii ale procesului penal. 

Acest raport poate fi caracterizat în felul următor:

a) normele-principii ale procesului penal nu trebuie să se dubleze reciproc sau să  reiasă 

una din alta;

b)  normele  procesual-penale  care  nu  sunt  principii  trebuie  să  reiasă  dintr-unul  din 

principiile procesului penal, să-l concretizeze şi să fie în acord cu el, dar nicidecum 

să-l contrazică;

Principiul după caracterul său trebuie să fie general procesual şi să se refere la toate 

fazele procesului penal, dacă aceasta nu contravine principiului însuşi;

Principiul este element al  sistemului de principii,  sistem care asigură funcţionarea 

efectivă  a  activităţilor  procesual-penale  şi  soluţionarea  pozitivă  a  problemelor  justiţiei 

penale [85, pag.42].

De vreme ce am determinat elementele obligatorii ale principiilor procesului penal, 

considerăm că este oportun să trecem la analiza principiului contradictorialităţii.

Unul  dintre  primii  cercetători  care  s-a  preocupat  de  conţinutul  principiului 

contradictorialităţii a fost M.S. Strogovici [101, pag.1].  

După opinia lui, principiul contradictorialităţii se realizează numai la faza judecării 

cauzei. Conţinutul acestui principiu cuprinde în sine separaţia celor trei funcţii procesuale 

principale (învinuire,  apărare şi  judecarea cauzei) şi  faptul că  învinuirea şi  învinuitul se 
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constituie  ca  părţi,  având  egalitate  procesuală.  În  alte  lucrări  ale  sale  M.S.  Strogovici 

specifică încă un element al  principiului contradictorialităţii:  poziţia activă a instanţei în 

proces [77, pag.149], fapt care în prezent este combătut de către doctrinari.

Alţi autori consideră principiul contradictorialităţii ca fiind un principiu al întregului 

proces penal, deşi descriu conţinutul său numai în privinţa fazei de judecare a cauzei penale. 

Plus la aceasta,  ei  determină esenţa principiului contradictorialităţii nu doar ca separaţia 

celor trei funcţii procesuale principale, ci, adaogă la ele funcţia de înaintare şi respingere a 

acţiunii civile în procesul penal, menţionând ca o condiţie indispensabilă contradictorialităţii 

drepturile procesuale egale ale persoanelor ce au interes propriu în cauză.  După părerea 

acestor autori, poziţia activă a instanţei de judecată nu se include în conţinutul principiului 

contradictorialităţii, dar concomitent ei stipulează că obligaţia instanţei de a intenta procese 

penale  în  privinţa  unei  noi  acuzări  şi  unor  noi  persoane  nu  se  contrapune  principiului 

contradictorialităţii [57, pag.138]. 

Cercetătorii  contemporani  determină  trei  elemente  de  bază  ale  principiului 

contradictorialităţii:

1. Separaţia  funcţiilor  învinuirii  (şi  susţinerii  acţiunii  civile);  apărării  (şi 

respingerii acţiunii civile) şi judecării;

2. Înzestrarea  părţilor  cu  drepturi  procesuale  egale  pentru  realizarea  funcţiilor 

sale;

3. Poziţia diriguitoare a instanţei de judecată şi dreptul exclusiv al acesteia de a 

lua hotărârea în cauza penală.

Сhiar dacă această opinie se referă la rolul diriguitor al instanţei, aceasta nu înseamnă 

că instanţa are dreptul să intenteze procese penale în privinţa unei noi acuzări sau unor noi 

persoane, să trimită dosarul organului competent pentru cercetări suplimentare din proprie 

iniţiativă.  Instanţa  din poziţia  sa  diriguitoare  este  obligată  să  înceteze  examinarea  şi  să 

scoată dosarul de pe rol odată ce procurorul a renunţat la învinuire [65, pag.119-121]. 

Pentru  clarificarea  conţinutului  principiului  contradictorialităţii  este  necesar  să 

examinăm şi legislaţia în vigoare care îl consacră expres.

Să examinăm Codul de Procedură Penală al RSSM (abrogat deja) care a fost adoptat 
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la 24 martie 1961 şi care a reglementat raporturile procesual penale inclusiv şi  după un 

deceniu  de  la  obţinerea  independenţei  de  către  Republica  Moldova.  Acest  CPP  nu  a 

reglementat  expres  principiul  contradictorialităţii.  Totuşi în cap.  XXII care se  referea la 

„Condiţii  generale  ale  dezbaterilor  judiciare”,  în  art.215  „Egalitatea  în  drepturi  a 

participanţilor  în  faţa  judecăţii”  era  prevăzut:  „Acuzatorul,  inculpatul,  precum şi  partea 

vătămată,  partea civilă,  partea civilmente responsabilă şi  reprezentanţii  lor se  bucură de 

drepturi egale în faţa judecăţii în ceea ce priveşte administrarea probelor, participarea la 

examinarea acestora şi formularea cererilor”.

După cum observăm, egalitatea în drepturi a părţilor era prevăzută doar în privinţa 

administrării probelor, examinării lor şi depunerii cererilor în faza judecării cauzei, în rest 

este vădită inechitatea dintre poziţiile părţilor dacă nalizăm prevederile legale referitoare la 

faza de urmărire penală.

Din moment ce Republica Moldova s-a declarat ca fiind stat de drept au trebuit să fie 

întreprinse şi unele schimbări esenţiale în cadrul sistemului de drept. Astfel, prin reformele 

aduse  sistemului  judecătoresc  situaţia  a  fost  modificată  pozitiv şi  anume: la  06.07.1995 

Parlamentul  adoptă  Legea  Republicii  Moldova  cu  privire  la  organizarea  judecătorească 

nr.514-XIII. Art.10 al acestei legi pentru prima dată în istoria Republicii Moldova prevede 

expres în al.(3) că: „Judecarea cauzelor se  efectuează pe principiul contradictorialităţii”. 

Această realizare este una care nu poate fi nicidecum neglijată, însă ea nu a fost  şi una 

deplină.

Critica noastră se referă la faptul că contradictorialitatea era recunoscută doar fazei de 

judecare a cauzei penale. Nu era clară poziţia părţilor în cadrul celorlalte faze ale procesului 

penal,  deşi  din legislaţie puteam deduce că există o inegalitate vădită între drepturile şi 

posibilităţile procesuale ale acestora.

La  14  martie  2003  a  fost  adoptat  noul  Cod  de  Procedură  Penală  al  Republicii 

Moldova care a intrat în vigoare la 12 iunie 2003.

Acest nou CPP tinde a fi unul mai performant şi mai democratic decât vechea lege. 

Dacă se vor realiza sau nu aceste aşteptări vom vedea pe parcurs, un lucru este însă cert - 

contradictorialitatea a fost „încoronată”.
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Spunem aceasta deoarece CPP nou a recuperat neajunsurile care au existat în privinţa 

contradictorialităţii până la adoptarea sa. Astfel, art.24 al CPP nou în alin.(1) prevede că 

„Urmărirea penală, apărarea şi judecarea cauzei sunt separate şi se efectuează de diferite 

persoane”. Prin această prevedere legea consacră aplicarea principiului contradictorialităţii 

în cadrul tuturor fazelor procesului penal.

Despre  poziţia  instanţei  de  judecată  este  prevăzut  că  „nu  este  organ de  urmărire 

penală, nu se manifestă în favoarea acuzării sau a adoptării şi nu exprimă alte interese decât 

interesele legii (alin.2, art.24 CPP). 

În alin.3 al aceluiaşi articol este prevăzut că: „Părţile participante la judecarea cauzei 

au drepturi egale,  fiind învestite de legea procedurală penală cu posibilităţi egale pentru 

susţinerea poziţiilor lor. Instanţa de judecată pune la baza sentinţei numai acele probe la 

cercetarea cărora părţile au avut acces în egală măsură”.

Alin.4 prevede ca „Părţile în procesul penal îşi aleg poziţia, modul şi mijloacele de 

susţinere a ei de sine stătător, fiind independente de instanţă, de alte organe ori persoane. 

Instanţa de judecată acordă ajutor oricărei părţi, la solicitarea acesteia, în condiţie prevăzute 

de CPP, pentru administrarea probelor necesare”.

O analiză mai detaliată a acestei prevederi legale o vom face în următoarele două 

capitole.

După  încercările  de  a  determina  care  totuşi  este  conţinutul  principiului 

contradictorialităţii putem face unele concluzii de rigoare şi anume:

1.  În  teoria  procesului  penal  există  două  puncte  de  vedere  principale  asupra 

conceptului principiului contradictorialităţii în procesul penal.

Doctrinarii care împărtăşesc primul punct de vedere se bazează pe aceea că principiul 

contradictorialităţii  constă  din  separarea  celor  trei  funcţii  procesuale  de  bază:  acuzarea, 

apărarea şi funcţia soluţionării cauzei dintre acuzare şi apărare de către instanţa de judecată, 

care are o poziţie activă [69, pag.65].

Părtaşii  celei de-a doua poziţii  consideră că esenţa principiului contradictorialităţii 

rezidă în aceeaşi separare a celor trei funcţii procesuale fundamentale, însă cu deosebirea ca 

poziţia instanţei este inertă [65, pag.119].
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După cum arată S.D. Şestacova, concluziile doctrinarilor sovietici despre aceea că un 

element  iminent  pentru  conţinutul  principiului  contradictorialităţii  este  poziţia  activă  a 

instanţei,  se  datorează  perioadei  de  „guvernare  a  ideologiei  sovietice  (comuniste)”  [85, 

pag.45].  În  lucrările  din  acea  perioadă  sunt  contrapuse  principiul  contradictorialităţii 

„sovietice”  şi  principiul  contradictorialităţii  „burgheze”.  Acest  antagonism se  datorează 

faptului  că  în  capitalism  contradictorialitatea  protejează  persoana  contra  forţei  de 

constrângere a statului,  iar în socialism contradictorialitatea asigură instanţei de judecată 

posibilitatea de a stabili adevărul obiectiv cu ajutorul părţilor. În socialism din start nu este 

posibilă  neconcordanţa  dintre  interesele  statului  şi  a  individului,  de  aceea  principiul 

contradictorialităţii apare ca: „luptă în numele adevărului”.

Contrapunerea celor două accepţiuni ale principiului discutat constă doar în poziţia 

instanţei de judecată, separaţia puterilor fiind constantă în ambele cazuri.

Totuşi, atunci când avem a face cu poziţia activă a instanţei se anihilează cerinţa de 

separare a funcţiilor procesuale, deoarece instanţa în mod obligatoriu va întreprinde acţiuni 

fie în favoarea apărării, fie în favoarea acuzării.

2.  În teoria procesului penal este discutabilă şi  importanţa normei procesuale care 

stabileşte egalitatea părţilor în procesul penal. Unii autori consideră că egalitatea părţilor 

este un element necesar principiului contradictorialităţii, alţii consideră că egalitatea părţilor 

este un principiu independent al întregului proces penal [85, pag.46].

În aprecierea acestor două opinii trebuie să fie luate în calcul următoarele momente:

În primul rând, considerăm că egalitatea procesuală este un element necesar, dar nu şi 

suficient  pentru asigurarea procesului  penal.  Realizarea completă a  funcţiilor procesuale 

opuse  (acuzarea  şi  apărarea)  este  posibilă  numai  în  condiţiile  în  care  purtătorii  acestor 

funcţii  sunt  înzestraţi  cu  drepturi  egale  privind participarea  la  culegerea,  prezentarea  şi 

cercetarea probelor, la înaintarea demersurilor şi expunerea poziţiei proprii asupra oricărei 

probleme  ivite  pe  parcursul  cercetării  cauzei.  Aceasta  înseamnă  că  principiul 

contradictorialităţii înglobează în calitate de elemente constitutive separaţia celor trei funcţii 

procesuale şi egalitatea în drepturi a părţilor. De aici conchidem că primul element nu are 

existenţă dacă cel de-al doilea este negat [85, pag.47].
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În  cel  de  al  doilea  rând  egalitatea  procesuală  a  părţilor  nu  este  condiţionată  de 

separaţia funcţiilor procesuale. Dacă separaţia funcţiilor procesuale nu este deplină, atunci 

egalitatea procesuală a părţilor se poate constitui ca un principiu independent al procesului 

penal [85, pag.48]. 

3. Alt subiect  controversat se referă la sfera de aplicare a principiului cercetat. O 

parte din doctrinari pentru care şi eminentul M.S. Strogovici consideră că principiul dat se 

aplică la faza judecării cauzei. Alţi savanţi printre care şi N.S. Alexeev, V.G. Daev,    V.Z. 

Lucaşevici,  consideră  principiul contradictorialităţii aplicabil şi fazei de urmărire penală 

[85, pag.54]. 

Opinia noastră este că un principiu al dreptului procesual penal trebuie să se aplice la 

toate fazele procesuale dacă altfel nu reiese din conţinutul său. Dealtfel, un principiu ce se 

aplică  selectiv  şi  nedeterminat  nu mai  este  o  normă general  obligatorie  şi  determinantă 

pentru întregul proces penal, ci o normă specială cu aplicarea limitată.

De vreme ce separaţia funcţiilor procesuale este posibilă (şi în cazul nostru necesară) 

la toate fazele procesuale, precum este posibilă şi egalitatea în drepturile procesuale, putem 

afirma  cu  deplină  încredere  că  principiul  contradictorialităţii  este  un  principiu  general 

valabil pentru întreg procesul penal.

După cum putem conchide la acest moment, principiul contradictorialităţii este un 

principiu  general  valabil  al  procesului  penal  care  constă  în:  separaţia  celor  trei  funcţii 

procesuale  de  bază  (apărarea,  acuzarea  şi  justiţia),  investirea  părţilor  cu  drepturi  şi 

posibilităţi procesuale egale şi rolul diriguitor şi nepărtinitor al instanţei de judecată.

O altă problemă ce se impune, după opinia noastră constă în coraportul a două noţiuni 

similare: forma istorică contradictorială a procesului penal şi principiul contradictorialităţii 

propriu-zis.

Pentru a determina care dintre ele deţine întâietatea, este necesar să facem o cercetare 

istorică, având în vedere că forma procesului penal este un element structural-organizatoric 

al  activităţii  procesual  penale,  iar principiul procesual este  o normă general acceptată şi 

aplicabilă  întregului  proces,  normă  căreia  trebuie  să  i  se  subordoneze  restul  normelor 

speciale.
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Sub  aspect  cronologic  forma  procesului  penal  (în  cazul  nostru  forma  istorică 

contradictorială) a apărut cu mult înaintea principiilor procesuale. Pentru ca principiile să se 

constituie în calitatea lor de „norme diriguitoare” ale activităţii procesuale, este necesar să 

se statornicească principalele reguli de realizare a activităţii procesuale date. După ce aceste 

reguli s-au format ca reguli imuabile, statul trebuie să sancţioneze existenţa lor. Aceasta se 

va face prin legiferarea lor şi conferirea lor a unei structuri speciale (ipoteză, dispoziţie, 

sancţiune). Totuşi, simpla sancţionare a acestor reguli încă nu le conferă statut de principiu. 

Pentru a merita această poziţie superioară celorlalte norme, norma-principiu trebuie să fie 

generală şi să poată coordona întregul sistem de norme procesuale.

Reîntorcându-ne la trăsăturile de bază ale procesului contradictorial (ca formă istorică 

de proces) enunţate în paragraful anterior şi la conţinutul principiului contradictorialităţii pe 

care le-am stabilit deja în acest paragraf putem observa coincidenţa lor. Citând-o pe S.D. 

Şestacova  menţionăm:  „Esenţa  formei  contradictoriale  a  procesului  penal  constă  în 

egalitatea  statutului  procesual  al  acuzatorului  şi  acuzatului  (bănuit  sau  altă  persoană  în 

privinţa  căreia  există  probe  elocvente  de  acuzări)  la  toate  etapele  procedurii  penale, 

egalitatea care se garantează prin egalitate procesuală şi separaţia totală a celor trei funcţii 

procesuale  de  bază”.  Aceste  prevederi  legale,  de  fapt,  consumă  pe  deplin  conţinutul 

contradictorialităţii ca principiu general al procesului penal” [85, pag.55].

Totuşi, opiniile doctrinarilor în privinţa coraportului celor două categorii discutate nu 

sunt univoce.

Unii autori (Daev V.G.) consideră că principiul contradictorialităţii nu există de facto, 

se înglobează în conţinutul altor principii independente ale procesului penal. Ca exemplu de 

astfel  de  principii  pot  servi:  principiul  înfăptuirii  justiţiei  exclusiv  de  instanţele 

judecătoreşti, prezumţia nevinovăţiei, principiului asigurării dreptului la apărare, principiul 

egalităţii părţilor în instanţa de judecată [96, pag.26].

Altă opinie  se referă la aceea că categoriile de formă şi principiu a procesului se 

coraportează ca general şi „special” de aceea legea procesual penală trebuie să prevadă nu 

„principiul contradictorialităţii”, ci „principiile contradictorialităţii” în dependenţă de forma 

procesului  aleasă  de  legiuitor”.  Această  opinie  argumentează  prin  faptul  că 
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contradictorialitatea  este  modul de realizare a procesului  penal,  care garantează  la toate 

etapele  egalitatea  acuzării  şi  apărării.  Acelaşi  autor  enumără  următoarele  principii  ale 

contradictorialităţii:

1.  Principiul  realizării  justiţiei  (inclusiv  adoptarea  altor  hotărâri  ce  influenţează 

soluţionarea cauzei penale) numai de către instanţa de judecată;

2. Principiul realizării urmăririi penale numai de partea acuzării;

3. Principiul asigurării învinuitului dreptul la apărare;

4. Principiul egalităţii părţilor. 

În încheiere la paragraful respectiv, consacrat poziţiei principiului contradictorialităţii 

în cadrul sistemului de principii ale procesului penal, vom încerca să facem o clasificare 

tripartită a principiilor procesual-penale.

De fapt, confruntarea conţinutului funcţiilor procesual-penale cu trăsăturile organice 

ale  formei  procesului  penal,  permite  să  concluzionăm  că  în  dependenţă  de  caracterul 

legăturii cu forma procesului penal, toate principiile procesului penal pot fi clasificate în trei 

grupe mari:

1. Principiile  constitutive  ale procesului penal. Sunt acele principii care instituie un 

conglomerat de norme constituind una din formele procesului penal: inchizitorială  mixtă 

sau contradictorială.  Aceste  norme fie asigură posibilitatea  reală de realizare a egalităţii 

procesuale, fie că o anihilează.

        Exemplu: principiul înfăptuirii justiţiei exclusiv de către instanţa de judecată va fi unul 

constitutiv pentru forma contradictorială a procesului penal. Principiul opus acestuia va fi 

constitutiv pentru forma inchizitorială.

2.  Principiile  garanţii asigură  realizarea  celor  constitutive.  Astfel,  prezumţia 

nevinovăţiei,  egalitatea,  publicitatea,  nemijlocirea  nu  fac  parte  din categoria  principiilor 

constitutive, în schimb reprezintă mijloacele cele mai eficiente de realizare a lor. Este clar 

că principii-garanţii sunt prezente în cadrul tuturor formelor de proces penal.

3. Principiile individualizatoare ale formei procesului penal.

Aceste principii disting cele trei forme ale procesului penal între ele, conferindu-le aspect 

istoric  concret.  Pot  fi  atribuite  la  aceste  principii:  legalitatea,  transparenţa,  egalitatea 
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persoanelor în faţa legii şi a instanţei, etc.

În cele din urmă considerăm că studiul categoriilor juridice ale contradictorialităţii, 

precum sunt forma istorică şi  principiile contradictorialităţii  la nivel micro permite de a 

studia conceptul contradictorialităţii la nivel macro.
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§1.3. Contradictorialitatea ca metodă juridică de reglementare a raporturilor 
procesual penale

Considerat  oportun  să  abordăm  această  problemă  deoarece  un  proces  penal  de 

formaţie majoritar contradictorială nu poate fi reglementat de o metodă ce nu s-ar supune 

cerinţelor contradictorialităţii.

Contradictorialitatea nu este un fenomen simplu, ci unul socio-juridic complex, iar 

esenţa sa nu poate fi confundată cu trăsăturile procesului penal în general sau a unor faze, 

acţiuni procesuale în particular.

De  vreme  ce  contradictorialitatea  apare  ca  element  organizaţional  al  activităţii 

procesuale,  este  logic  să  presupunem că  la  nivelul  macro,  adică  la  nivel  de  ramură  a 

dreptului,  contradictorialitatea  apare  ca  una din metodele  de reglementare  a  raporturilor 

juridice procesual penale.

Teoria generală defineşte metoda de reglementare a unei ramuri de drept ca fiind 

totalitatea  mijloacelor  juridice  prin  care  statul  reglementează  conduita  subiecţilor 

participanţi la raportul juridic. 

Orice metodă de reglementare juridică poate fi concepută sub două aspecte: obiectiv 

şi subiectiv.

Aspectul obiectiv  rezultă din aceea că specificul obiectului de reglementat (relaţiile 

sociale în cazul nostru) poate solicita o anumită metodă de reglementare.

Aspectul  subiectiv  rezidă  în  aceea  că  dacă  obiectul  de  reglementat  permite  a  fi 

aplicate două sau mai multe metode de reglementare, rămâne la atitudinea statului să decidă 

care din aceste metode se aplică până la urmă. 

Anume coraportul acestor două aspecte ale metodei de reglementare juridică explică 

de ce una şi aceeaşi ramură de drept în diferite timpuri a fost reglementată prin metode 

diferite. Spre exemplu dreptul civil în perioada URSS era reglementat de metoda imperativ-

dispozitivă şi nu de cea dispozitivă cum este în prezent.

După cum se  menţionează  în  lucrările  de  teorie  generală  a  dreptului   metoda  de 

reglementare juridică include în sine:

1. Poziţia părţilor în raportul reglementat;
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2. Faptele juridice care generează, modifică sau sting raporturile reglementate;

3. Modul de apărare a drepturilor lezate ale subiecţilor raportului juridic [85, 

pag.60].

Cu scopul de a determina specificul metodei de reglementare a dreptului procesual 

penal  ne  vom referi  în  primul  rând  la  poziţia  subiecţilor  (părţilor)  în  cadrul  raportului 

procesual penal.

În primul rând, menţionăm că un subiect obligatoriu al raporturilor procesual penale 

întotdeauna este statul, reprezentat prin organe special împuternicite sau persoane cu funcţii 

de răspundere [65, pag.72]. Ceilalţi subiecţi participanţi la raporturile procesual penale pot 

fi clasificaţi în trei categorii mari după criteriul cauzei participării lor la raportul procesual 

penal.:

1.  Subiecţii  care participă la raportul procesual penal pentru a-şi  apăra interesele  

personale sau ale persoanelor pe care le reprezintă faţă de acuzare. În această categorie sunt 

incluşi:  bănuitul,  învinuitul,  inculpatul,  apărătorul,  persoana  faţă  de  care  se  înaintează 

acţiunea civilă.

 2. Subiecţii care participă la raportul procesual penal pentru a-şi restaura drepturile 

încălcate  prin comiterea infracţiunii, fie că sunt drepturi personale sau ale persoanelor pe 

care le reprezintă. În această categorie sunt incluse: persoana vătămată şi reprezentanţii săi, 

persoana care înaintează acţiunea civilă.

3. Subiecţii participarea cărora este necesară pentru  buna desfăşurare a procesului  

penal. Din această categorie fac parte: martorii, experţii, specialiştii, translatorii etc.

Pentru fiecare din aceste grupe este caracteristică o poziţie specifică a subiecţilor. 

Astfel, poziţia subiecţilor ca element al metodei de reglementare poate fi şi el clasificat în 3 

sub-elemente:

1. Poziţia organelor de stat implicate în proces vis-á-vis de bănuit (învinuit, inculpat) 

şi reprezentantul său. Această categorie de raporturi poate fi reglementată de trei metode 

diferite. Prima metodă se caracterizează prin aceea că raportul procesual este tripartit: partea 

acuzării - instanţa de judecată - partea apărării. Poziţia instanţei este una autoritară şi părţile 

se  subordonează  instanţei,  dar  în  raporturile  dintre  partea  acuzării  şi  parte  apărării 
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subordonarea  lipseşte.  Părţile  au  drepturi  procesuale  egale,  ele  pot  în  egală  măsură  să 

intervină  pe  lângă  instanţă  pentru  a-şi  apăra  drepturile  şi  interesele  fundamentale.  Prin 

aceasta  părţile  pot  influenţa  deciziile  instanţei  -  adică  a  faptelor  juridice  generatoare, 

modificatoare sau în virtutea cărora  încetează raporturile juridice. Apărarea drepturilor şi 

intereselor  fundamentale  ale  părţilor se  poate  face şi  prin atacarea actului  de jurisdicţie 

dispus de instanţă.

Din analiza celor expuse putem lesne deduce că metoda de reglementare descrisă este 

aplicabilă  procesului  contradictorial  şi,  după  cum  arată  S.D.  Şestacova,  trebuie  să  fie 

denumită metodă contradictorială [85, pag.66]. 

Celelalte  două  metode  aplicabile  subiectului  cercetat  vor  fi  caracteristice  pentru 

procesul  inchizitorial  şi  mixt,  astfel,  vor  fi  denumite  respectiv  metoda  inchizitorială  şi 

metoda mixtă. Nu le vom descrie deoarece ele nu prezintă interes pentru discursul nostru.

2. Poziţia organelor de stat implicate în proces vis-á-vis de persoana a căror drepturi 

şi interese legitime au fost încălcate prin comiterea infracţiunii poate fi de două tipuri:

Primul  constă  în  aceea  că  pornirea  procesului  penal  se  face  indiferent  de  voinţa 

persoanei  vătămate,  adică  “ex  officio”.  Faptul  juridic  care  generează,  modifică  sau 

încetează raportul juridic este decizia organului competent manifestată unilateral.

Al doilea tip rezidă în aceea că procedura penală porneşte numai în urma manifestării 

voinţei persoanei vătămate, iar faptul juridic în acest caz este chiar voinţa materializată a 

persoanei vătămate.

Aşadar, metoda de reglementare la acest moment este imperativ - dispozitivă.

3. Cea de-a treia situaţie apare când sunt puse vis-á-vis organele de stat implicate în 

procesul penal şi subiecţii ce contribuie la desfăşurarea normală a procesului penal (experţii, 

specialiştii, martorii, translatorii etc.). În acest caz raporturile dintre subiecţii nominalizaţi 

sunt reglementate de metoda imperativă şi nu permit nici un fel de alternative. Din însăşi 

conţinutul activităţii procesual-penale rezultă că persoanele utile pentru realizarea scopului 

procesului penal se atrag în proces din oficiu, prin simpla manifestare a voinţei organelor 

competente (fie instanţa, fie organele de urmărire penală). Faptul juridic în aceste condiţii se 

prezintă ca fiind voinţa organului competent de a atrage un astfel de subiect în procesul 
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penal.

În cele din urmă putem concluziona că fiecare dintre formele istorice  de proces penal 

cunosc o metodă de reglementare proprie denumită identic cu însuşi tipul istoric de proces. 

Fiecare dintre aceste metode determină un cerc specific de subiecte şi concretizează poziţia 

lor în cadrul raporturilor procesual-penale. La fel, metoda de reglementare este determinată 

de caracterul faptelor juridice specifice şi modul de apărare de către subiect al drepturilor şi 

intereselor legale proprii.

Astfel, putem deduce că pentru, ca contradictorialitatea să fie pe deplin realizată ea 

trebuie să dispună şi de metodele de reglementare ce asigură egalitatea procesuală a părţilor, 

separaţia  celor  trei  funcţii  procesuale  de  bază  şi  rolul  diriguitor  al  instanţei,  precum şi 

dreptul exclusiv al acesteia de a soluţiona cauza.

Precizăm că contradictorialitatea ca element al metodei de reglementare nu poate fi 

găsită în formă pură ci de regulă este combinată cu alte metode de reglementare.

CAPITOLUL II

Realizarea principiului contradictorialităţii în faza urmăririi penale

 §2.1. Realizarea separaţiei funcţiilor procesuale în faza urmăririi penale

După  cum  am  menţionat  deja,  o  condiţie  „sine  qua  non”  pentru  realizarea 

contradictorialităţii este separaţia funcţiilor procesuale.

Separaţia funcţiilor procesuale, deşi este unul dintre cele trei elemente constitutive ale 

principiului contradictorialităţii, apare ca primordial între ele, fiindcă investirea părţilor cu 

drepturi  funcţionale  egale  şi  dreptul  exclusiv  al  instanţei  de  a  soluţiona  cauza  sunt 

impracticabile dacă mai întâi nu se asigură separaţia funcţiilor procesuale.

Ar fi bine în acest context,  să facem o definire a funcţiilor procesuale. După cum 

expune  P.A.  Lupinscaia,  simpla  delimitare  a  drepturilor  şi  obligaţiilor  procesuale  ale 

subiecţilor procesului penal, precum şi determinarea scopului participării lor la proces nu 

caracterizează pe deplin statutul procesual al acestora [65, pag.74].

Pentru  a  caracteriza  pe  deplin  statutul  procesual  al  subiecţilor  participanţi,  este 
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necesar de a determina care funcţie procesuală îndeplinesc ei.

Funcţiile  procesual-penale  sunt  direcţia  şi  tipurile  activităţilor  procesuale  ale 

subiecţilor procesuali, condiţionate de scopul participării şi calitatea lor în cadrul procesului 

penal.

Funcţiile procesuale, subiecţii care le soluţionează şi ordinea de realizare a acestora 

sunt prestabilite de lege. Deşi legea nu utilizează sintagma „funcţii procesuale” nemijlocit, 

acestea pot fi uşor deduse.

Din cele expuse de către P.A. Lupinscaia, funcţiile procesuale realizarea cărora duce 

la îndeplinirea scopului procesului penal sunt funcţii procesuale de bază [65, pag.75].

Funcţiile  de  bază  sunt  exercitate  de  către  organele  de  stat  în  virtutea  obligaţiilor 

juridico-publice  ale  acestora,  precum  şi  de  către  subiecţii  care  îşi  apără  drepturile  şi 

interesele  legale  în  cadrul  procesului  penal.  Activitatea  acestor  organe  şi  subiecţi  se 

concretizează în trei funcţii procesuale de bază:

1. Funcţia acuzării;

2. Funcţia apărării;

3. Funcţia soluţionării cauzei.

La aceste trei funcţii principale putem exemplifica şi alte funcţii procesuale:

- funcţia de înaintare şi susţinere a acţiunii civile (apropiată de funcţia apărării) 

şi 

- funcţia de respingere a acţiunii civile (apropiată de funcţia acuzării) etc.

Teoria procesului penal unanim consideră că separaţia fermă a funcţiilor procesuale 

la faza de urmărire penală a procesului penal nu este prevăzută de lege, fapt cu care şi noi 

suntem de acord [98, pag.17].

Concretizăm că lipsa separaţiei celor trei funcţii procesuale de bază nu înseamnă încă 

deţinerea lor de către o singură persoană sau organ. Este suficient ca cel puţin două dintre 

acestea să fie concentrate în mâinile unei persoane, de exemplu funcţia urmăririi penale şi 

soluţionării cauzei. 

Funcţia acuzării la faza de urmărire penală nu se manifestă exact în acelaşi mod cum 

se manifestă la etapa judecării cauzei. În deosebi, specificăm faptul că la faza de urmărire 
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penală, acuzarea se divizează în funcţia urmăririi penale, care se exercită cu precădere de 

către  organul  de  urmărire  penală,  funcţia  de  supraveghere  şi  control  asupra  acţiunilor 

organului de urmărire penală este exercitată de către procuror [65, pag.75].

Considerăm  că  această  specificare  nu  este  tocmai  funcţională  pentru  prevederile 

legale actuale. La faza de urmărire penală atribuţiile procurorului îi permit atât să efectueze 

urmărirea penală cât şi să verifice activitatea organelor de urmărire penală subordonate. Ca 

efect procurorul exercită funcţia acuzării şi la faza de urmărire penalăîn forma pe care o 

prevede legea în acest scop [8, pag.285].

Din analiza legislaţiei deducem că funcţia apărării este separată de funcţia acuzării şi 

soluţionării cauzei, iar în privinţa separaţiei ultimilor două funcţii nu putem fi foarte fermi.

Aşadar,  Codul  de  procedură  penală  al  Republicii  Moldova  oferă  posibilitatea 

procurorului de a  concentra  în mâinile sale  cele  trei  funcţii  procesuale  de bază (despre 

funcţia apărării pusă în seama procurorului ne vom expune aparte).

Se observă foarte clar că procurorul pe lângă funcţia sa clasică de acuzator este în 

stare să adopte decizii care soluţionează cauza penală, după cum urmează:

 1.  Decide  aplicarea  măsurii  preventive,  modificarea  şi  revocarea  ei,  cu  excepţia 

arestării  preventive,  arestării  la  domiciliu,  liberării  provizorii  şi  ridicării  provizorii  a 

permisului de conducere a mijloacelor de transport (art.52 alin.12 al CPP);

2. Pune persoana bănuită sub învinuire (art.52 alin.23 al CPP);

3. Încetează procesul penal, dispune scoaterea persoanei de sub urmărire penală sau 

clasează cauza penală în cazurile prevăzute de lege (art.52 alin.22 al CPP).

Această situaţie juridică permite procurorului de rea-voinţă să abuzeze de drepturile 

sale şi implicit să facă greu realizabilă contradictorialitatea prevăzută de art.24 al CPP.

Concluzia  care  se  impune  la  acest  moment  este  că  procesul  penal  al  Republicii 

Moldova  la  fază  de  urmărire  penală  este  unul  de  tip  mixt,  deşi  putem să-l  numim şi 

inchizitorial în unele cazuri. Separaţia celor trei funcţii este nerealizată.

Deşi statutul procesual al procurorului şi aşa îl investeşte cu atribuţii suficiente pentru 

comasarea  acuzării  şi  soluţionării  cauzei  în  persoana  sa,  legiuitorul  şi-a  permis 

inconsecvenţa de a-l investi şi cu unele atribuţii ale apărării.
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Argumentăm aceasta prin faptul că alin.3 al art.19 din CPP prevede că: „organul de 

urmărire penală are obligaţia de a evidenţia atât circumstanţele care dovedesc vinovăţia 

inculpatului, cât şi cele care îl dezvinovăţesc, precum şi circumstanţele care atenuează sau 

agravează răspunderea!

De fapt,  această  prevedere legală  îl  obliga pe procuror să  exercite şi  atribuţii  ale 

apărării.

Totuşi, efectuând o analiză logică a legii procesual penale observăm că procurorul 

este reprezentant de bază al părţii acuzării (titlul III, capitolul I al CPP), cum este şi normal 

de altfel. Orice activitate a sa trebuie să fie efectuată în vederea acuzării şi nu a apărării.

Legea cere imposibilul de la procuror: imparţialitatea. Considerăm că procurorul este 

şi  trebuie să fie parţial,  sau,  altfel  sensul activităţii  sale clasice s-ar pierde.  Să nu să se 

confunde imparţialitatea cu obiectivitatea procurorului.

Obiectivitatea procurorului constă în aceea că el trebuie să aprecieze circumstanţele 

reale ale cauzei, să decidă dacă există sau nu componenţa de infracţiune, dacă persoana este 

sau  nu  vinovată.  Nicidecum,  însă,  procurorul  nu  trebuie  să  culeagă  probe  în  apărare  - 

aceasta este obligaţia directă a apărătorului.

Scopul acestei prevederi legale prescrise poate fi doar presupus: fie că legiuitorul a 

vrut să compenseze în acest mod activitatea nesatisfăcătoare a avocaţilor, fie că legiuitorul 

pur şi simplu nu a observat această inconsecvenţă litigioasă. Dacă  este  prima  cauză, 

atunci  ar  fi  de  dorit  ca  statul  să  găsească  mijloace  pentru  ridicarea  calităţii  prestaţiei 

avocaţilor şi nu să impună procurorului atribuţiile acestora. Cum ar putea fi ridicată calitatea 

prestaţiei avocaţilor? Simplu, după opinia noastră. Este suficientă inserarea unei clauze de 

calitate în contractul încheiat între client şi avocat, prin care ultimul va conştientiza riscul 

unei prestaţii necalitative. La fel, ar fi foarte bine să fie mediatizată cât mai larg această 

problemă,  încât  clienţii  să  fie  pe  deplin  informaţi  despre  riscul  alegerii  unui  avocat 

necalificat.

A  nu  se  înţelege  că  suntem  contra  avocaţilor,  dimpotrivă  -  considerăm  că 

implementarea acestei soluţii nu va face decât să crească prestigiul avocaţilor cu abilităţi 

profesionale înalte şi să scadă numărul avocaţilor care discreditează în ultimul timp această 
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profesie nobilă.

Revenind  la  discursul  nostru,  prin  comparaţie  vom menţiona  că  şi  în  Codul  de 

Procedură Penală al Federaţiei Ruse se prevede obligaţia procurorului de a exercita şi unele 

atribuţii  ale  apărării  (art.20  din  CPP al  Federaţiei  Ruse).  Comentând această  prevedere 

legală,  autorul A.D. Karpuhin susţine că ea este una pur declarativă de vreme ce însuşi 

codul  legalizează  expres  activitatea  procurorului  şi  organului  de  urmărire  penală  ca 

activitate de partea acuzării. Această opinie este perfect valabilă şi pentru procesul penal al 

Republicii Moldova [98, pag.18].

Aşadar,  am  constatat  că  separaţia  funcţiilor  procesuale  de  bază  din  perspectiva 

statutului procesual al procurorului este nerealizată. Pe de altă parte, legiuitorul a făcut un 

efort  considerabil  pentru  realizarea  separaţiei  funcţiilor  procesuale  prin  introducerea 

instituţiei  judecătorului  de  instrucţie.  Acesta  apare  ca  „organ  judecătoresc  cu  atribuţii 

proprii în desfăşurarea procesului penal, în faza de urmărire penală (art.29 alin.3 al CPP) 

care  asigură  controlul  judecătoresc  în  cursul  urmăririi  penale  (art.41  CPP).  Rolul 

judecătorului  de  instrucţie  în  separaţia  funcţiilor  procesuale  este  considerabil,  deoarece 

asigură ca judecătorul care soluţionează cauza să nu contacteze în nici un fel cu aceasta la 

faza de urmărire penală. Anume astfel instanţa îşi va exercita pe deplin imparţialitatea sa în 

cadrul soluţionării cauzei.

În concluzie  la  acest  paragraf  putem conchide că,  spre  regret,  separaţia funcţiilor 

procesuale de bază este realizată într-o măsură nesatisfăcătoare, iar, după cum am menţionat 

la începutul paragrafului, separaţia funcţiilor procesuale este primordială pentru realizarea 

celorlalte două elemente ale principiului contradictorialităţii.
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§2.2. Funcţia învinuirii în faza urmăririi penale

Având în vedere problemele ridicate în paragraful anterior,  considerăm că funcţia 

învinuirii la această etapă merită o atenţie deosebită. Vom încerca să determinăm care sunt 

neajunsurile  şi  cum  pot  fi  ele  soluţionate  în  vederea  realizării  depline  ale 

contradictorialităţii.

Este uşor de dedus că funcţia învinuirii a apărut înaintea celei a apărării. Căci, nu ai 

nevoie de un remediu atâta timp cît nu există o problemă.

Învinuirea (acuzarea)  este  condiţia obligatorie pentru dispunerea efectuării  justiţiei 

[65, pag.77]. 

Autorii  ruşi  T.T.  Aliev,  N.A.  Gromov,  L.M.  Zeinalova,  N.A.  Luchicev  definesc 

învinuirea  ca  fiind  „afirmaţia  despre  comiterea  unei  fapte  penale  de  către  o  persoană, 

înaintată (prezentată) acesteia în strictă conformitate cu legea [50, pag.25]. 

Ilustrul procesualist rus I. Ia. Foiniţkii folosea termenul „urmărire penală” în calitate 

de sinonim pentru învinuire”. 

 M. S. Strogovici, caracterizând funcţiile procesual-penale denumea funcţia învinuirii 

„urmărirea penală  sau  învinuirea”,  iar  „urmărirea penală  este  o  activitate  procesuală  de 

acuzare (învinuire) [79, pag.72]. 

V.M.  Saviţkii  stipulează  că  învinuirea  ca  funcţie  procesuală,  întotdeauna  este 

îndreptată împotriva unei persoane concrete.  Învinuirea în mod obligatoriu trebuie să fie 

strict personificată. Ea constă în urmărirea persoanei în cauză şi demonstrarea vinovăţiei 

acesteia, reieşind din probele certe existente [74, pag.72].

Acelaşi autor specifică că este posibilă şi chiar trebuie făcută distincţia între învinuire 

ca funcţie procesuală şi  învinuire ca obiect al probaţiunii.  El consideră că activitatea de 

probaţiune care nu se bazează pe un act de învinuire clar este irealizabilă deoarece nu are un 

scop. Pe de altă parte, învinuirea care nu se statuează pe probe apare ca o „ameninţare fără 

folos” [75, pag.45].

După cum menţionează autorul Z.Z. Zinatulin, învinuirea în calitatea sa de funcţie 

procesuală apare în faza urmăririi penale. La acest moment ea se realizează printr-un şir de 

acţiuni ale organului sau persoanei care efectuează urmărirea penală. Una dintre primele 
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acţiuni este formularea „învinuirii primare” de către organul de urmărire penală, în limitele 

competenţei  sale,  şi  prezentarea  acestei  „învinuiri  primare”  persoanei  în  privinţa  căreia 

există  probe  că  ar  fi  săvârşit  o  infracţiune.  Ambele  aceste  acţiuni  se  materializează  în 

ordonanţa despre atragerea la răspundere a persoanei în calitate de învinuit [80, pag.50]. 

De vreme ce am expus opiniile teoretice referitor la învinuire la faza de urmărire 

penală a procesului penal, se impune examinarea aceleiaşi probleme sub aspect al legislaţiei 

în vigoare.

Aşadar, reieşind din prevederile Codului de Procedură Penală al Republicii Moldova 

putem deduce că toţi participanţii la procesul penal se pot clasifica în două mari categorii - 

ce corespund funcţiei acuzării şi funcţiei apărării şi categoria altor participanţi ce ajută la 

desfăşurarea procesului penal (vezi: Titlul III CPP).

Funcţia acuzării este exercitată de către partea acuzării care este reprezentată de către: 

procuror; organul de urmărire penală (implicit ofiţerul de urmărire penală care efectuează 

nemijlocit  acţiunile  procesuale);  victima;  partea  vătămată;  partea  civilă  (aceasta  nu  are 

atribuţii de susţinere a învinuirii, ci urmăreşte scopul de a-şi recupera prejudiciul cauzat prin 

infracţiune).

Momentul când începe să fie exercitată funcţia de învinuire este momentul pornirii 

urmăririi penale în condiţiile prevăzute de art.274 CPP al R.M. 

Considerăm că nu trebuie confundat momentul când începe să fie exercitată funcţia 

învinuirii cu momentul punerii sub învinuire (art.281 CPP al RM). Argumentăm aceasta 

prin faptul că odată ce a fost pornită urmărirea penală, organul competent trebuie să depună 

toate  eforturile  pentru  a  colecta  probele  necesare  cu  privire  la  existenţa  infracţiunii,  la 

identificarea făptuitorului şi  pentru a stabili răspunderea acestuia (art.252 CPP al R.M.). 

Toate probele colectate în condiţiile legii şi care vor demonstra vinovăţia făptuitorului vor fi 

puse ca bază la înaintarea învinuirii. Aşadar, activitatea desfăşurată de organul de urmărire 

penală până la punerea persoanei sub învinuire nu este  altceva decât exercitarea funcţiei 

acuzării.

Suntem  de  acord  cu  opinia  autorului  F.N.  Fatculin  care  stabileşte  că  învinuirea 

primară se stabileşte nu în rezoluţia sau procesul-verbal de începere a urmăririi penale ci în 
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ordonanţa  de  punere  sub  învinuire  conform art.281 CPP al  R.M.  Scopul  rezoluţiei  sau 

procesului-verbal de începere a urmăririi penale este de a iniţia acţiunile procesuale ce vor 

verifica informaţiile despre existenţa infracţiunii şi dacă acestea se vor adeveri, făptuitorului 

i se va formula şi înainta învinuirea. În caz contrar va avea loc încetarea urmăririi penale 

[80, pag.42].

Funcţia învinuirii la etapa urmăririi penale este exercitată efectiv de către organele de 

stat special împuternicite: procurorul şi organul de urmărire penală, în virtutea  faptului că 

statul le acordă atribuţii suficiente pentru realizarea calitativă a funcţiei lor.

Indiferent  de  tipul  acuzării  (fie  ea  publică,  privată  sau  privat-publică)  organele 

oficiale  care  reprezintă  partea  acuzării  întotdeauna  vor  apăra  interesele  persoanelor 

prejudiciate prin comiterea infracţiunii. Aşadar, la etapa urmăririi penale partea vătămată şi 

victima îşi vor realiza interesele şi drepturile atât prin mijloace proprii statutului lor, cît şi 

prin intermediul procurorului şi organului de urmărire penală. Chiar dacă se consideră că 

organele de urmărire penală şi  procurorul activează de aceeaşi  „baricadă” cu victima şi 

partea vătămată, legea permite ultimelor să atace în modul corespunzător acţiunile ilegale 

ale organului de urmărire penală şi procurorului.

În cele ce urmează reproducem drepturile procesuale ale procurorului (art.52 CPP al 

R.M.), ale ofiţerului de urmărire penală (art.57 CPP al R.M.), ale victimei şi părţii vătămate 

(art.58-60 CPP al R.M.). Concomitent contrapunem drepturile şi procesuale ale bănuitului, 

învinuitului (art.63-66 CPP al R.M.) şi ale apărătorului (art.68 CPP).

La efectuarea urmăririi penale, procurorul: 

• porneşte urmărirea  penală şi ordonă efectuarea urmăririi  penale în   conformitate  cu 

prezentul  cod,  refuză  pornirea  urmăririi  sau încetează urmărirea penală; 

• exercită nemijlocit urmărirea penală în condiţiile legii; 

• conduce personal  urmărirea  penală  şi  controlează  legalitatea acţiunilor procesuale 

efectuate de organul de urmărire penală; 

• controlează    permanent   executarea   procedurii   de   primire    şi  înregistrare  a 

sesizărilor privind infracţiunile; 

• cere de la  organul de urmărire penală,  de la procurorii ierarhic inferiori,   pentru 
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control, dosare penale, documente, acte  procedurale,  materiale  şi  alte  date  cu 

privire  la  infracţiunile  săvârşite  şi persoanele identificate în cauzele penale în care 

exercită controlul; 

• verifică calitatea   probelor  administrate,  veghează  ca  orice infracţiune   să  fie 

descoperită,  orice  infractor  să  fie  tras  la răspundere penală şi ca nici o persoană să 

nu fie urmărită penal fără să existe indici temeinici că a săvârşit o infracţiune; 

• fixează termenul  rezonabil  de  urmărire penală  pentru  fiecare cauză; 

• anulează ordonanţele  ilegale  şi neîntemeiate ale  organului  de urmărire penală şi ale 

procurorilor ierarhic inferiori; 

• soluţionează   abţinerile   sau  recuzările  ofiţerilor  de   urmărire  penală  sau  ale 

procurorilor ierarhic inferiori; 

• decide  aplicarea   măsurii   preventive,  modificarea  şi   revocarea  ei,   cu  excepţia 

arestării preventive, arestării la domiciliu, liberării provizorii   şi  ridicării  provizorii 

a  permisului  de  conducere   a mijloacelor de transport; 

• efectuează controlul asupra legalităţii reţinerii persoanei; 

• emite, conform  prevederilor CPP, ordonanţe  privind reţinerea  persoanei, aducerea 

forţată a persoanei, ridicarea de obiecte şi documente, privind alte acţiuni de urmărire 

penală; 

• adresează  în  instanţa de judecată demersuri  pentru  obţinerea autorizării  arestării  şi 

prelungirii  acesteia,  liberării  provizorii   a  persoanei    reţinute    sau   arestate, 

sechestrului  corespondenţei   şi ridicării  ei,  interceptării  comunicărilor, suspendării 

provizorii  a  învinuitului  din funcţie, urmăririi fizice şi prin mijloace electronice a 

persoanei,  exhumării  cadavrului,  controlului  video  şi  audio  al încăperii,  instalării 

în  încăpere  a  mijloacelor  tehnice  de  înregistrare  audio    şi   video,   controlării 

comunicărilor  cu  caracter  informative adresate  bănuitului, internării persoanei în 

instituţie medicală pentru efectuarea expertizei şi a altor acţiuni pentru care se cere 

autorizarea judecătorului de instrucţie; 

• asistă la  efectuarea oricărei acţiuni de urmărire penală sau  o efectuează personal;  

• poate solicita   participarea  judecătorului  de  instrucţie  la efectuarea unor acţiuni de 
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urmărire penală; 

• încetează  procesul  penal, dispune scoaterea persoanei  de  sub urmărire penală sau 

clasează cauza penală în cazurile prevăzute de lege; 

• pune sub  învinuire  şi  ascultă  învinuitul  în  baza  probelor prezentate  de organul de 

urmărire penală sau în baza probelor acumulate de el personal; 

• aduce la cunoştinţa părţilor materialele dosarului; 

• întocmeşte   rechizitoriul  în  cauza  penală,  copia  căruia  o înmânează  învinuitului, 

şi  trimite  cauza  în  instanţa  de  judecată competentă, etc.

   

  Ofiţerul de urmărire penală conform art. 57 CPP are următoarele atribuţii:  

• asigură înregistrarea  infracţiunii  în modul  stabilit,  propune procurorului  de a înceta 

urmărirea penală, clasa dosarul penal sau de a nu începe urmărirea penală din lipsa 

indicilor infracţiunii; 

• propune transmiterea  cauzei  penale pentru urmărire penală  după competenţă unui 

alt organ de urmărire penală; 

• poartă răspundere pentru efectuarea legală şi la timp a urmăririi penale; 

• face  propuneri   procurorului  de  a  înainta  în  instanţa  de  judecată  demersuri    în 

vederea obţinerii  autorizaţiei  pentru   a   efectua percheziţie,  a  aplica  sechestrul 

bunurilor,  corespondenţei  poştale, telegrafice şi a le ridica, a intercepta convorbirile 

telefonice şi alte comunicări,  a  suspenda  provizoriu învinuitul din  funcţie,  a  ridica 

obiecte  şi   documente  de  la terţi,  a urmări fizic  şi   prin  mijloace electronice 

persoana, a lua forţat mostre de salivă, sânge, păr, unghii, a  exhuma  cadavrul, a 

efectua controlul audio şi video al încăperii,  a instala  în încăpere mijloace tehnice de 

înregistrare audio şi video,  a controla comunicările cu caracter informativ adresate 

bănuitului; 

• citează şi  audiază  persoane  în  calitate  de  bănuit,   parte vătămată, martori; 

• cercetează  şi  fixează,  în  modul  stabilit,  locul  săvârşirii infracţiunii, efectuează 

percheziţii în cazul infracţiunii flagrante sau cauzei  care nu suferă amânare, ridică 
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obiecte şi documente, realizează, conform legii, alte acţiuni la faţa locului; 

• conduce, din  momentul  înregistrării faptei social  periculoase, măsurile  operative 

de investigaţii pentru  descoperirea  infracţiunii, căutarea  persoanelor  dispărute fără 

urmă, precum şi a  bunurilor  care s-au pierdut în urma săvârşirii infracţiunii; 

• dispune, prin comisie rogatorie, altor organe de urmărire penală; 

• recunoaşte   persoanele   ca  parte  vătămată,  parte   civilă,   parte  civilmente 

responsabilă; 

• întreprinde   măsuri,  prevăzute  de  lege,  pentru   asigurarea reparării prejudiciului 

cauzat prin infracţiune; 

• asigură,   prin   biroul  de  avocaţi,  numirea  din  oficiu   a apărătorului în cauza 

penală în cazurile prevăzute de prezentul cod; 

• adoptă ordonanţe  referitor la cererile persoanelor participante la proces în legătură cu 

cauza penală; 

• propune alegerea,    prelungirea,   modificarea   şi   revocarea măsurilor  preventive, 

eliberarea bănuitului reţinut pînă la autorizarea arestării de către instanţă; etc.

Conform  art. 58 al CPP, victima beneficiază de următoarele drepturi: 

• să primească  de la organul de urmărire penală certificat  despre  faptul  că  ea s-a 

adresat cu cerere sau o copie de  pe  procesul-verbal despre cererea orală; 

• să prezinte documente şi obiecte pentru confirmarea cererii sale; să se adreseze cu o 

cerere suplimentară; 

• să ceară de  la organul respectiv informaţii despre  soluţionarea cererii sale; 

• să ceară de  la organul de urmărire penală să fie recunoscută  ca parte vătămată în 

cauza penală dacă este persoană fizică; 

• să depună  cerere  pentru  a fi recunoscută ca  parte  civilă  în procesul penal; 

• să retragă cererea în cazurile prevăzute de lege; 

• să primească  certificat  despre  înregistrarea cererii  sale  şi  începerea  urmăririi 

penale sau copie de pe ordonanţa de  neîncepere  a urmăririi penale; 

• să  atace  ordonanţa   de  neîncepere  a  urmăririi  penale  în  decurs  de  10  zile  din 

momentul primirii copiei de pe ordonanţa respectivă şi să ia cunoştinţă de materialele 
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în baza cărora a fost emisă această ordonanţă; 

• să  fie  apărată   de  acţiunile  interzise  de  lege  în  modul  prevăzut  pentru  apărarea 

persoanelor participante la procesul penal; 

• să fie asistată,  la   acţiunile   procesuale   efectuate   cu participarea ei, de un apărător 

ales.

 Victima  unei   infracţiuni   deosebit  de  grave  sau  excepţional   de  grave   contra 

persoanei, indiferent de faptul dacă este recunoscută  în calitate  de  parte  vătămată sau 

parte civilă, dispune de  asemenea  de următoarele drepturi: 

• să fie consultată   de  un  apărător  avocat  pe  tot   parcursul procesului penal ca şi 

celelalte părţi în proces; 

• să fie asistată  de  un  avocat din oficiu în cazul  în  care  nu dispune de mijloace 

băneşti pentru a plăti avocatul;  

• să fie însoţită  de o persoană de încredere, alături de  avocatul său, la toate cercetările, 

inclusiv la şedinţele închise; 

• să  primească  o  hotărâre   judecătorească   despre    compensarea  materială  pentru 

prejudiciul cauzat prin infracţiune.

 Conform art. 60 al CPP partea vătămată dispune de următoarele drepturi: 

• să cunoască esenţa învinuirii; să facă declaraţii şi explicaţii; 

• să prezinte  documente  şi  alte mijloace de probă  pentru  a  fi anexate la dosarul 

penal şi cercetate în şedinţa de judecată; 

• să  ceară  recuzarea   persoanei   care  efectuează  urmărirea   penală,  judecătorului, 

procurorului, expertului, interpretului, traducătorului, grefierului; 

• să facă obiecţii   împotriva  acţiunilor  organului  de  urmărire penală sau instanţei de 

judecată  şi  să  ceară  includerea  obiecţiilor  sale  în  procesul-verbal  al  acţiunii 

respective; 

• să ia cunoştinţă   de  toate  procesele-verbale  ale   acţiunilor procesuale la care a 

participat, să ceară completarea lor sau includerea obiecţiilor sale în procesul-verbal 

respectiv; 

• să ia cunoştinţă   de  materialele  cauzei  penale  din  momentul încheierii  urmăririi 
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penale şi să noteze orice informaţii din dosar sau să facă copii; 

• să participe  la  şedinţa  de judecată,  inclusiv  la  examinarea materialelor cauzei; 

• să pledeze în dezbateri judiciare privitor la prejudiciul cauzat; 

• să fie informată  de  organul  de urmărire penală  despre  toate hotărârile  adoptate 

care se referă la drepturile şi interesele sale, să primească  gratuit,  la  solicitarea sa, 

copii de  pe  aceste  hotărâri, precum  şi de pe hotărârea de încetare sau clasare a 

procesului  în cauza  respectivă,   de  neîncepere  a  urmăririi  penale,  copia  de  pe 

sentinţă, decizie sau de pe o altă hotărâre judecătorească definitivă; 

• să depună plângeri împotriva acţiunilor şi hotărârilor organului de  urmărire penală, 

precum şi să atace hotărârea instanţei privitor  la prejudiciul cauzat; 

• să retragă  plângerile  depuse de ea sau de reprezentantul  său, inclusiv  plângerile 

împotriva acţiunilor interzise de  lege  săvârşite împotriva sa; 

• să se împace  cu  bănuitul, învinuitul, inculpatul  în  cazurile prevăzute de lege; 

• să facă obiecţii   asupra  plângerilor  altor  participanţi   la proces,  care i-au fost duse 

la cunoştinţă  de către organul de  urmărire penală sau despre care a aflat  în alte 

împrejurări; 

• să participe la judecarea cauzei pe cale ordinară de atac; 

• să i se repare  din  contul statului prejudiciul cauzat în  urma infracţiunii; 

• să-i  fie  compensate  cheltuielile  suportate  în  cauza  penală  şi  să  i   se   repare 

prejudiciul  cauzat în  urma  acţiunilor  nelegitime  ale organului de urmărire penală; 

• să i se restituie  bunurile  ridicate  de  organul  de  urmărire penală  în  calitate de 

mijloace de probă sau prezentate de  ea  însăşi, precum şi bunurile ce îi aparţin şi au 

fost ridicate de la persoana care a  săvârşit  acţiunea interzisă de legea penală,  să 

primească în original documentele care îi aparţin; 

• să fie reprezentată  de  un  apărător  ales,   iar  dacă  nu  are mijloace de a plăti 

apărătorul, să fie asistată de un avocat din oficiu. 

În cele ce urmează contrapunem drepturile părţii apărării consacrate de lege, aşadar:

Bănuitul, conform prevederilor articolului 64 al CPP are dreptul: 

• să ştie de  ce  este bănuit şi, în legătură cu  aceasta,  imediat după  reţinere  sau  după 
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ce  i  s-a  adus  la  cunoştinţă   hotărârea   despre  aplicarea  măsurii  preventive  sau 

recunoaşterea în calitate de bănuit, să fie  informat  în  prezenţa apărătorului, în limba 

pe care  o  înţelege,  despre  conţinutul  bănuielii  şi  despre încadrarea juridică  a 

faptelor infracţionale de săvârşirea cărora este suspectat; 

• imediat după  reţinere  sau  după recunoaşterea  în  calitate  de bănuit, să primească 

de la persoana care l-a reţinut informaţie în scris despre  drepturile  de  care dispune 

prin  prezentul  articol,  inclusiv dreptul  de  a  tăcea şi de a nu mărturisi împotriva sa, 

precum  şi  să primească  de  la organul de urmărire penală explicaţii  asupra  tuturor 

drepturilor sale; 

• imediat după  reţinere  sau  după  ce i s-a  adus  la  cunoştinţă hotărârea  de  aplicare 

a  măsurii preventive ori  de  recunoaştere  în calitate  de bănuit, să primească de la 

organul  de  urmărire  penală  copia   de   pe  hotărârea  respectivă  sau  copia  de  pe 

procesul-verbal privitor  la reţinerea sa; 

• în caz de   reţinere,  să  primească  consultaţie  juridică,   în condiţii confidenţiale, din 

partea apărătorului până la începutul primei audieri în calitate de bănuit; 

• din momentul  când  i s-a adus la cunoştinţă actul procedural  de recunoaştere în 

calitate de bănuit, să aibă asistenţa unui apărător ales de el, iar dacă nu are mijloace 

de a plăti apărătorul, să fie asistat în mod gratuit de către un avocat din oficiu, precum 

şi, în cazurile admise de lege, să renunţe la apărător şi să se apere el însuşi; 

• să  aibă  întrevederi   cu  apărătorul  său  în  condiţii  confidenţiale,  fără  a  se  limita 

numărul şi durata lor; 

• dacă acceptă  să  fie  audiat, la cererea sa, să  fie  audiat  în prezenţa apărătorului; să 

facă declaraţii sau să refuze de a le face; 

• să participe la efectuarea acţiunilor procesuale, de unul singur sau  fiind  asistat de 

apărător, la solicitarea sa, ori să refuze  de  a participa la ele; 

• să anunţe  imediat, dar nu mai târziu de 6 ore, prin organul  de urmărire  penală, 

rudele sau o altă persoană, la propunerea sa,  despre locul unde este reţinut; 

• să prezinte  documente  şi  alte mijloace de probă pentru  a  fi anexate la dosarul 

penal; să ceară  recuzarea persoanei care efectuează urmărirea  penală, judecătorului 
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de instrucţie, interpretului, traducătorului; să înainteze cereri; 

• să  ia  cunoştinţă   de  procesele-verbale  ale  acţiunilor  procesuale  efectuate   cu 

participarea sa şi să facă obiecţii asupra  corectitudinii proceselor-verbale,  precum şi 

să ceară completarea lor cu  circumstanţe care, în opinia sa, trebuie să fie menţionate; 

• să fie informat de către organul de urmărire penală despre toate hotărârile  adoptate 

care se referă la drepturile şi  interesele  sale, precum şi să primească, la solicitarea 

sa, copii de pe aceste hotărâri; 

• să facă obiecţii  împotriva  acţiunilor  organului  de  urmărire penală  şi  să ceară 

includerea obiecţiilor sale în  procesul-verbal  al acţiunii procesuale respective;  

• să atace,  în  modul stabilit de lege, acţiunile  şi  hotărârile organului de urmărire 

penală; 

• să retragă  orice  plângere a sa sau depusă de către  apărătorul său; etc.

Învinuitul,  inculpatul,  conform prevederilor art. 66 al CPP are următoarele 

drepturi: 

• să  ştie  pentru  ce  faptă  este  învinuit  şi,  în  legătură  cu  aceasta,   la   punerea  sub 

învinuire, precum şi imediat după reţinerea în stare  de arest  sau  după  ce i s-a adus 

la  cunoştinţă  ordonanţa   de   aplicare   a  măsurii   preventive,  să  primească  de  la 

organul de urmărire penală copia de pe ordonanţa de punere sub învinuire; 

• imediat după   reţinere  sau  după  punerea  sub  învinuire,   să primească  de  la 

organul  de urmărire penală  informaţie  în  scris   despre drepturile de care  dispune 

conform prezentului articol, inclusiv dreptul de  a tăcea şi a nu mărturisi împotriva sa, 

precum şi explicaţii  asupra tuturor drepturilor sale; 

• în caz de  reţinere, să primească consultaţie juridică din partea apărătorului până la 

începutul primei audieri în calitate de învinuit;  

• în caz de  reţinere, să fie adus imediat, dar nu mai târziu de 72 de  ore, în faţa unui 

judecător, să fie judecat într-un termen rezonabil sau eliberat în timpul procesului; din 

momentul  punerii  sub  învinuire,  să  aibă  asistenţa  unui apărător  ales de el, iar 

dacă nu are mijloace de a plăti apărătorul, să fie  asistat  în  mod  gratuit de un avocat 

din oficiu,  precum  şi,  în cazurile admise de lege, să renunţe la apărător şi să se 
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apere el însuşi; 

• să  aibă  întrevederi   cu  apărătorul  său  în  condiţii  confidenţiale,  fără  a  se  limita 

numărul şi durata lor;  

• dacă acceptă  să  fie  audiat, la cererea sa, să  fie  audiat  în prezenţa apărătorului;  

• să facă declaraţii sau să refuze de a le face; să dea explicaţii  cu privire la învinuirea 

ce i se aduce sau  să refuze de a le da; 

• să  recunoască   învinuirea  ce  i  se  aduce  şi  să  încheie  acordul  de  recunoaştere  a 

vinovăţiei; 

• să accepte  o  procedură  specială  de  urmărire  penală  şi  de judecare  a  cauzei, în 

condiţiile prevăzute de CPP, în  cazul recunoaşterii vinovăţiei; 

• să participe la efectuarea acţiunilor procesuale, de unul singur sau  fiind  asistat de 

apărător, la solicitarea sa, ori să refuze  de  a participa la ele; 

• să anunţe, prin organul de urmărire penală, rudele apropiate sau o  altă  persoană,  la 

propunerea sa, despre locul unde este  ţinut  sub arest;  

• să efectueze pregătirea materialelor pentru cauza penală; să prezinte  documente  şi 

alte mijloace de probă pentru  a  fi anexate la dosarul penal şi pentru cercetare în 

şedinţa de judecată;  

• să  ceară  recuzarea  persoanei  care  efectuează  urmărirea  penală,  a  judecătorului, 

procurorului, expertului, interpretului, traducătorului, grefierului; 

• să solicite audierea martorilor acuzării şi  să obţină citarea şi   audierea  martorilor 

apărării  în  aceleaşi  condiţii  ca  şi  martorii acuzării; 

• să înainteze cereri; 

• să facă obiecţii  împotriva  acţiunilor  organului  de  urmărire penală  şi  să ceară 

includerea obiecţiilor sale în  procesul-verbal  al acţiunii procesuale;  

• să  ia  cunoştinţă   de  procesele-verbale  ale  acţiunilor  procesuale  efectuate   cu 

participarea lui şi să facă obiecţii asupra corectitudinii proceselor-verbale, precum şi 

să  ceară  completarea  lor  cu  circumstanţele  care,  în  opinia  sa,  trebuie  să  fie 

menţionate; să ia cunoştinţă  de  materialele  trimise  în  judecată  pentru confirmarea 

arestării  sale;  după  terminarea   urmăririi   penale,   să  ia  cunoştinţă   de   toate 
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materialele  cauzei şi să noteze din ele datele necesare, să facă copii, să înainteze 

cereri de completare a urmăririi penale;  

• să participe  la judecarea cauzei în primă instanţă şi în ordine de apel;  

• să pledeze  în  dezbaterile  judiciare când nu este  asistat  de apărător;  să ia ultimul 

cuvânt; 

• să fie informat de către organul de urmărire penală despre toate hotărârile  adoptate 

care se referă la drepturile şi interesele sale, să primească,  la  solicitarea sa, copii de 

pe aceste hotărâri,  precum  şi copii  de  pe  ordonanţele  de  aplicare  în  privinţa  sa 

a  măsurilor preventive  şi  a altor măsuri procesuale de constrângere, copii  de  pe 

rechizitoriu  sau de pe un alt act de finalizare a urmăririi penale,  de pe  acţiunea 

civilă, de pe sentinţă, apel şi recurs, de pe decizia  prin care  sentinţa  a  devenit 

definitivă,  de  pe  hotărârea  definitivă  a  instanţei  care  a  judecat  cauza  pe cale 

extraordinară de atac;  

• să atace,  în  modul stabilit de lege, acţiunile  şi  hotărârile organului  de  urmărire 

penală sau ale instanţei de  judecată,  inclusiv sentinţa  sau decizia instanţei care a 

judecat cauza pe cale ordinară de atac; să retragă  orice  plângere a sa sau depusă de 

către  apărătorul său în interesele lui;  să se împace  cu  partea  vătămată în  condiţiile 

de legea procesual penală;  

• să facă obiecţii   asupra  plângerilor  altor  participanţi   la procesul  penal  care i-au 

fost aduse la cunoştinţă de către organul  de urmărire penală sau despre care a aflat pe 

alte căi;  

• să-şi expună în şedinţa de judecată opinia referitor la cererile şi   propunerile  altor 

părţi  în  proces,  precum  şi  la  chestiunile soluţionate de către instanţă;   

• să facă obiecţii  împotriva  acţiunilor ilegale  ale  celorlalţi  participanţi la proces; 

• să facă obiecţii  împotriva acţiunilor preşedintelui şedinţei de judecată; 

• să ceară  şi  să  primească repararea  prejudiciului  cauzat  de acţiunile  nelegitime ale 

organului de urmărire penală sau ale instanţei  de judecată.  

Conform articolului 68 al CPP, apărătorul dispune de următoarele drepturi : 

• să  cunoască  esenţa  bănuielii  sau  învinuirii;  să  participe,  la  propunerea  organului 
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respectiv, la efectuarea de către  organul  de urmărire penală a acţiunilor procesuale şi 

la  toate acţiunile procesuale efectuate la solicitarea sa; 

• să  explice  persoanei  pe  care  o  apără  drepturile  şi  să  atenţioneze  persoana   care 

efectuează  acţiunea  procesuală  asupra  încălcărilor   legii   comise  de  ea;   să 

pregătească materiale în cauza respectivă;  

• să prezinte  documente  sau  alte mijloace de probă pentru  a  fi anexate la dosarul 

penal şi cercetate în şedinţa de judecată;  

• să  ceară  recuzarea   persoanei  care  efectuează  urmărirea  penală,  a  judecătorului, 

procurorului, expertului, interpretului, traducătorului, grefierului; 

• să înainteze cereri; 

• să facă obiecţii   împotriva  acţiunilor  organului  de  urmărire penală  şi  să  ceară 

includerea obiecţiilor  sale  în  procesul-verbal respectiv;  

• să ia cunoştinţă de procesele-verbale ale acţiunilor efectuate cu participarea  lui şi să 

ceară completarea lor sau includerea obiecţiilor sale în procesul-verbal respectiv; 

• să ia cunoştinţă  de  materialele  cauzei  penale  din  momentul terminării  urmăririi 

penale şi să noteze orice date din dosar, să  facă copii; 

• să participe  la  şedinţele  de judecată în primă  instanţă,  în apel,  în recurs, precum şi 

la judecarea cauzei pe cale extraordinară de atac;  

• să pledeze în dezbateri judiciare;  

• la  solicitarea   sa,  să  primească  gratuit  copii  de  pe   hotărârile  care  se  referă  la 

drepturile şi interesele persoanei pe care o apără; 

• să depună plângeri împotriva acţiunilor şi hotărârilor organului de  urmărire penală, 

precum şi  să  atace  sentinţa  sau  orice  altă  hotărâre  judecătorească  finală  în  cauza 

respectivă; 

• să  participe  la  împăcarea cu partea oponentă dacă persoana  pe care el o apără 

participă la împăcare;  

• să facă obiecţii  referitor la plângerile altor participanţi  la proces  despre care a fost 

informat de către organul de urmărire  penală sau a aflat despre ele din alte surse, 

precum şi să-şi expună părerea în şedinţa   de  judecată  referitor  la  cererile  şi 
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propunerile   altor participanţi  la  proces  şi  referitor la  chestiunile  soluţionate  de 

instanţa  de judecată;  să  facă obiecţii   împotriva  acţiunilor ilegale  ale   celorlalţi 

participanţi la proces; să facă obiecţii  împotriva acţiunilor preşedintelui şedinţei de 

judecată;  

• să-i fie compensate cheltuielile suportate în cauza penală de la persoana  interesele 

căreia le apără sau, în cazurile prevăzute de lege, din bugetul statului;  

• să i se repare  prejudiciul  cauzat de acţiunile nelegitime  ale organului de urmărire 

penală sau ale instanţei

    Din  analiza  acestor  drepturi  observăm  că  principiul  contradictorialităţii  la  etapa 

urmăririi penale este neglijat în favoarea acuzării:

Este cunoscut faptul, că posibilităţile persoanei bănuite sau învinuite de a se opune 

acţiunilor organului ce efectuează urmărirea penală sunt minime şi de regulă pot fi realizate 

eficient prin apărător.

Este  clar  că  realizarea  contradictorialităţii  la  etapa  urmăririi  penale  impune 

respectarea  egalităţii  posibilităţilor  procesuale  ale  părţii  acuzării  cu  partea  apărării.  Din 

nefericire, deşi Codul de Procedură Penală al Republicii Moldova declară multiple drepturi 

pentru partea apărării, nu prevede şi modul de realizare a acestora.

Astfel, de cele mai multe ori bănuitul, învinuitul din cauza că nu sunt informaţi, de 

aceea având o cultură juridică foarte joasă, sunt supuşi unei măsuri preventive care nu le 

permit  exercitarea  efectivă  a  drepturilor  etc.,  nu-şi  pot  realiza  dreptul  la  apărare 

independent, ci doar cu apelarea la apărător. Din considerentele expuse şi având în vedere 

că  legea  expres  consacră  contradictorialitatea  şi  la  faza  urmăririi  penale,  este  absolut 

necesar ca apărătorul să poată efectiv exercita funcţia sa procesuală. Legea, însă, consacră 

cu  totul  altceva.  Problemele  care  le-am  depistat  la  analiza  drepturilor  procesuale  ale 

subiecţilor sunt:

1.  Conform art.68  alin.1,  p.2  apărătorul  are  dreptul  să  participe,  la  propunerea 

organului  respectiv,  la  efectuarea  de  către  organul  de  urmărire  penală  a  acţiunilor 

procesuale şi la toate acţiunile procesuale efectuate la solicitarea sa.

Interpretarea  acestei  prevederi  legale  ne  permite  să  deducem  că  apărătorul  va 
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participa la efectuarea acţiunilor procesuale efectuate din iniţiativa organului de urmărire 

penală doar la propunerea acestuia.  Nu este secret pentru nimeni despre abuzurile ce se 

comit  în  cadrul  urmăririi  penale  din  partea  organelor  de  resort.  De  ce  atunci  există  o 

asemenea normă? Cum va putea apărătorul să-şi exercite funcţia sa procesuală în cazul în 

care organul de urmărire penală nu va binevoi „să-i propună” să participe la efectuarea 

acţiunii penale? Concomitent art.66 CPP alin.2 p.12 printre alte drepturi ale învinuitului şi 

inculpatului stipulează şi dreptul de a participa la efectuarea acţiunilor procesuale de unul 

singur sau fiind asistat  de apărător,  la solicitarea sa,  ori să  refuze de a participa la ele. 

Adică,  iarăşi  participarea  apărătorului  va  depinde  de  voinţa  persoanei  învinuite  sau 

inculpate. Oricum, inconsecvenţa legiuitorului nu se rezolvă nici printr-o interpretare foarte 

largă a art.66 alin.2 p.12 CPP al R.M.

Prevederea  legală  din  art.68  alin.1  p.2  nu  rezistă  nici  unei  critici  şi  este  direct 

îndreptată împotriva realizării egalităţii posibilităţilor procesuale ale subiecţilor procesului 

penal.

Opinia  noastră  este  ca  această  normă  trebuie  modificată  astfel  încât  să  permită 

nestingherit apărătorului accesul la efectuarea acţiunilor procesuale.

Prin legiferarea acestei norme a fost încălcat dreptul la apărare consacrat în art.6 p.3,

(b),(c)  al  Convenţiei  Europene  pentru  apărarea  drepturilor  omului  şi  a  libertăţilor 

fundamentale, precum şi alte norme internaţionale la care a aderat Republica Moldova.

2. În conformitate cu art.68 alin.1 p.14 CPP al R.M. apărătorul are dreptul să depună 

plângere împotriva acţiunilor şi hotărârilor organului de urmărire penală. Conform art.313 

din CPP al R.M. plângerile date vor fi depuse la judecătorul de instrucţie în termen de 10 

zile.

La examinarea plângerii de către judecătorul de instrucţie va participa procurorul şi 

va fi citată persoana care a depus plângerea. Dacă judecătorul de instrucţie va constata că 

plângerea este întemeiată, va emite o încheiere prin care va obliga procurorul să lichideze 

încălcările  depistate.  Dacă,  însă,  plângerea  va  fi  considerată  de  către  judecătorul  de 

instrucţie  neîntemeiată,  acesta  va  pronunţa  o  încheiere  despre  respingerea  plângerii 

înaintate.  Problema care  apare  în  acest  context  rezidă  în  aceea  că  legea  nu  prevede  o 

56



modalitate de atacare a încheierii judecătorului de instrucţie privind respingerea plângerii. 

Spre,  exemplu  legea  prevede  modul  de  depunere  a  recursului  împotriva  încheierii 

judecătorului de instrucţie privind măsurile preventive aplicate sau termenul de prelungire a 

acestora.

Având în vedere că de cele mai multe ori demersurile apărătorului sunt pur şi simplu 

ignorate de către organul de urmărire penală, această lacună legislativă scade posibilităţile 

procesuale egale ale apărătorului. Contradictorialitatea iarăşi nu este respectată.

3. O altă problemă ce se referă la posibilităţile inegale ale apărării şi acuzării rezidă în 

prevederile art.109 CPP al R.M., care prevede că: „În cazul în care prezenţa martorului la 

judecarea plecării lui peste hotarele ţării sau din alte motive întemeiate, procurorul poate 

solicita  audierea  acestuia  de  către  judecătorul  de  instrucţie,  cu  asigurarea  posibilităţii 

bănuitului,  învinuitului,  apărătorului  acestuia,  părţii  vătămate  şi  procurorului  de  a  pune 

întrebări martorului audiat”.

Este  lesne  de  dedus  că  procurorul  îşi  va  administra  probele  în  acuzare  utilizând 

această modalitate prevăzută de lege. Concomitent, apărătorul nu are acces la judecătorul de 

instrucţie  în  acelaşi  scop.  Astfel,  dacă  va  exista  un  martor  al  apărării  care  din  motive 

obiective nu va putea participa la judecarea cauzei, este foarte posibil că o asemenea probă 

să nu poată fi administrată.

Unica  posibilitate,  care  ar  permite  audierii  unui  asemenea  martor,  ce  va  depune 

mărturii în favoarea apărării este adresarea unui demers al apărătorului către procuror ca 

acesta,  la rândul său,  să  înceapă procedura prevăzută de art.109 al CPP. Însă,  legea nu 

obligă procurorul să satisfacă demersurile apărătorului, aşa că rezultatul adresării unui astfel 

de demers este şi el imprevizibil.

În  concluzie  la  acest  paragraf  putem declara  ferm că  funcţia  acuzării  prevalează 

evident asupra funcţiei apărării.

Chiar dacă acuzarea este „axa fixă în jurul căreia oscilează toţi ceilalţi participanţi ai 

procesului  penal”  [75,  pag.60],  nu  trebuie  să-i  acordăm  atâtea  posibilităţi  procesuale 

prioritare, dealtfel transformăm procesul contradictorial declarat într-unul inchizitorial real.
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§2.3. Asigurarea contradictorialităţii în faza urmăririi penale

În perioada sovietică contradictorialitatea în procesul penal era foarte puţin prezentă, 

manifestându-se mai ales prin dreptul bănuitului şi învinuitului la apărare.

De  atunci  lucrurile  s-au  schimbat  esenţial,  deşi  am  demonstrat  în  paragrafele 

anterioare că elemente ale procesului inchizitorial mai există şi astăzi.

Odată  cu  începutul  reformei  judiciare  din  anii  ’90  şi  recunoaşterea  principiului 

contradictorialităţii  prin  Legea  nr.514-XIII  din  06.07.1995  „cu  privire  la  organizarea 

judecătorească”,  au  fost  consacrate  legislativ  şi  anumite  axiome,  care  au  permis  pentru 

prima dată să se aplice elementele principiului contradictorialităţii nemijlocit în procesul 

penal. Aceste „reguli-axiome” [97, pag.18]  sunt:

1.  Recunoaşterea  prin  Constituţie  a  dreptului  la  apărare  (art.26  al  Constituţiei 

Republicii Moldova) şi prin CPP al RSSM (art.13);

2. Accesul apărătorului la etapa de urmărire penală din momentul reţinerii persoanei, 

aplicării unei măsuri preventive sau din momentul punerii sub învinuire art.26 alin.3, art.25 

alin.5  din  Constituţia  Republicii  Moldova  şi  art.43  al  Codului  de  Procedură  Penală  al 

RSSM;

3.  Aplicarea  măsurii  preventive  sub  formă de  arest  exclusiv  de  către  instanţa  de 

judecată (art.73, alin.(5) CPP al RSSM;

4.  Consacrarea  dreptului  persoanei  vătămate  de  o  autoritate  publică  de  a  ataca 

acţiunile acesteia prin instanţa de judecată (art.art.53, 119 din Constituţia R.M.) şi accesul 

la justiţie (art.20 Constituţia R.M). Considerăm că aceste reglementări primare, au permis la 

acel  moment  să  fie  egalate  (într-o  măsură  acceptabilă)  posibilităţile  procesuale  ale 

bănuitului, învinuitului şi ale organului de urmărire penală.

Consacrarea expresă a dreptului la apărare şi accesul efectiv al apărătorului în cauza 

penală din momentul reţinerii persoanei, punerii ei sub învinuire sau aplicarea acesteia unei 

măsuri preventive, acordă bănuitului, învinuitului mijloace suplimentare, calificate pentru 

apărare.  Este  clar  că  un apărător  calificat,  specialist,  va  putea  aplica  cu  mult  mai  bine 

mijloacele legale de apărare decât bănuitul sau învinuitul însuşi.

Apărătorul îşi exercită funcţia în două etape: 
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1. Participarea în anumite acţiuni procesuale, precum şi dreptul de a lua cunoştinţă cu 

materialele cauzei penale;

2.  Prezentarea  demersurilor,  depunerea  plângerilor  şi  prezentarea  probelor  [97, 

pag.9].

Referitor la participarea în diferite acţiuni procesuale a apărătorului nu ne vom referi 

deoarece am examinat această problemă în paragraful anterior. La cele expuse trebuie să 

adăugăm doar că  până la adoptarea poziţiei  actuale a apărătorului se  întâlneau încălcări 

deosebit de grave a drepturilor omului, precum, interogarea persoanei în calitate de martor 

şi ulterior atragerea ei în calitate de bănuit în baza informaţiilor depuse de acesta în calitate 

de martor.

Astfel, se practica interogarea persoanelor despre care se cunoştea că ar fi comis o 

infracţiune (dar nu existau probe) în calitate de martor. Bineînţeles că aceste persoane erau 

preîntâmpinate despre răspunderea penală pentru depunerea de mărturii false sau refuzul de 

a  face  mărturii.  În  acest  fel  persoanele  depuneau  mărturii  care  ulterior  erau  folosite 

împotriva lor.

Situaţia creată  părea paradoxală - era mult mai convenabil să te afli în calitate de 

bănuit decât în calitate de martor, deoarece în primul caz persoana avea dreptul să se apere, 

pe când în cel de-al doilea nu putea să opună nici un fel de rezistenţă în acest sens.

La crearea acestei situaţii a contribuit şi prevederea legală conform căreia persoana 

citată în calitate de martor era obligată să comunice tot ce ştie referitor la cauza examinată 

(art.59 CPP al RSSM). Organele de urmărire penală au abuzat din plin de această prevedere 

legală, chiar dacă doctrina de atunci spunea că anchetatorul, care bănuieşte că martorul ar fi 

contribuit la comiterea infracţiunii, nu este în drept să-i dea întrebări care l-ar face pe martor 

să-şi recunoască vinovăţia [97, pag.10]. 

Este clar că în situaţia descrisă persoana care avea calitatea de „martor-bănuit” nu 

putea beneficia de nici una din garanţiile procesuale prevăzute de lege, iar despre realizarea 

principiului contradictorialităţii nu putea fi nici vorbă.

Soluţionarea acestei situaţii s-a făcut odată cu adoptarea noului Cod de Procedură 

Penală, care în articolul 21 prevede libertatea de mărturisire împotriva sa. Această prevedere 
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este aplicabilă oricărei persoane participante la proces, şi nu doar bănuitului, învinuitului 

cum era prevăzut în CPP al RSSM.

O altă problemă ce se impune la capitolul asigurării contradictorialităţii la faza de 

urmărire penală este participarea apărătorului la procesul de probaţiune.

Este  unanim recunoscut  că  apărătorul  este  cel  mai  bine  pregătit  şi  cel  mai  forte 

oponent al acuzării. El este unicul capabil să administreze probele în apărare, utilizându-şi 

abilităţile juridice speciale. Totuşi, posibilităţile apărătorului de a participa la procesul de 

probaţiune sunt destul de limitate. Astfel, din art.68 al CPP şi Titlul IV din CPP rezultă că 

apărătorul participă la procesul de probaţiune  prin următoarele acţiuni:

1.  Culegerea  de  informaţii  necesare  pentru  acordarea  asistenţei  juridice,  inclusiv 

caracteristici  ale  persoanei  reprezentate  de  la  locul  de  muncă,  informaţii  de  la  organul 

autoadministrării locale, instituţii, organizaţii etc. Aceste entităţi sunt obligate să-i acorde 

avocatului informaţiile solicitate;

2. Să „interogheze” persoane care cunosc despre circumstanţele cauzei cu acordul 

acestora;

3. Să apeleze la specialişti în diverse domenii care pot să ajute la soluţionarea cauzei;

4. Să aibă întrevederi cu persoana pe care o reprezintă în condiţii de confidenţialitate 

şi nelimitat;

5. Să fixeze (inclusiv cu ajutorul mijloacelor tehnice) informaţia care se conţine în 

materialele cauzei în care participă în calitate de apărător;

6. Să efectueze alte activităţi ce nu contravin legislaţiei în vigoare [97, pag.11].

Menţionăm că materialele colectate în acest mod obţin calitatea de probe după ce au 

fost  examinate  de către  organul  de urmărire penală  în scopul  verificării  administraţiilor 

(art.95 din CPP al R.M. ). Adică, până când organul de urmărire penală nu va decide că 

materialele  colectate  de  către  apărător  sunt  admisibile  ca  probe,  ele  vor fi  doar  simple 

informaţii [93, pag.11]. 

Art.  95  al  CPP  oferă  dreptul  de  a  decide  admisibilitatea  probelor  organului  de 

urmărire  penală  şi  instanţei  de  judecată.  Este  evident  că  la  faza  de  urmărire  penală 

admisibilitatea probelor o va decide exclusiv organul de urmărire penală, iar cazuri când 
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ofiţerul de urmărire penală refuză să anexeze materialele prezentate de către apărător nu 

sunt o raritate.

Cum  poate  fi  asigurată  echivalenţa  posibilităţilor  procesuale  egale  în  asemenea 

cazuri? Soluţii  sunt mai multe:

1.  Prezentarea  materialului  probat  al  apărării  direct  judecătorului,  la  faza  examinării 

cauzei în instanţă.

Este  o  soluţie  bună,  dar  face  imposibilă  apărarea  drepturilor  persoanei  bănuite  la 

etapa judiciară. Spre exemplu, se poate tergiversa examinarea cauzei însăşi, dacă apărătorul 

va  aştepta  abia  examinarea  în  instanţă  ca  să  prezinte  o  probă  edificatoare  pentru 

soluţionarea cauzei [51, pag.75];

2. Permiterea apărării să efectueze o cercetare paralelă a cauzei, cu posibilitatea de a fixa 

procesual rezultatele acesteia.

Este o soluţie ingenioasă, dar în opinia noastră va modifica esenţa funcţiei apărării, 

iar acest fapt este nedorit.

Soluţia pe care am preferat-o este ca apărătorului să-i fie permisă anexarea oricăror 

probe la dosar (excepţie: cele obţinute ilegal), iar împuternicită a decide admisibilitatea lor 

să fie instanţa. Anume astfel se va asigura egalitatea procesuală a acuzării şi apărării în 

procesul de probaţiune. Instanţa va putea declara ca fiind inadmisibilă atât probe prezentate 

de apărare, cît şi cele prezentate de acuzare.

Revenind la mijloacele de asigurare a contradictorialităţii la faza de urmărire penală 

putem spune  că  din  analiza  doctrinei  şi  legislaţiei  în  vigoare  deducem unele  norme ce 

realizează acest deziderat:

1. Posibilitatea de a ataca acţiunile organului de urmărire penală şi ale procurorului 

care sunt considerate de către apărător ca fiind ilegale. Organul competent de a examina 

aceste plângeri este judecătorul de instrucţie. Anume asupra acestui nou subiect procesual 

am dori să  ne axăm atenţia.  Art.29 CPP îl defineşte ca „organ judecătoresc cu atribuţii 

proprii  în  desfăşurarea  procesului  penal  (în  faza  de  urmărire  penală).  Considerăm  că 

judecătorul de instrucţie cu adevărat va contribui la asigurarea contradictorialităţii,  chiar 

dacă actualmente legea nu este foarte insistentă în acest sens. Totuşi, dacă vor fi inserate 
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modificările  de  rigoare  judecătorul  de  instrucţie  într-adevăr  va  fi  un  garant  al 

contradictorialităţii la faza de urmărire penală a procesului penal. Atenţionăm că anterior 

dreptul  de  a  examina  plângerile  sus-menţionate  aveau  organele  ierarhic  superioare  ale 

organelor care au încălcat prevederile legale. Este absolut binevenită competenţa instanţei 

de  judecată  de  a  examina  asemenea  plângeri,  deoarece  astfel  se  asigură  o  examinare 

obiectivă;

2.  Posibilitatea  părţii  apărării  de  a  înainta  demersuri  pentru  obţinerea  de  probe 

suplimentare.  Aceste  demersuri  sunt  obligatorii  de  a  fi  examinate  de  către  organul  de 

urmărire penală;

3. Drepturile persoanei bănuite, învinuite în cadrul numirii expertizei;

4.  Răspunderea  juridică  (inclusiv  penală)  a  organelor  de  urmărire  penală  pentru 

acţiuni ilegale în cadrul exercitării funcţiilor lor;

5. Alte garanţii procesuale prevăzute pentru protejarea drepturilor şi intereselor legale 

ale persoanei bănuite, învinuite. (Ex: prezumţia nevinovăţiei).

6. Controlul judiciar al procedurii de urmărire penală (art.art.298-300 CPP).

Controlul  judiciar  al  procedurii  de  urmăririi  penale  are  ca  efect  ridicarea  calităţii 

activităţii  organelor  de  urmărire  penală.  Acesta  contribuie  esenţial  la  asigurarea 

contradictorialităţii,  dealtfel,  organul de urmărire penală,  fiind conştient despre aceea că 

orice dispoziţie a sa emisă cu încălcarea legii va fi anulată de judecătorul de instrucţie.

Pe lângă prevederile legale deja existente, propunem să fie adoptate şi altele care vor 

contribui la asigurarea contradictorialităţii la faza de urmărire penală cum ar fi: 

• Prevederea  legală  care  va  permite  apărătorului  să  participe  efectiv  la  procesul  de 

probaţiune în faza urmăririi penale.

• Prevederea  legală  care  va  asigura  dreptul  apărătorului  să  administreze  probe 

judecătorului de instrucţie;
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CAPITOLUL III.  

Realizarea principiului contradictorialităţii
în faza judecării cauzei penale

§3.1. Rolul instanţei de judecată la realizarea   principiului contradictorialităţii  

Aplicarea principiului contradictorialităţii în faza judiciară a procesului penal creează 

condiţii  favorabile  pentru stabilirea  adevărului  în cauza  penală  şi  emiterea unei  hotărâri 

judecătoreşti juste şi echitabile.

Având  în  vedere  valorile  umane  supreme  care  sunt  implicate  în  procesul  penal, 

societatea  trebuie  să  pledeze  pentru respectarea  principiilor fundamentale  ale  procesului 

penal în special la faza judiciară.  Dealtfel,  dacă persoana inculpată nu va atrage atenţia 

instanţei asupra neregulilor ce s-au produs,  ea riscă să  nu mai aibă posibilitatea aceasta 

ulterior.

Despre importanţa contradictorialităţii la faza judecării cauzei s-a conştientizat şi în 

perioada sovietică,  despre care am expus mai sus,  că nu era tocmai dispusă să respecte 

drepturile fundamentale ale omului. Astfel,  art.215 din CPP al RSSM declara expres că: 

„Acuzatorul,  inculpatul,  apărătorul,  precum  şi  partea  vătămată,  partea  civilă,  partea 

civilmente responsabilă şi reprezentanţii lor se bucură de drepturi egale în faţa judecăţii în 

ce  priveşte  administrarea  probelor,  participarea  la  examinarea  acestora  şi  formularea 

cererilor.

Deşi noul Cod de Procedură Penală numeşte art.314: „Nemijlocirea, verbalitatea şi 

contradictorialitatea judecării cauzei”. În conţinutul acestui articol se descriu cerinţele de 

nemijlocire a examinării cauzei (alin.(1) art. 314 CPP). Referitor la contradictorialitate nu se 

expune aproape nimic, cu excepţia alin.(2) al aceluiaşi articol, care stipulează că instanţa de 

judecată,  la judecarea cauzei,  creează părţii acuzării  şi  părţii apărării condiţiile necesare 

pentru  cercetarea  multilaterală  şi  în  deplină  măsură  a  circumstanţelor  cauzei.  Această 

prevedere legală, în opinia noastră, este o cerinţă mai mult tehnică şi nu una care se referă 

nemijlocit la contradictorialitate. Ceea ce ar însemna că, ea va ajuta indirect la realizarea 
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contradictorialităţii la faza judecării cauzei.

O altă observaţie se referă la faptul că art.315 din CPP al RM se referă la egalitatea în 

drepturi a părţilor în faţa instanţei. Considerăm că ar fi mult mai oportun ca anume aici să 

fie inserată şi norma care se referă la contradictorialitate în faza judecării cauzei.

Propunem să fie modificate art.art.314 şi  315 ale Codului de Procedură Penală în 

felul următor:

1. Art.314 CPP să fie întitulat “Nemijlocirea şi verbalitatea judecării cauzei”.

2.  Art.315  CPP   să  fie  întitulat:  „Contradictorialitatea  şi  egalitatea  în  drepturi  a 

părţilor în faţa instanţei”. La fel alin.(2) al art.314 CPP să fie inserat ca alin.(2) al art.315 

CPP.

După cum am menţionat, respectarea contradictorialităţii la etapa judiciară, creează 

condiţii favorabile pentru stabilirea adevărului în cauza penală. La această afirmaţie şi la 

argumentarea sa ne vom referi în cele ce urmează.

Problema  stabilirii  adevărului  în  cauza  penală  implică  examinarea  mai  multor 

categorii juridice conexe:

1. Problema adevărului;

2. Criteriile de stabilire a adevărului;

3. Intima convingere;

4. Interpretarea dubiilor apărute în examinarea cauzei;

5. Rolul instanţei de judecată la stabilirea adevărului.

După opinia unor autori, categoria a cincea le include în sfera sa pe toate celelalte 

[40, pag.72].

Problema adevărului este una dintre cele mai vechi probleme ale gnoseologiei. Cu 

toate  acestea,  filozofia nici  până astăzi  nu a  elaborat  o concepţie  unică a  categoriei  de 

„adevăr”.  De  cele  mai  multe  ori  adevărul  filozofic  este  diferit  în  „corespunderea  a 

cunoştinţelor cu realitatea” [62, pag.45].

Să  nu  pară  că  aceste  informaţii  sunt  străine  dreptului  procesual  penal,  problema 

adevărului are strânse legături cu procesul penal.

Legislaţia procesual penală din perioada sovietică conţinea multe referiri la termenul 
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„adevăr”, însă nu-l definea. În această perioadă, mulţi autori considerau că adevărul stabilit 

în instanţa de judecată era un adevăr obiectiv. Cu atât mai mult că exista cerinţa categorică 

ca în orice cauză penală să fie stabilit adevărul obiectiv. Aceste imperative ale timpului au 

fost  combătute  încă  atunci  prin rezultatele  practicii,  dar  se  prefera a  ascunde asemenea 

concluzii, decât să se caute unele soluţii adevărate.

Noi  nu  negăm  posibilitatea  descoperirii  adevărului  obiectiv  în  cadrul  procesului 

penal,  însă  a  obliga  organele  de  drept  să  descopere  adevărul  obiectiv  este  un nonsens, 

deoarece deseori adevărul obiectiv nu va putea fi dovedit din cauze independente de voinţa 

organelor respective. Spre exemplu, infractorul  a distrus absolut toate probele existente în 

cauză şi astfel este imposibil de a stabili adevărul.

Organele de resort trebuie să fie obligate să acţioneze în scopul stabilirii adevărului. 

Adică,  atingerea  scopului  ca  atare  nu  trebuie  să  fie  impusă  ca  o  obligaţie  organelor 

competente. Cerinţa de stabilire a adevărului se impune ca cerinţă a procesului şi  nu ca 

cerinţă finală.

Criteriile  de stabilire  a  adevărului  sunt  subiective.  De regulă,  faptele  cercetate  în 

cadrul  procesului  penal,  sunt  determinate  ca  adevărate  sau  false  prin  intermediul 

probaţiunii. Să nu uităm că aceleaşi acţiuni şi aceleaşi fapte vor fi apreciate de către diferiţi 

subiecţi diferit. Anume în aceasta şi constă intima convingere.

În  practică  aceste  raţionamente  se  aplică  în  modul  următor:  organul  de  urmărire 

penală examinează circumstanţele cauzei şi îşi formează anumite concluzii în legătură cu 

cauza. Anume poziţia sa şi-o va expune argumentat în cadrul examinării cauzei în instanţa 

de judecată. Acelaşi lucru îl va face şi apărătorul.

Dar  să  nu  uităm că  instanţa  de  judecată  este  independentă  de  orice  concluzie  a 

acestora. Ea va face cunoştinţă cu materialele cauzei şi va emite o hotărâre după propria sa 

intima convingere. Anume acesta este mecanismul intern de realizare a contradictorialităţii 

în procesul penal.

Mecanismul prezentat este unul foarte simplist, dar omniprezent, în caz că instanţa 

într-adevăr are rol diriguitor, iar principiul contradictorialităţii se respectă.

Ne pare interesantă opinia conform căreia scopul procesului penal este de a stabili 

65



adevărul  procesual  (mai  ales  când  justiţia  penală  se  efectuează  de  curţile  cu  juraţi). 

Adevărul procesual este suprapunerea adevărului obiectiv cu cel care este dedus din însăşi 

procesul penal în urma cercetării circumstanţelor faptei. Aceasta ar contribui la excluderea 

cazurilor de falsificare a probelor, de denunţuri minciunoase şi autocalomnieri [94, pag.19].

În acest context se mai impune o întrebare: în ce mod instanţa de judecată poate fi 

impusă să stabilească adevărul în cadrul examinării cauzei [94, pag.20]. Răspunsul vine de 

la sine: Instanţa este obligată să emită hotărârea judecătorească care trebuie să fie: legală, 

întemeiată şi motivată (art.384 CPP al R.M.).

Judecătorul, apreciind circumstanţele cauzei, nu trebuie să se refere la verosimilitatea 

sau neverosimilitatea lor. El trebuie să aprecieze veridicitatea acestora reieşind din probele 

anexate. Nici o hotărâre judecătorească în cauze penale (şi civile bineînţeles) nu se poate 

baza pe presupuneri. Orice dubii se interpretează în favoarea celui învinuit (art.8 CPP al 

RM).

De vreme ce am stabilit condiţiile şi cerinţele faţă de adevărul stabilit în instanţa de 

judecată, în cele ce urmează ne vom referi la poziţia (rolul) instanţei în cadrul procesului. 

De fapt, rolul instanţei în cadrul procesului ajută la determinarea naturii contradictorialităţii 

acelui proces.

Opinii referitor la poziţia instanţei în cadrul unui proces contradictorial există dintre 

cele mai diverse.

Unii autorii care susţin prevederile sovietice consideră că rolul instanţei de judecată 

la probaţiune este minim, sau chiar nu există [38, pag.58].

Alţii menţionează că rolul instanţei de judecată în proces este pur formal şi se rezumă 

la audierea poziţiei părţilor [100, pag.66].

Pe când autorii postsovietici insistă asupra rolului activ al instanţei (adică, aceasta din 

urmă, trebuie să culeagă şi să prezinte probe) chiar şi în procesul contradictorial. Această 

opinie este argumentată prin aceea că pasivitatea instanţei înrăutăţeşte şi mai mult situaţia 

inculpatului, care are o egalitate doar formală cu acuzarea. Acest ultim argument nu este 

alogic pentru situaţia real-existentă dar este unul extremal.

Literatura rusă de specialitate consideră că garantul realizării contradictorialităţii în 
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procesul penal este rolul activ al instanţei.  Aceasta reiese şi din legislaţia lor procesuală 

penală [56, pag.72].

În doctrină în contextul analizării acestei probleme se menţionează despre:

1. Contradictorialitatea de tip continental. În cadrul acesteia instanţa are rol activ. Se 

practică în Germania, Franţa, Federaţia Rusă [54, pag.47];

2. Contradictorialitatea de tip anglo-saxon. În cadrul acesteia instanţa joacă rolul unui 

„arbitru imparţial”. Instanţa este pusă să observe dacă sunt respectate regulile de joc şi să 

decidă a cui este victoria [38, pag.61]. 

Rolul instanţei de judecată consacrat de legislaţia noastră este unul pasiv, apropiat de 

al doilea model expus mai sus.

Argumentăm această afirmaţie prin prevederile legale şi anume:

1.  Art.24  CPP  al  R.M.  prevede  în  alin.(2)  că  "instanţa  judecătorească...  nu  se 

manifestă în favoarea acuzării  sau a apărării şi  nu exprimă alte interese decât interesele 

legii". Astfel, instanţa este nepărtinitoare. Dacă instanţa ar avea atribuţia activă de a culege 

probe, atunci ea neapărat se va manifesta în favoarea acuzării sau apărării, deoarece probele 

pot fi în acuzare sau apărare - „tertio non datur”.

2. Art.26 CPP al R.M. prevede că judecătorul judecă materialele şi cauzele penale 

conform legii  şi  propriei  convingeri  bazate  pe  probele  cercetate  în  procedura  judiciară 

respectivă.  Aşadar,  reiese că instanţa va reieşi  din probele care sunt prezentate de către 

părţi.  Stabilirea  adevărului  va  depinde  de  abilitatea  părţii  acuzării  şi  apărării  în 

administrarea  probelor.  Acelaşi  lucru  este  confirmat  şi  de  art.314(alin.1)  CPP  al  R. 

Moldova.

O singură problemă se impune aici - am menţionat deja că legea nu oferă posibilităţi 

egale reale de administrare a probelor. De aceea exagerarea pasivităţii instanţei poate duce 

la încălcarea altor valori juridice cum este dreptul la apărare, spre exemplu.

3. Pasivitatea instanţei în procesul penal al Republicii Moldova se manifestă şi prin 

aceea că judecarea cauzei în primă instanţă se efectua numai în privinţa persoanei puse sub 

învinuire şi numai în limitele învinuirii formulate în rechizitoriu. Modificarea învinuirii se 

permite doar în sensul  atenuării  sale.  Ca excepţie,  învinuirea va fi  modificată în sensul 
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agravării sale doar în condiţiile legii (art.326 CPP al R.M.).

Astfel,  instanţa în nici  un caz nu va putea depăşi  limitele învinuirii formulate de 

acuzări. Această normă îi oferă inculpatului o anumită siguranţă, precum şi îi permite să-şi 

pregătească adecvat apărarea.

Considerăm că prin cele expuse rolul pasiv al instanţei este demonstrat.

Trebuie să ne referim în acest context şi la rolul diriguitor al instanţei la judecarea 

cauzei.

Rolul diriguitor al instanţei se manifestă prin:

1. Crearea de condiţii necesare părţilor pentru cercetarea multilaterală şi în deplină 

măsură a circumstanţelor cauzei (art.314 CPP al R.M., alin.(2).

2.  Asigurarea legalităţii  şi  ordinii  în şedinţa  de judecată  (art.art.7,  17,  317 CPP). 

Instanţa supraveghează respectarea procedurii. Instanţa poate lua măsuri faţă de persoanele 

care împiedică desfăşurarea normală a procesului penal.

3.  Instanţa  este  unica  autoritate  care  este  în  stare  (în  virtutea  legii,  de  sigur)  să 

soluţioneze cauza penală (art.25 CPP).

4.  Instanţa  poate  contribui  la  obţinerea  unor  probe  prin  intermediul  comisiilor 

rogatorii sau delegaţii judiciare. La fel instanţa poate înainta demersuri faţă de persoanele 

fizice şi juridice care deţin anumite probe spre a le prezenta. Aceste demersuri se efectuează 

de către instanţă la iniţiativa părţilor (art.157 CPP al RM).

Chiar dacă la prima vedere s-ar părea că este vorba despre rolul activ al instanţei, 

spunem ferm că aceste activităţi au ca scop facilitarea desfăşurării procesului, adică instanţa 

execută activităţi organizatorice care corespund întru totul rolului său diriguitor.

Acelaşi argument îl aducem ca perfect valabil şi pentru situaţia specificată de art.331 

CPP.

Concluzia  care  se  impune la  acest  paragraf  rezidă  din rolul  pasiv  şi  diriguitor al 

instanţei.  Categoric suntem împotriva tendinţei  de a  pune pe umerii  instanţei  obligaţiile 

acuzării şi/sau apărării. Fiecare trebuie să îndeplinească conştiincios sarcinile. Numai astfel 

se va realiza contradictorialitatea în faza judiciară a procesului penal.
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§3.2.  Realizarea principiului contradictorialităţii în activitatea 
procurorului în faza judecării cauzei penale

Funcţia acuzării în cadrul judecării cauzei este reprezentată instituţionalizat de către 

procuror.

Spre deosebire de faza de urmărire penală, funcţia procurorului în instanţă are un alt 

conţinut.

În  art.315  al  Codului  de  Procedură  Penală  se  declară  egalitatea  părţilor  în  faţa 

instanţei, adică se prezumă din start realizarea contradictorialităţii în faza judiciară. Pentru a 

afirma  sau  infirma această  prezumţie  vom proceda  la  analiza  doctrinei  şi  legislaţiei  în 

vigoare.

Referitor la rolul procurorului în faza judecării cauzei există cele mai diverse opinii:

1. una din aceste opinii presupune că procurorul în instanţa de judecată în primul rând 

îşi exercită atribuţiile de supraveghere a legalităţii, reprezentând interesele statului, iar în 

rândul  al  doilea  procurorul  reprezintă  învinuirea  din  numele  statului.  În  aceste  condiţii 

procurorul cere calitatea de parte în faza judecării cauzei şi aceasta nu îl împiedică să-şi 

exercite atribuţiile de supraveghere a legalităţii [45, pag.116].

2. este absolut inadmisibil de a pune pe seama procurorului atât funcţia de acuzare cît 

şi funcţia de supraveghere. Argument la această afirmaţie este că supravegherea presupune 

nepărtinirea procurorului, însă datorită faptului că procurorul în primul rând exercită funcţia 

de acuzator, nepărtinirea procurorului este imposibilă [75, pag.128].

3. următoarea opinie presupune că funcţia de acuzare a procurorului este primară în 

cadrul  fazei  judiciare,  dar  concomitent  procurorul  totuşi  are  şi  unele  atribuţii  de 

supraveghere a legalităţii. Aceasta se manifestă în special prin faptul că procurorul nu poate 

să susţină acuzarea dacă în cadrul procesului constată că este neîntemeiată, la fel procurorul 

va trebui să  reacţioneze în cazul  în care în instanţă se  încalcă drepturile procesuale ale 

participanţilor [38, pag.66-67].

Legea procesual penală a Republicii Moldova ne permite să deducem, fără prea multe 

dispute,  rolul  procurorului  în  faza  judecării  cauzei.  Astfel,  art.51  CPP  stipulează  că 

procurorul reprezintă învinuirea în instanţă. Procurorul care participă la judecarea cauzei are 
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funcţia de acuzator de stat.

Statutul procurorului în instanţa de judecată este reglementat de art.53 CPP.

La examinarea cauzei penale în instanţa de judecată procurorul, conform art.53 CPP, 

are următoarele atribuţii:

1)  Reprezintă  acuzarea  în  numele  statului  şi  prezintă  în  şedinţa  de  judecată  probele 

respective în cauza în care a condus sau a efectuat personal urmărirea penală;

2)  Participă la  examinarea  probelor  prezentate  de partea  apărării,  prezintă  noi  probe 

necesare pentru partea apărării, prezintă noi probe necesare pentru confirmarea acuzării, 

face demersuri şi îşi expune părerea asupra chestiunilor ce apar în timpul dezbaterilor 

judiciare;

3) Cere de la instanţa de judecată cauza penală pentru a formula inculpatului o acuzare 

mai gravă şi a administra noi probe dacă, în urma cercetării judecătoreşti, se constată că 

inculpatul a săvârşit şi alte infracţiuni, iar probele sunt insuficiente. Bineînţeles că orice 

faptă  penală  trebuie  să  fie  pedepsită,  însă  nu  printr-o  astfel  de  modalitate.  Ne  pare 

absolut excesiv dreptul procurorului de a cere cauza penală pentru a administra noi probe 

dacă  în  urma  cercetării  judecătoreşti  se  constată  că  inculpatul  a  săvârşit  şi   alte 

infracţiuni, iar probele sunt insuficiente.

Dacă  procurorul  participă  nemijlocit  la  efectuarea  acţiunilor  de  urmărire  penală, 

supraveghează toate acţiunile organului de urmărire penală, înaintează învinuirea şi poate să 

o modifice, la finisarea urmăririi penale mai poate să verifice încă o dată,  circumstanţele 

cauzei - oare aceste împuterniciri nu sunt suficiente pentru a determina câte infracţiuni a 

săvârşit învinuitul şi care probe sunt necesare pentru învinuire?

De ce legea permite procurorului să aibă atribuţii atât de largi? Poate statul nostru nu 

este atât de sigur în privinţa calităţii serviciilor prestate de către organele de urmărire penală 

şi le lasă un spaţiu suficient de larg pentru manevrare? Cum organul de urmărire penală nu 

poate  să  depisteze  în  cadrul  urmăririi  penale  toate  infracţiunile  pe  care  le-a  săvârşit 

infractorul presupus, doar la dispoziţia lor sunt puse toate mijloacele legale, timp suficient, 

abilităţi şi pregătire specială?!

Dacă  o  infracţiune  nu  a  putut  să  fie  descoperită  în  cadrul  urmăririi  penale  care 
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durează un timp rezonabil şi suficient pentru descoperirea faptei penale, cu atât mai mult o 

asemenea  faptă  nu  va  putea  fi  descoperită  în  cadrul  cercetării  judecătoreşti,  deoarece 

aceasta  urmăreşte  alt  scop  decât  urmărirea  penală,  iar  instanţa  va  reieşi  din  probele 

prezentate de părţi.

Considerăm  că  această  prevedere  este  absolut  inoportună  şi  trebuie  exclusă.  Ea 

încalcă în mod flagrant principiul contradictorialităţii prin aceea că apărătorului nu i se pune 

la dispoziţie un mijloc (drept) procesual egal cu cel al procurorului prevăzut în art.53 alin.3 

al CPP al RM. Apărătorul nu poate în nici un mod să se opună acestui drept al acuzării. 

Persoana învinuită va fi supusă unor stresări suplimentare neîntemeiate.

Considerăm că  calitatea  serviciilor  prestate  de  către  organele  de  urmărire  penală 

trebuie să  fie ridicată prin mijloace care respectă  drepturile fundamentale ale persoanei, 

printre  care  prezumţia  nevinovăţiei,  dreptul  la  apărare,  dreptul  de  a  cunoşte  motivul 

învinuirii persoanei.

Referitor la dreptul procurorului de a cere cauza de la instanţa de judecată cu scopul 

de a formula o acuzare mai gravă ne menţinem criticele expuse mai sus cu unele menţiuni.

Aşadar, art.325 CPP al RM prevede limitele judecării cauzei. Conform acestui articol 

judecarea  cauzei  se  efectuează  numai  în  limitele  învinuirii  formulate  în  rechizitoriu. 

Modificarea învinuirii în instanţa de judecată se admite numai în sensul atenuării acesteia. 

Dacă modificarea se face în sensul agravării, procurorul trebuie să emită o ordonanţă cu 

acest  scop.  La fel el  trebuie să aducă la cunoştinţa inculpatului,  apărătorului acestuia şi 

reprezentantului lui legal noua învinuire (art.326 alin.1 al CPP).

În asemenea  situaţie  instanţa,  la  cererea  inculpatului  şi  a  apărătorului  lui,  acordă 

termen necesar pentru pregătirea apărării de noua învinuire.

Este  paradoxal  în  opinia  noastră  ca  asemenea  cerere  să  nu  parvină  de  la  partea 

apărării,  deoarece  fără  o  pregătire  prealabilă  apărarea  nu-şi  va  putea  exercita  funcţia 

procesuală în mod corespunzător.

Considerăm că termenul pentru pregătirea apărării în asemenea cazuri trebuie să fie 

acordat în mod obligatoriu şi nu la cererea părţii. Bineînţeles că partea poate la buna sa 

dorinţă să renunţe la acest termen care în mod obligatoriu i s-ar acorda.
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Motivăm această propunere reieşind din alin.(2) art.326  CPP (modificarea învinuirii 

în sensul agravării când se constată săvârşirea unei alte infracţiuni de către inculpat), care 

prevede dreptul procurorului de a cere amânarea cauzei pe un termen de până la o lună.

Făcând o interpretare a normei în cauză prin metoda logică („cine poate mai mult, 

poate  şi  mai  puţin”)  şi  aplicând  principiul  contradictorialităţii  şi  egalităţii  părţilor, 

considerăm că instanţa în mod obligatoriu trebuie să  acorde un termen rezonabil  pentru 

pregătirea apărării în condiţiile art.326 alin1 CPP al RM.

Continuând lista drepturilor procurorului în instanţa de judecată, specificăm:

4) Modifică încadrarea juridică a infracţiunii săvârşite de inculpat dacă cercetările 

judiciare confirmă că inculpatul a săvârşit această infracţiune;

5) Face demers în instanţa de judecată pentru  a întrerupe examinarea cauzei penale 

pe un termen prevăzut de CPP pentru a înainta noi probe care confirmă acuzarea adusă 

inculpatului în cazul efectuării incomplete a urmăririi penale.

Deşi, acest drept iarăşi este o „licenţă de necalitate” pentru activitatea organelor ce 

reprezintă partea acuzării, nu putem imputa aici nerespectarea contradictorialităţii, deoarece 

art.327  CPP  permite  apărării,  deopotrivă  cu  acuzarea,  să  solicite  amânarea  examinării 

cauzei în scopul prezentării de probe noi;

6) Dă indicaţii în scris organului de urmărire penală privind efectuarea unor acţiuni 

procesuale asupra probelor suplimentare sau a noilor infracţiuni, încadrării ei în baza legii 

penale şi pedepsei care urmează a fi aplicată;

7) Îşi expune părerea în dezbaterile judiciare asupra faptei infracţionale săvârşite de 

inculpat, încadrării ei în baza legii penale şi pedepsei care urmează a fi aplicată;

8) Declară apel sau, după caz recurs privind latura penală şi latura civilă a cauzei, le 

retrage în modul prevăzut de Codul de Procedură Penală.

Aceste  drepturi  sunt  expres  prevăzute  de  către  Codul  de  Procedură  Penală  al 

Republicii Moldova.

Făcând o analiză a celor menţionate anterior sub aspect al contradictorialităţii, putem 

lesne  deduce  că  procesul  penal  al  Republicii  Moldova  se  înclină  mai  mult  spre  unul 

inchizitorial, decât unul contradictorial cum se declară a fi.

La finele acestui paragraf putem conchide că procurorul este persoana care reprezintă 
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acuzarea în numele statului la faza judecării cauzei.

Este clar că procurorul este parte în proces, orice dubii la această constatare sunt, în 

opinia noastră, inadmisibile. Fiind parte în proces se exclude în mod automat funcţia sa de a 

supraveghea legalitatea procesului în faţa judecării cauzei. Fiecare dintre părţi, participante la 

proces pot invoca încălcarea legalităţii prin mijloacele prevăzute de lege în egală măsură cu 

atât  mai  mult  că instanţa  de judecată,  care are  rol  diriguitor  va urmări  riguros respectarea 

legalităţii. Statutul de parte acuzatorială al procurorului îl face părtinitor în proces, fapt pe care 

îl considerăm absolut normal pentru realizarea contradictorialităţii. Unicul lucru care împiedică 

la realizarea contradictorialităţii  în faza judecării  cauzei sunt drepturile procurorului, care îi 

creează o situaţie preferenţială faţă de cea a apărătorului.

Considerăm că legislaţia trebuie să fie modificată, altfel contradictorialitatea rămâne a fi 

doar declarată.
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§3.3.  Realizarea principiului contradictorialităţii în activitatea apărătorului în 
faza judecării cauzei penale

Funcţia apărării la etapa judecării îşi menţine scopurile propuse în faza precedentă. O 

apărare calitativă şi puternică nu face decât să contribuie la realizarea  contradictorialităţii. 

Totuşi,  scopul  principal  al  funcţiei  apărării  este  protecţia  drepturilor  şi  intereselor 

fundamentale ale persoanei învinuite.

Referitor la  persoana care  exercită instituţionalizat  funcţia apărării,  legea,  permite 

participarea în această calitate următorilor subiecţi:

1. Avocatul;

2. Alte persoane abilitate prin lege cu atribuţii de apărător;

3. Avocat din străinătate asistat de un avocat autohton (art.67 CPP).

Dacă primul şi al treilea subiect nu stârnesc dubii în cazul: „altor persoane abilitate 

prin lege cu atribuţii de apărător” neclarităţile sunt de-a dreptul impresionante. În primul 

rând, legislaţia în vigoare nu defineşte nici un alt fel de persoane ce ar putea exercita o 

asemenea  funcţie.  Putem  crede  că  legea  va  reglementa  ulterior  asemenea  categorii  de 

persoane,  fiind  posibile  unele  confuzii  cum se  mai  obişnuieşte  în  legislaţia  noastră.  În 

rândul al doilea nu vedem necesitatea acestor „alte persoane”, de vreme ce există avocaţii 

abilitaţi să exercite funcţia de apărare, având pregătire şi cunoştinţe speciale în acest sens.

În rândul  al  treilea,  prin reglementarea acestor  „alte  persoane” pot  fi  defavorizaţi 

avocaţii care depun eforturi considerabile pentru a obţine licenţă.

În general, prin exercitarea funcţiei apărării putem înţelege totalitatea de raporturi şi 

acţiuni procesuale întreprinse în conformitate cu legea având ca scop combaterea deplină 

sau  parţială  a  învinuirii,  îmbunătăţirea  situaţiei  persoanei  învinuite  precum şi  asigurarea 

drepturilor şi intereselor legitime ale acesteia [80, pag.111].

Funcţia  apărării  se  realizează  prin  utilizarea  mijloacelor  şi  metodelor  procesuale 

prevăzute pentru acest scop. Mijloace ale apărării sunt categoriile procesuale cu ajutorul şi 

în baza cărora acţionează învinuitul şi apărătorul său. Această activitate a învinuitului şi 

apărătorului este îndreptată spre depistarea şi clarificarea circumstanţelor care exclud sau 

atenuează răspunderea învinuitului [37, pag.74].

Pentru ca funcţia apărării să fie exercitată cu succes,  trebuie să fie folosite numai 
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mijloacele şi metodele prevăzute de lege.

Pot  fi  deosebite  mijloace  generale  şi  speciale  (individuale)  ale  apărării.  Printre 

mijloacele generale putem exemplifica: dreptul de a face cunoştinţă cu materialele cauzei 

(în  mod efectiv),  prezentarea  probelor,  înaintarea  demersurilor  şi  plângerilor,  înaintarea 

recursurilor.  Aceste  mijloace  de  apărare  pot  fi  adresate  nu  doar  părţii  oponente,  ci  şi 

subiectului împuternicit să soluţioneze cauza [37, pag.75].

Mijloacele individuale ale apărării sunt deosebite în funcţie de subiecţi. Astfel, pentru 

inculpat,  apărător şi partea civilmente responsabilă un mijloc de apărare individuală este 

posibilitatea de a prezenta probe în  combaterea  învinuirii.  Pentru apărător şi  învinuit - 

posibilitatea de a avea întrevederi ori de câte ori este necesar, de a participa la unele acţiuni 

procesuale  întreprinse de organul de urmărire penală la cererea lor [37,  pag.85].  Pentru 

învinuit mijloc de apărare individuală este şi posibilitatea de a face declaraţii în cauză, de a 

face cunoştinţă cu materialele cauzei, de a avea dreptul la ultimul cuvânt. Pentru apărător 

astfel  de  mijloace  sunt:  expunerea  argumentelor  în  apărare,  imposibilitatea  de  a  refuza 

neîntemeiat la exercitarea funcţiilor de apărător [37, pag.87].

După cum am expus mai sus, apărătorul, conform noului CPP, este admis în proces 

din momentul reţinerii persoanei. La fel o inovaţie este dreptul martorului de a beneficia de 

serviciile unui apărător, care îi va reprezenta interesele în organul de urmărire penală şi îl va 

însoţi la acţiunile procesuale efectuate cu participarea martorului.

Referitor  la  realizarea  contradictorialităţii  din  perspectiva  statutului  apărătorului, 

putem  spune  că  aceasta  solicită  egalitatea  sa  cu  statutul  procurorului.  Acest  fapt  este 

declarat expres în art.322 alin.2 al CPP al Republicii Moldova : „Apărătorul, la judecarea 

cauzei, beneficiază de drepturi egale cu acuzatorul”. Dar, după cum ne-am obişnuit deja, 

trebuie să analizăm legislaţia în mod sistematic pentru a deduce existenţa sau inexistenţa 

egalităţii declarate.

La acest capitol, considerăm că realizarea contradictorialităţii la faza judecăţii are mai 

multe şanse de a deveni realitate, deoarece aici în mod obligatoriu este prezentă instanţa 

imparţială şi ea  va analiza în mod obiectiv toate probele şi argumentele părţilor.

Astfel, examinarea cauzei în instanţă presupune mai multe etape:
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1. Repartizarea cauzei parvenite pentru judecare. Se realizează fără participarea părţilor 

(art.344 CPP);

2.  Şedinţa preliminară (art.345 CPP) se efectuează cu participarea părţilor.  Constă în 

soluţionarea chestiunilor legate de punere pe rol a cauzei. În cadrul şedinţei preliminare 

se pun în dezbatere următoarele chestiuni: 

- Cererile şi  demersurile înaintate,  precum şi recuzările declarate.  Apărătorul va 

înainta demersurile şi  recuzările pe care le consideră necesare.  Spre exemplu, 

poate fi înaintat demersul privind acordarea unui timp suplimentar pentru a face 

cunoştinţă  cu  materialele  cauzei.  Astfel,  dacă  instanţa  va  constata  că  timpul 

acordat  învinuitului  şi  apărătorului  pentru  a  face  cunoştinţă  cu  materialele 

dosarului s-a acordat cu încălcarea art.293 CPP, ea va dispune printr-o încheiere 

motivată asupra acordării unui timp suplimentar. 

- Prezentarea listei de probe şi examinarea lor. Este o inovaţie introdusă în noul 

Cod  de  Procedură  Penală.  Considerăm  că  această  prevedere  are  o  relevanţă 

deosebită pentru realizarea contradictorialităţii. Avocatul va putea face cunoştinţă 

cu toate probele la care nu a avut acces în faza de urmărire penală. Spre deosebire 

de apărător,  procurorul poate mult mai uşor să  deducă de care probe dispune 

apărarea,  de  aceea,  în  opinia  noastră,  această  normă  egalează  într-o  anumită 

măsură posibilităţile procesuale ale apărării şi acuzării.

Tot  la  acest  capitol  părţile  se  pot  expune  asupra  pertinenţei  probelor.  De  regulă 

apărătorii invocă încălcările procesuale comise la acumularea probelor. În acest fel, instanţa 

poate recunoaşte anumite probe impertinente.  Decizia instanţei în acest  sens va depinde 

doar de abilităţile profesionale ale părţii.

Tot în cadrul şedinţei  preliminare se  va soluţiona problema trimiterii  cauzei  după 

competenţă,  problema  suspendării  sau  încetării  procesului  penal,  problema  fixării 

termenului de judecată şi măsurilor preventive.

Este o realizare în favoarea contradictorialităţii faptul că instanţa nu poate din proprie 

iniţiativă să  rectifice  sau  să  modifice  învinuirea sau să  remită dosarul  spre  completarea 

urmăririi penale. Aceste prerogative le avea instanţa în perioada sovietică, îndeplinind, de 
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fapt, o parte din funcţiile acuzării [42, pag.80].

După  cum am menţionat,  doar  procurorul  din  propria  sa  iniţiativă  poate  solicita 

remiterea cauzei spre prezentare de probe noi.

Participarea apărătorului şi acuzatorului la examinarea cauzei în instanţă, presupune, 

bineînţeles, participarea lor la administrarea şi aprecierea probelor. Prin urmare, după cum 

am expus mai sus, posibilităţile celor doi subiecţi în privinţa colectării probelor la faza de 

urmărire penală sunt inechitabile. Aceeaşi concluzie o putem face şi pentru etapa judiciară, 

reieşind din prevederile legale. Astfel, art.53 CPP alin.2 prevede participarea procurorului la 

probatoriu în faza judiciară prin:

1. Participarea la examinarea probelor prezentate de partea apărării;

2. Prezentarea de noi probe necesare pentru confirmarea acuzării;

3. Face demersuri;

4. Îşi expune părerea asupra chestiunilor ce apar în timpul dezbaterilor judiciare;

O normă analogică pentru participarea apărătorului la probatoriu prevede că acesta 

participă prin:

1. Prezentarea documentelor sau altor mijloace de probă pentru a fi anexate la dosar şi 

cercetate în instanţă (art.68 alin.5al  CPP);

2. Pledarea în dezbaterile judiciare (art.68 alin.2 CPP).

Deşi prevederile expuse se echivalează cât de cât din punct de vedere al conţinutului, 

totuşi egalitatea părţilor în prezentarea de probe nu este posibilă, deoarece apărătorul în faza 

de  urmărire  penală  nu  are  posibilităţi  egale  cu  procurorul  privind  colectarea  probelor. 

Dealtfel, nu poţi prezenta ceea ce nu ai [19, pag.55].

O posibilitate de a-şi  exercita funcţia de apărare este  oferită apărătorului de către 

pledoaria pe care trebuie să o susţină în instanţă.

Scopul dezbaterilor judiciare este de a dezvălui în faţa instanţei toate circumstanţele 

cauzei penale. Apărătorul trebuie în orice situaţie să susţină poziţia de apărare a persoanei 

învinuite.

Nu este corect să credem că apărătorul are ca scop doar achitarea clientului său. În 

cazul când clientul recunoaşte el însuşi vinovăţia, avocatul va urmări scopul de a prezenta 

77



instanţei  toate  circumstanţele  care atenuează  răspunderea învinuitului.  El este  obligat  să 

prezinte  instanţei  toate  circumstanţele  care  vor  atenua  răspunderea  clientului.  Astfel  de 

circumstanţe sunt în orice cauză, este necesar doar ca avocatul să depună efort suficient 

pentru relevarea lor [61, pag.75].

Cum spunea emeritul M.S. Strogovici: „Acolo unde apărarea este cea mai dificilă, ea 

este şi cel mai mult necesară” [79, pag.95].

Cu totul altă poziţie va adopta apărătorul în cazul în care va constata că clientul său 

se  autoincriminează.  În  asemenea  cazuri,  apărătorul  este  în  drept  să  demonstreze  şi  să 

susţină  nevinovăţia  clientului  său.  Asemenea  acţiuni  ale  apărătorului  nu  încalcă  dreptul 

inculpatului  la  apărare.  Va  fi  o  încălcare  a  dreptului  la  apărare  cazul  când  în  aceleaşi 

condiţii apărătorul va solicita atenuarea răspunderii clientului său şi nu achitarea sa, cum ar 

fi normal [38, pag.96].

O altă formă de exercitare a funcţiei apărării constă în includerea în procesul verbal al 

şedinţei a tuturor probelor invocate şi acţiunilor efectuate.

După cum prevede CPP R. Moldova, sentinţa poate fi emisă doar în baza faptelor 

constatate  în  şedinţa  de  judecată.  Anume  din  aceste  considerente  apărătorul  trebuie  să 

solicite foarte insistent reflectarea detaliată şi fidelă a tuturor acţiunilor sale şi probelor în 

procesul verbal. În cazul atacării sentinţei primei instanţe, procesul verbal va avea o valoare 

probatorie deosebită [38, pag.88].

Întru susţinerea celor  expuse,  putem adăuga că  legislaţia  internaţională  a  declarat 

dreptul la apărare ca un drept garanţie. Astfel, dreptul la apărare este prevăzut de Pactul 

internaţional  cu  privire  la  drepturile  civile  şi  politice  (New-York,  1966).  Declaraţia 

Universală a drepturilor omului (New-York, 1948), Convenţia Europeană pentru apărarea 

drepturilor Omului şi a libertăţilor fundamentale (Roma, 1950) [14, pag.258].

Ne  interesează  în  mod special  practica  Curţii  Europene  a  Drepturilor  Omului  în 

materia apărării.

Curtea  a  stabilit  că  pentru  realizarea  efectivă  a  apărării  este  necesară  prezenţa 

apărătorului nemijlocit la examinarea cauzei. La fel acesta trebuie să dispună de „timpul şi 

facilităţile” necesare pentru a studia dosarul (Cazul: Goddi vs. Italia) [14, pag.264].
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Curtea consideră că este o încălcare gravă a dreptului la apărare refuzul instanţei de a 

numi un apărător din oficiu la solicitarea inculpatului, inclusiv şi în cadrul examinării cauzei 

în recurs sau apel (Cazul: Pakkelli vs. Germaniei) [14, pag.259].

Dreptul la apărare a inculpatului nu se desfiinţează nici în cazul când persoana se 

eschivează  de  la  urmărire  penală.  După cum a  constatat  Curtea:  „Deşi  nu  este  absolut 

dreptul oricărui acuzat de a fi în mod efectiv apărător de către un avocat, la nevoie desemnat 

din oficiu, figurează printre elementele fundamentale ale unui proces echitabil. Un acuzat 

nu  pierde  beneficiul  acestui  drept  prin  simplul  fapt  al  absenţei  la  dezbateri”  (Cazul: 

Portrimoil vs. Franţa) [14, pag.273].

Încălcarea dreptului la apărare, aşadar, va servi ca un temei absolut pentru casarea 

sentinţelor naţionale de către Curte.

Apărarea la etapa judiciară, în principiu, are mai multe posibilităţi decât la faza de 

urmărire penală. Totuşi, nu putem examina fazele procesului penal decât ca pe un tot întreg, 

de aceea orice neajuns al unei faze imediat va avea impact asupra aceleilalte faze. De aceea 

pentru realizarea calitativă a funcţiilor apărării în cadrul judecării cauzei este necesar de a 

înlătura neajunsurile fazei de urmărire penală.

Contradictorialitatea este posibilă doar în prezenţa a două părţi cu interese opuse, 

părţi care au o poziţie procesuală forte şi egală.
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CONCLUZII şi RECOMANDĂRI

Scopul oricărei cercetări, în opinia noastră, nu este doar unul teoretic, ci şi contribuţia 

la  îmbunătăţirea  practicii.   Ne-am străduit în cadrul cercetărilor să nu ne depărtăm de 

aspectele practice cu care organele de judiciare se întâlnesc zi de zi.

 Vrem să menţionăm o dată în plus că contradictorialitatea este un fenomen complex, 

care are capacitatea dea a se  manifesta  atât la nivel macro (în calitate de principiu general 

a procesului penal), cât şi la nivel micro (în calitate de  element definitoriu activ în cadrul 

instituţiilor de drept procesual penal ).

 Esenţa contradictorialităţii, după cum am putut deduce din cercetările noastre, constă 

în egalitatea funcţională a părţilor şi  existenţa unei instanţe nepărtinitoare care va soluţiona 

cauza .

Contradictorialitatea s-a constituit mai întâi la nivel de formă istorică a procesului 

penal şi numai ulterior s-a transformat într-un principiu de dominaţie generală.

 Un  proces  penal  contradictorial  solicită  implicit  şi  o  metodă  de  reglementare 

corespunzătoare. Astfel, metoda contradictorială se bazează pe următoarele cerinţe: 

1.  orice  raport  juridic  procesual  penal  este  tripartit,  deoarece  la  el  participă  în  mod 

obligatoriu:  partea  acuzării,  partea  apărării  şi  instanţa   care  este  un  mijlocitor  între 

primele două.

2.  poziţia procesuală a părţilor care sunt egale una faţă de alta, sunt subordonate faţă de 

instanţă. 

3. atât partea acuzării, cît şi partea apărării sunt active în vederea susţinerii propriilor poziţii. 

Tot  aici  menţionăm că  oricare  dintre  părţi  poate  contesta   acţiunile  instanţei  sau  ale 

oponentului procesual în condiţiile prevăzute de lege.

 Realizarea principiului contradictorialităţii diferă în dependenţă de faza procesuală în 

care se realizează. Astfel, la faza de urmărire penală am stabilit că contradictorialitatea  se 

realizează în cea mai mică măsură, având în vedere faptul că partea apărării este slab dotată 

cu mijloace juridice de reacţionare împotriva acţiunilor părţii acuzării.

 La faza judiciară lucrurile sunt mai prielnice pentru  realizarea contradictorialităţii, 

dar carenţele din faza de urmărire penală sunt resimţite şi aici.
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 După cum ne-am şi propus la începutul studiului, am elaborat următoarele propuneri, 

care, în opinia noastră vor contribui esenţial la realizarea principiului  contradictorialităţii:

1.  mediatizarea conţinutului principiului contradictorialităţii în organele şi instituţiile 

de  ocrotirea  a  normelor  de  drept,  precum  şi  a  efectelor  nerespectării  acestui 

principiu.

2. Propunerea de lege ferenda în următoarele direcţii:

- Consacrarea  de  drepturi  şi  mijloace  procesuale  efective  pentru  apărător  în 

procesul penal

- Limitarea atribuţiilor procurorului, constituindu-l doar ca acuzator cu atribuţiile 

ce rezultă doar din acest statut.

3. Ridicarea eficienţei activităţii avocaţilor prin inserarea unor clauze de calitate în 

contractele încheiate cu clienţii lor.

4. Lărgirea ariei de aplicare a principiului contradictorialităţii ca formă funcţională de 

protecţie a drepturilor şi intereselor legale ale persoanei.  
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