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cretizarea circumstanţelor ce pot avea importanţă proba-
torie şi în demonstrarea raporturilor de cauzalitate dintre 
faptele antisociale şi consecinţele acestora. Este dovedit 
că rezultatele expertizei medico-legale sunt decisive în 
descoperirea infracţiunilor comise împotriva demnităţii 
umane, sănătăţii, integrităţii corporale şi vieţii persoanei. 
Expertiza medico-legală reprezintă un suport pentru re-
stabilirea drepturilor la viaţa şi sănătate ale victimelor 
lezate prin acţiuni socialmente periculoase, pentru pro-
tejarea intereselor lor legale, precum şi în vederea tragerii 
la răspundere a persoanelor care se fac vinovate.

Tradiţional, activitatea medico-legală se desfăşoară în 
baza unui set de prevederi legislative, procesuale, nor-
mative şi departamentale, care reglementează organiza-
rea tuturor formelor de lucrări specifi ce, indică cerinţele 
faţa de prezentarea concluziilor, stipulează obligaţiunile 
şi responsabilitatea specialiştilor etc. Din şirul actelor 
ofi ciale de acest tip vom menţiona: Legea cu privire la 
expertiza juduciară (2000) cu modifi cările ulterioare 
(2002, 2006); Codul de procedură penală (2003); Ho-
tărârea Guvernului privind aprobarea Regulamentului 
Centrului de Medicină Legală pe lângă Ministerul Să-
nătăţii (2003); Regulamentul expertizei medico-legale a 
cadavrului (1999); Regulamentul de apreciere medico-
legală a gravităţii vătămării corporale (2003) ş. a.

Valoarea probatorie a expertizelor şi investigaţiilor me-
dico-legale în cadrul proceselor de urmărire penală, al 
dezbaterilor judiciare, precum şi responsabilitatea pre-
văzută de legislaţia în vigoare, impun necesitatea cunoaş-
terii depline de către medicii legişti a bazelor legislative 
şi procedurale ale activităţii serviciului medico-legal. 
Din alt punct de vedere, şi reprezentaţii organelor de 
drept trebuie să fi e sufi cient familiarizaţi cu posibilităţile 
de investigare şi să conştientizeze importanţa expertize-
lor medico-legale în descoperirea şi cercetarea infrac-
ţiunilor comise împotriva sănătăţii, demnităţii şi vieţii 
persoanei. Competenţa profesională a reprezentanţilor 
organelor de drept în aceasta direcţie se refl ectă asupra 
multor probleme cardinale cu caracter sociojuridic.

Una dintre importantele probleme pentru desfăşurarea 
corectă a urmăririi penale şi luarea deciziilor judecă-
toreşti este stabilirea legăturii dintre cauză şi efect. Le-
gătura de cauzalitate în teoria şi practica medicală este 
o problemă specifi că şi de mare valoare pentru perce-
perea aspectelor ce ţin de diagnosticare, evoluţia pro-
ceselor patologice, inclusiv pentru selectarea adecvată 
a metodelor de tratament. De pe poziţiile principiilor 
dezvoltării şi degradării în natură, cauzalitatea poate fi  
determinată în felul următor: orice modifi care ce con-
diţionează o calitate nouă are cauză şi consecinţe. Deci, 
cauzalitatea este o problemă fi losofi că bazată în general 
pe principiul legăturii universale. Cu toate că stabilirea 
unor relaţii de cauzalitate dintre diferite fenomene ce 
au loc în natură este un proces difi cil şi anevoios, el este 

totuşi posibil, inclusiv în aspect medico-legal. 
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Information about forensic investigation’s importance is presented. It represents 

objective proof for justice, which take a decisive part in the socio-juridical truth’s es-

tablishment. Explaining of causality relation between action and its eff ect, between 

trauma and its consequences is pointed out. Infl uence of pre-existing pathology on 

traumatic eff ect, which represents a case of peculiar estimation is distinguished.

Rolul social al medicinii legale se manifestă prin con-

tribuţia adusă la descoperirea actelor criminale, iar va-

loarea probatorie a expertizei medico-legale constă în 

folosirea informaţiilor şi a posibilităţilor reale pentru 

demonstrarea legăturilor de cauzalitate dintre faptele 

antisociale şi consecinţele lor asupra victimelor agresa-

te. Evident, fără astfel de examinări importante, norme-

le juridice privitor la protejarea drepturilor omului la 

viaţă şi sănătate ar fi  minimalizate esenţial.

În Republica Moldova, expertiza medico-legală este 

efectuată de către specialiştii subdiviziunilor Centrului 

de Medicină Legală (CML) al Ministerului Sănătăţii, 

unde activează peste 100 de specialişti cu studii superi-

oare – experţi judiciari, medici legişti. În cele 36 secţii 

medico-legale teritoriale (raionale, orăşeneşti, munici-

pale), situate în diferite localităţi ale republicii, se acordă 

servicii specializate populaţiei respective (examinarea 

persoanelor agresate, cercetări pe o anumită categorie 

de persoane decedate şi expertize în baza documentelor 

medicale). În subdiviziuni cu funcţii republicane, situa-

te numai în mun. Chişinău (str. Korolenko, 8), se efec-

tuează cercetări specifi ce ale materialelor (obiectelor) 

expediate de către organele abilitate din toate localită-

ţile republicii. La subdiviziuni cu funcţii republicane se 

atribuie Secţia expertize în comisie (pe dosare penale şi 

civile repetate, inclusiv în cazurile defi cienţelor în acti-

vitatea lucrătorilor medicali) şi patru secţii specializate 

de laborator (investigaţii biologice, toxico-narcologice, 

medico-criminalistice şi histopatologice).

Specifi cul acestor activităţi constă în utilizarea cunoştin-

ţelor speciale în domeniul medicinii legale pentru con-
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Aprecierea legăturii de cauzalitate în practica medico-
legală se face pe un spectru mai mare da informaţii spe-
cifi ce. Spre exemplu, prin identifi carea obiectului vulne-
rant sau a mijloacelor prin care s-a produs infracţiunea, 
în calitate de factor etiologic, se poate concretiza moda-
litatea producerii şi persoana care a comis crima şi, ast-
fel, să se contribuie la rezolvarea problemelor de ordin 
juridic. Spre regret, ştiinţa medicală contemporană nu 
întotdeauna dispune de informaţii depline despre mulţi 
factori etiologici (cauzatori), a căror acţiune poate de-
clanşa modifi cări specifi ce în (pe) organismul omului.

V.T. Dragomirescu (1995) consideră că pentru teoria şi 
practica medico-legală categoria fi losofi că de cauzalita-
te reprezintă atît un principiu fundamental legat de ne-
cesitatea transpunerii determinismului concret al feno-
menelor bio-medicale şi psihologice la viaţa socială, în 
general, şi, în mod particular, de raportare la cauzalita-
tea sociojuridică, cît şi o metodă de soluţionare a obiec-
tivelor principalelor categorii de expertize, precum şi 
de obiectivare (argumentată) a concluziilor acestor lu-
crări. Cauzalitatea nu se confundă nici cu etiologia şi 
etiopatogenia, după cum cauza nu trebuie confundată 
cu agentul etiologic.

Se cere de menţionat că rolul cauzei sau al condiţiilor nu 
poate fi  absolutizat în cadrul expertizei medico-legale, 
deoarece într-un caz factorul determinant al morţii poa-
te fi  condiţia, în timp ce în altul – numai factorul extern 
(cauza). Deci, medicina legală stabileşte legătura de cau-
zalitate dintre fenomenele biologice, iar organele de drept 
şi justiţia apreciază cauzalitatea sociojuridică. Evident, 
medicina legală apreciază şi rolul cauzelor ce concurează, 
concursul de cauze indivizibile (asociate) în efectul pro-
dus, atunci când moartea (efectul) se explică prin leziuni 
multiple, concomitente şi cu aceeaşi gravitate.

V.T. Dragomirescu atenţionează că, la stabilirea corela-
ţiilor dintre traumatism şi prejudiciul fi zic (morfofunc-
ţional) sau moarte, se vorbeşte în mod curent despre o 
legătură directă, imediată sau necondiţionată şi despre o 
legătură directă, mediată sau condiţionată, ambele situ-
aţii fi ind raportate la o cauzalitate „primară”. Se distinge 
şi o legătură indirectă în determinarea prejudiciului fi -
zic sau a morţii, situaţie raportată la cauzalitate, denu-
mită „secundară”, deoarece între cauză şi efect intervi-
ne o nouă verigă reprezentată de o complicaţie legată 
de traumatismul însuşi, precum de particularităţile de 
evoluţie individuală. Totodată, autorul susţine că valoa-
rea sistematizării legăturii de cauzalitate prezentate este 
numai orientativă, întrucît diversitatea situaţiilor de tra-
umatizare, precum şi particularităţile individuale de re-
activitate a organismului impun o multitudine de factori 
de condiţionare endo- sau exogenă şi că terminologia de 
„cauzalitate condiţionată” are mai mult caracter arbitrar, 
deoarece această condiţionare există în permanenţă. 

Abordând problema de cauzalitate în aspect medical, 

juridic şi fi losofi c, Iu.A. Hrustaliov (2006) recomandă a 

se utiliza în practica medico-legală două noţiuni: tipul 
legăturii şi nivelul legăturii. Tipul legăturii poate fi : di-
rect şi indirect; după raport – nemijlocit şi intermediar, 
simplu şi compus; provocat de un factor sau plurifacto-
rial. Nivelul legăturii dintre leziune şi moarte poate fi : 
minim, moderat, intensiv şi funcţional. Autorul conside-
ră că interpretarea corectă a tipului şi a nivelului de ra-
porturi va facilita calitatea răspunsurilor la întrebările 
privind legătura de cauzalitate în problemele medicale.

Caracterul aplicativ, pragmatic al cercetării şi interpre-
tării cauzalităţii în medicina legală impune necesitatea 
delimitării precise, în sensul statuării noţiunilor cu care 
se apreciază. Activitatea de expertiză implică o activi-
tate permanentă de cercetare şi interpretare, pe baza şi 
prin intermediul studiului cauzalităţii, avînd ca trăsă-
tură specifi că începerea cercetării de la analiza efectului 
pentru a ajunge la stabilirea cauzelor acestuia în pro-
cesul de determinare reconstitutivă, însă, totodată, în 
virtutea unei experienţe câştigate în domeniu, tinzând 
spre o anticipare a desfăşurării fenomenelor într-o eta-
pă ulterioară (predicţie). Însăşi predicţia se bazează pe 
postdicţie şi ajută cunoaşterea şi interpretarea pe baze 
ştiinţifi ce a transformării posibilităţii în realitate, a unui 
fapt ipotetic, a unei prezumţii în adevăr. 

Cercetând problema interacţiunii dintre traumatism şi 
afecţiunile (patologiile) preexistente sau concomitente 
Gh.Baciu (1966, 1971, 2007) şi Vl.Beliş (1995) reco-
mandă ca în aprecierea fi nală a unui caz şi în concre-
tizarea raportului de cauzalitate (dintre traumatism şi 
moarte) să fi e luaţi în consideraţie toţi factorii care au 
putut produce abateri de la evoluţia fi ziologică (clinică) 
a unei leziuni traumatice şi consecinţele ei. Obligaţi-
unea medicului legist constă în precizarea condiţiilor 
agravante şi în aprecierea consecinţelor reale imediate 
sau îndepărtate ale unui traumatism.

Practica cotidiană a demonstrat că nu întotdeauna este 
uşor de apreciat legătura de cauzalitate dintre traumă 
(afecţiune) şi dereglarea sănătăţii la persoanele agresate, 
mai cu seamă în cazul când diagnosticul clinic inclus 
în documentele medicale este întocmit cu abateri de la 
cerinţele stabilite sau incorect din punct de vedere etio-
patogenetic, sau când diagnosticul reiese dintr-un set de 
simptome (sindroame) cu caracter subiectiv. Este evi-
dent, că diagnosticul clinic fără obiectivizare etiopato-
gentică reală şi sufi cientă nu permite medicului legist să 
stabilească adecvat legătura da cauzalitate între traumă 
şi efect, induce o apreciere incorectă a gravităţii medico-
legale a vătămării corporale şi, în ultimă instanţă, poate 
servi drept temei pentru o califi care juridică greşită.

Scopul principal al expertizei medico-legale în cadrul 
cercetării cadavrelor constă în analiza informaţiilor de 
cauzalitate obţinute şi în prezentarea rezultatelor într-o 
formă accesibilă pentru organele de drept. Concluziile 

expertului trebuie să corespundă întotdeauna setului de 
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întrebări adresate pentru soluţionare. În procesul sta-
bilirii diagnosticului şi identifi cării unităţii nosologice 
principale medicul legist apreciază legătura de cauzali-
tate dintre toate procesele patologice depistate şi deces, 
astfel fi ind elucidat lanţul tanatogenerator. În funcţie de 
legătura stabilită sunt identifi cate maladia (trauma) de 
bază şi cele concomitente. Astfel, între cauza decesului 
şi maladia sau trauma de bază trebuie să existe o legă-
tură directă de cauzalitate. Din cele relatate rezultă că, 
chiar dacă organul de urmărire penală nu ridică în faţa 
expertizei medico-legale problema legăturii de cauza-
litate, aceasta este soluţionată de către medic odată cu 
stabilirea diagnosticului şi tanatogenezei.

Problema aprecierii cauzalităţii se complică uneori 
atunci cînd între cauză şi efect se interpune intervenţia 
medicului, mai ales dacă intervenţia este una defi cien-
tă. Identifi carea legăturii de cauzalitate în atare situaţii 
este complicată şi de imposibilitatea prognozării certe a 
cursului evolutiv al procesului patologic sau traumatic, 
chiar cu condiţia acordării unei asistenţe medicale co-
recte şi depline. Problematica abordată a devenit foarte 
actuală pentru serviciul medico-legal din ţară, odată cu 
creşterea semnifi cativă în ultimii ani a incidenţei exper-
tizelor medico-legale în comisie cu privire la calitatea 
asistenţei medicale acordate populaţiei.

În această ordine de idei, A.P. Gromov (1970) menţio-
nează că cercetarea cazurilor de tragere la răspundere a 
lucrătorilor medicali pentru defi cienţe admise în acti-
vitatea profesională este foarte difi cilă. În primul rînd, 
aceasta are loc din cauza că medicii dispun de cunoş-
tinţe slabe în domeniul jurisprudenţei, iar colaboratorii 
organelor de drept, la rîndul lor, − de slabe cunoştinţe 
speciale medicale. Astfel, completând opinia lui A.P. 
Gromov, putem afi rma că lipseşte o verigă importan-
tă în laţul „medic-legist – jurist”, ce determină în fi nal 
imposibilitatea obiectivizării (sau obiectivizarea neco-
respunzătoare) a tuturor circumstanţelor şi condiţiilor 
necesare pentru califi carea juridică corectă a acţiunilor/
inacţiunilor personalului medical în procesul exercitării 
obligaţiunilor sale profesionale. O soluţionare reuşită a 
acestei discontinuităţi poate fi  realizată, după părerea 
noastră, prin colaborarea intensă dintre organul de ur-
mărire penală şi medicul legist în faza premergătoare 
dispunerii expertizei medico-legale, întru elucidarea 
tuturor aspectelor (medicale şi juridice) necesare spre 
califi care. Totodată, elaborarea unor indicaţii metodice 
interdisciplinare cu antrenarea specialiştilor din medici-
na legală şi dreptul penal şi abordarea tuturor aspectelor 
medicale şi juridice va putea să înlăture vidul creat.

S.B. Saprîkin şi M.G. Proţenkov (2007) afi rmă, argu-
mentat, că prevenirea instalării morţii după acţiunile 
întreprinse în cadrul asistenţei medicale pacientului nu 

înlătură pericolul pentru viaţă în calitate de criteriu în 

aprecierea gravităţii vătămării corporale. 

În Regulamentul de apreciere medico-legală a gradului 
de leziuni corporale (1978), care a fost în vigoare în Re-
publica Moldova până în anul 2003, se stipulează: „În 
cazul morţii de pe urma leziunilor corporale medicul 
legist în concluziile sale, concomitent cu rezolvarea al-
tor probleme, este obligat să evidenţieze prezenţa legă-
turii de cauzalitate dintre leziune şi deces”.

Actualmente, stabilirea prezenţei şi tipului legăturii de 
cauzalitate dintre defi cienţele admise în cadrul serviciilor 
medicale prestate şi consecinţele lor (inclusiv, instalarea 
morţii pacientului) nu sînt standardizate. Mai frecvent se 
vehiculează următoarele defi niţii principale ale legături-
lor de cauzalitate: a) dacă defi cienţa este cauza de bază a 
morţii; b) dacă defi cienţa a contribuit la declanşarea con-
secinţei letale; c) dacă defi cienţa nu a infl uenţat decesul.

De menţionat, că, în realitate, întrebările adresate de 
către organele de drept spre soluţionare expertizei me-
dico-legale în comisie în cazuri atît de specifi ce sînt cu 
mult mai diversifi cate şi complexe, decît cele expuse an-
terior. Cu atît mai mult că în condiţiile asigurării medi-
cale obligatorii a populaţiei, unele persoane, apelînd la 
legea despre drepturile pacientului, în dorinţa de a ob-
ţine profi t fi nanciar şi conştientizînd posibilitatea unei 
eventuale recompense de la medici, intenţionat înain-
tează organelor de drept diverse plîngeri asupra calităţii 
asistenţei medicale acordate.
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