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Însă, avînd în vedere că o regulă în procesul penal este 
prezumţia de nevinovăţie, persoana acuzată nu are 
obligaţia de a dovedi nevinovăţia sa, deoarece chiar le-
gea o prezumă în această ipostază, dar are dreptul de a 
combate acuzaţiile aduse.
Conform prevederilor art.65 Cod de procedură penală, 
inculpat este persoana pusă sub învinuire din momentul 
cînd cauza a fost trimisă în judecată şi pînă cînd în privin-
ţa ei a fost pronunţată o sentinţa care a devenit defi nitivă.
Scopul audierii inculpatului constă în dobîndirea com-
pletă şi obiectivă a declaraţiilor care vor refl ecta realita-
tea faptelor întîmplate.
Audierea inculpatului reprezintă o modalitate, un act 
procedural de obţinere a informaţiilor în cadrul cerce-
tării judecătoreşti prin reproducerea orală – procedeu 
care are două forme: relatarea liberă a faptelor percepu-
te şi răspunsurile la întrebările adresate lui.
Practica judiciară demonstrează că procedeele interogării 
la etapa cercetării judecătoreşti derulează cu unele parti-
cularităţi şi, comparativ cu interogatoriul la etapa urmări-
rii penale, sînt uneori mult mai anevoioase şi complicate.
În timpul ascultării, ca şi în întreaga perioadă a cercetă-
rii judecătoreşti, sînt puse în evidenţă respectarea unor 
reguli de conduită şi a reglementărilor exprese privind 
ascultarea inculpatului. Realizarea audierii include ur-
mătoarele particularităţi:
1. Caracterul public al interogatoriului − fapt mult mai 

complicat din punctul de vedere al contactului psi-
hologic şi crearea unei situaţii confortabile de comu-
nicare. Audierea capătă un caracter mult mai ofi cial, 
iar atmosfera de activitate devine mult mai incomo-
dă atît pentru inculpat, cît şi pentru ceilalţi partici-
panţi la proces. 

2. Caracterul efemer (de scurtă durată) al audierii în 
cadrul judecării cauzei, care impune o pregătire mi-
nuţioasă către proces şi elaborarea unui plan al inte-
rogatoriului bine gîndit şi tactic expus de către acu-
zatorul de stat. 

3. Intervalul mare de timp care s-a scurs de la data comi-
terii infracţiunii pînă la momentul audierii în instan-
ţa de judecată. În cadrul urmăririi penale persoana 
poate fi  interogată chiar la cîteve ore de la săvîrşirea 
acţiunilor (inacţiunilor), însă la momentul exami-
nării cauzei în judecată inculpatul putea deja să uite 
evenimentele. De aceea, acuzatorul de stat trebuie să 
cunoască bine toate detaliile şi materialele cauzei.

4. Metodele şi procedeele tactice care pot fi  aplicate la 
audierea în cadrul cercetării judecătoreşti sînt mult 
mai puţine şi altele decît cele aplicate în cadrul urmă-
ririi penale.

5. Atunci cînd acuzatorul de stat nu a condus şi nu a 
exercitat urmărirea penală, dar prima dată vede in-
culpatul în judecată, dispune de informaţii, care ca-
racterizează insufi cient persoana, pentru a se crea o 
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During the Criminal proceeding, the perpetrator has various procedural qualities, 

each one with diff erent legal meanings. Particularly, the off ence subject’s quality 

in the process states the rights and obligations of it.

The interrogation of the accused person is a procedural way to obtain the infor-

mation in the trial through the oral explanations, which could be realized through 

free story or a question-answer method.

The purpose of defendant’s interrogation is to carry out a complete and objective 

statement of the real events.

The jurisprudence proves that techniques of interrogation the accused person at 

the trial stage have the particularities and are often more complicated then those 

used at the criminal investigation stage.

 During the hearing, as for the whole judicial trial, some rule and requires have to 

be respected. For the interrogation these particularities are: 

1. Publicity of interrogation; 

2.  Ephemeral / short / nature of interrogation at the trial stage; 

3. The large period of time from the moment the crime has been committed until 

the interrogation moment.

4. The tactical methods and procedures used for the trial hearings are less various 

and diff erent from those applied at the investigation stage.

5. Impossibility for creating an auspicious atmosphere for testimony, based on 

the individual characteristics of the accused.

6. The hearings in the court are intended to certify, to verify the previous state-

ments, but only in case the defendant refuse to give statements or deny state-

ments made by them at the criminal proceeding stage and submit other ver-

sions in the case, the interrogation should be made in the manner used at the 

criminal investigation stage.

Choosing and applying a certain tactical procedure in each case is conditioned by 

the particularities and complexity of the case, the perpetrator’s individual features, 

the participants and their position in the process and by the many other factors.

Desfăşurarea procesului penal atribuie făptuitorului 
diferite calităţi procesuale, fi ecare cu semnifi caţii ju-
ridice diferite. În funcţie de aceste calităţi procesuale, 
subiectul activ al infracţiunii va avea anumite drepturi 
şi obligaţii, pe care urmează a le exercita sau suporta în 
activitatea procesuală. 
Declaraţiile sincere făcute de autorul infracţiunii con-
tribuie la soluţionarea justă a cauzei, dă posibilitate 
organelor judiciare să stabilească cu multă exactitate 
circumstanţele şi împrejurările în care s-a săvîrşit fapta.
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atmosferă prielnică audierii inculpatului, procedeele, 
care pot fi  construite şi folosite pe baza caracteristici-
lor individuale ale inculpatului, nu vor fi  de aplicat.

6. Audierea în cadrul cercetării judecătoreşti are un 
caracter de a certifi ca, de a verifi ca cele relatate an-
terior în cadrul urmăririi penale, şi numai în cazul 
cînd inculpatul refuză să dea declaraţii sau neagă 
declaraţiile depuse în cadrul urmăririi penale şi îna-
intează alte versiuni apare caracterul de investigaţie 
asupra unor noi surse de informaţii asemănător cu 
caracterul de investigaţie propriu audierii din cadrul 
urmăririi penale.

Procesul de formare a declaraţiilor persoanei, la general, 
şi a inculpatului, în special, constituie mai multe etape: 
 momentul perceptiv, bazat pe sentimentele condiţi-
onate de realitatea materială, imprimate în conştiinţa 
persoanei;
 procesul de memorare, care refl ectă păstrarea infor-
maţiilor percepute şi înregistrate în conştiinţa per-
soanei respective;
 evocarea faptelor – expunerea în formă scrisă sau 
orală a informaţiei percepute anterior şi păstrate 
în memoria acestuia pentru a fi  transmisă pe baza 
amintirilor.

Se consideră că autorul crimei este sursa celor mai am-
ple şi credibile informaţii despre activitatea criminală 
din momentul săvîrşirii infracţiunii, dar şi despre cele 
care au precedat şi au succedat actul criminal, deoarece 
anume el, în majoritatea cazurilor, se găseşte în condiţii 
optime de percepere şi de memorare şi multe situaţii îi 
sînt doar lui cunoscute.
În acelaşi timp, ofi cialul care conduce interogatoriul 
trebuie să ia cunoştinţă şi să stabilească factorii care au 
caracterizat şi au infl uenţat perceperea informaţiei des-
pre faptele întîmplate, dar şi persoana concretă.
Însă, alegerea şi aplicarea procedeului tactic depinde în 
fi ecare caz de situaţiile concret create, de complexitatea 
cauzei cercetate, de caracteristicile individuale ale in-
fractorului, de participanţii şi poziţiile lor în proces şi 
de mulţi alti factori.
Spre exemplu, factorii care infl uenţează procesul de per-
cepere a informaţiei pot fi  clasifi caţi în două categorii:
1) factorii care contribuie la perceperea completă şi co-

rectă – perceperea exactă a celor întîmplate;
2) factorii care infl uenţează negativ procesul de perce-

pere. 

Prima grupă de factori include: 
− gradul de concentrare a atenţiei; 

− caracterul neobişnuit al faptei;
− interesul personal faţă de consecinţele care au surve-

nit în urma acţiunilor celui implicat;
− capacitatea profesională de a percepe importanţa 

celor întîmplate şi mulţi alţii.

A doua grupă îi vom diviza în obiectivi şi subiectivi.
Obiectivi sînt:
− iluminarea slabă a locului infracţiunii;
− caracterul efemer de observaţie asupra celor întîm-

plate;
− condiţiile nefavorabile climaterice;
− distanţa dintre „observator” şi locul faptei.

Subiectivi sînt:
− starea patologică sau oboseala;
− defectele de auz, văz sau ale altor organe senzoriale;
− distragerea atenţiei;
− unele stări emotive, cum ar fi  frica, iritarea, starea de 

depresiune, starea de şoc etc.
Memoria, ca proces psihic, care constă în întipărirea, 
recunoaşterea şi reproducerea senzaţiilor, sentimente-
lor, mişcărilor, cunoştinţelor etc. din trecut, de aseme-
nea are un caracter distinctiv şi dependent de particula-
rităţile esenţiale ale persoanei. Aici vom avea memoria 
vizuală, memoria auditivă, memoria dinamică, sau este 
vorba de persoane care manifestă multă forţă vitală şi 
posedă memorie pronunţată; a patra categorie o consti-
tuie persoanele cu memorie mixtă.
La categoria factorilor care determină corectitudinea şi 
plenitudinea reproducerii se atribuie:
− perceperea completă şi absolută a faptei;
− caracteristica memoriei audiatului;
− starea emotivă şi caracteristica psihologică a persoa-

nei interogate;
− nivelul de cunoştinţe şi gradul intelectual al inculpa-

tului;
− mediul şi condiţiile în care se reproduc depoziţiile; 
− capacitatea acuzatorului de stat de a expune logic şi 

consecutiv gîndurile sale pe marginea cauzei concrete;
− cunoaşterea de către acuzator a procedeelor tactice 

ale audierii şi a modului de aplicare a lor;
− negarea înverşunată de către inculpat a faptelor co-

mise de el.

Din perspectivă psihologică, cercetarea judecătorească 
este o totalitate de relaţii interpersonale dintre un vor-
bitor central − acuzatorul de stat şi ceilalţi participanţi 
la proces – părţi sau subiecţi ai procesului. 
Relaţia interpersonală dintre acuzator şi inculpat pune 
în evidenţă o activitate cu caracter absolut specială ma-
nifestată printr-o formă emoţională sau logică.
În primul caz, acuzatorul va avea o atitudine ofi cială, 
politicoasă, dar rezervată, profesională, prin ţinută şi 
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Factorii care infl uenţează 
procesul de percepere a 

informaţiei
Factorii care contribuie 
la perceperea completă 
şi corectă – perceperea 

exactă a celor întîmplate

Factorii care infl uenţează 
negativ procesul de 

percepere

caracterul neobişnuit al 
faptei Obiectivigradul de concentrare a 

atenţiei Subiectivi

capacitatea profesională 
de percepere a 

importanţei celor 
întîmplate

iluminarea slabă a locului 
infracţiunii

interesul personal faţă de 
consecinţele care au sur-
venit în urma acţiunilor 

celui implicat

starea patologică sau 
obosealф

caracterul efemer de 
observaţie asupra celor 

întîmplate

defectele de auz, văz sau a 
altor organe senzoriale

condiţiile nefavorabile 
climaterice distragerea atenţiei

distanţa dintre „observa-
tor” şi locul faptei

unele stări emotive, cum 
ar fi  frica, iritarea, starea 
de depresiune, starea de 

şoc etc.

vocabular, care solicită lămuriri, chestionează, preci-
zează, adică creează un fond difuz emoţional pentru 
persoana interogată, fapt resimţit, de altfel, de oricare 
altă persoană chemată în mod ofi cial pentru a relata 
asupra cazului.
În baza contactelor iniţiale, acuzatorul de stat va aprecia 
comportamentul expresiv, în mod special mimica incul-
patului, ca pe o realitate evidentă, ca pe o totalitate de 
trăsături şi caracteristici dinamico-funcţionale care evi-
denţiază stări sufl eteşti, sentimente, a căror interpretare 
corectă este o necesitate absolută, chiar şi în cazul cînd în-
culpatul rămîne rece şi nu se angajează sincer în dialog.
În al doilea caz, audierea reprezintă una dintre cele mai 
complexe şi anevoioase activităţi cu care se confruntă 
acuzatorul de stat. 
Aplicarea metodei logice va fi  efectivă doar în cazul în 
care cel chemat să o aplice va da dovadă de inteligenţă, 
tact, perspicacitate, abilitate, răbdare – însuşiri ce pot fi  
dobîndite numai printr-o pregătire temeinică. Aici este 
nevoie de întreg sistemul de probe cu care va opera acu-
zatorul pentru a contrazice argumentele inculpatului şi 
pentru a demonstra gradul de vinovăţie a celui interogat.
Este de neconceput să se realizeze scopul procesului pe-
nal fără o cunoaştere exactă a persoanei, în calitatea sa 
de autor al unei fapte penale, a mecanismelor psihice 
pe care se bazează formarea declaraţiei şi, în general, a 
poziţiei inculpatului în faţa instanţei de judecată, ele-
ment nelipsit de importanţă pentru conturarea laturii 
subiective a infracţiunii. 
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