
Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   al 

Cercetării și Educației‖, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu‖ din Cahul, 7 iunie 2018, Volumul I 

213 

PARTICULARITĂȚI PRIVIND DISPUNEREA ȘI EFECTUAREA CONSTATĂRILOR ȘI A 

EXPERTIZELOR MEDICO-LEGALE ÎN PROCESUL CERCETĂRII INFRACȚIUNILOR DE 

TRAFIC DE FIINȚE UMANE 

Vitalie RUSU, conferențiar universitar, doctor în drept, 

Facultatea de Drept și Științe Sociale a Universității de Stat „Alecu Russo‖ din Bălți, 

Vitalie JITARIUC, doctorand, Institutul de Cercetări Juridice și Politice, 

lector-universitar, Facultatea de Drept și Administrație publică, 

Universitatea de Stat „B. P. Hașdeu‖ din Cahul 

Annotation: Trafficking in human beings has steadily increased over time, becoming a national 

and international problem. The phenomenon is not episodic, involving a large number of people, knowing 

profoundly social and political connotations, demonstrating the deep violation of fundamental human 

rights and becoming a constantly aggravating problem. In this context, it is necessary to formulate 

coherent policies for preventing and combating trafficking in human beings, but this process has a 

number of difficulties resulting, firstly, from the lack of knowledge of the real dimensions of the 

phenomenon due to the very high mobility, the intense movement of people across borders, and, secondly, 

the obscurity of the phenomenon, ensured by maintaining its manifestations in the context of seemingly 

legal activities. Under the conditions of today's society, the vast majority of states have managed to 

abandon this profoundly inhuman practice, even though sometimes it is strongly favoured by objective 

social conditions. 
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Pentru cercetarea reușită a infracțiunilor din categoria vizată, o importanță deosebită prezintă 

cunoașterea aprofundată a fenomenului traficului de persoane, reglementarea explicită a conținutului 

constitutiv al infracțiunilor de trafic de persoane, capacitatea de individualizare riguroasă atât a acțiunilor 

prin săvârșireea cărora se realizează infracțiunile de trafic, cât și a mijlocelor frauduloase folosite pentru 

săvârșirea faptelor incriminate, în scopul delimitării activităților prin intermediul cărora se realizează 

traficarea persoanelor [8, p. 157]. 

Procesul de investigare a traficului de persoane trebuie să fie centrat pe respectarea drepturilor și 

nevoilor victimelor. Organele de punere în aplicare a legii au obligația de a se asigura că măsurile pe care 

le adoptă în scopul prevenirii și combaterii traficului de persoane nu vor avea un impact negativ asupra 

respectării atât a demnității victimelor cât și a altor drepturi pe care acestea le au în cadrul procesului 

penal [10, p. 323]. 

Structura specifică a infracțiunilor de trafic de persoane constă în legătura dintre recrutare, 

transportare, transfer, găzduire sau primire pe de o parte și scopul de exploatare pe de altă parte. Or, 

metodele de constrângere (amenințare, violență sau alte forme ale constrângerii) pot fi demonstrate cu 

ajutorul mărturisirii victimei și prin recurgerea la alte mijloace de probă. În acest caz, cercetarea 

presupune în mod obligatoriu și o explorare a leziunilor produse asupra psihicului victimei, indiferent de 

consimțământul acesteia, pentru a vedea dacă aveam de a face sau nu cu o victimă reală, de care depinde 

însăși existența traficului [8, p. 140-141]. 

Traficanții de persoane utilizează o combinație de metode de control al victimelor. Metodele de 

control al victimelor depind de o serie de factori, ce includ personalitatea traficantului de persoane, 

cultura grupului în care acesta activează, sexul și vârsta victimei, precum și comportamentul victimei în 

aceste situații. Dintre metodele de control utilizate de traficanții de persoane menționăm folosirea 

violenței fizice și psihice împotriva victimei și a familiei acesteia. 

Există o serie de obiective pe care investigatorii le urmăresc să le îndeplinească prin efectuarea 

cercetării la fața locului în cazul traficului de persoane: identificarea traficanților de persoane; 

identificarea victimelor; stabilirea vârstei victimelor; identificarea conexiunilor dintre traficanți etc. 

Probele fizice care pot fi ridicate de la locul faptei de trafic de persoane se referă la: urme biologice (de 

sânge, urină, salivă), urme de mâini și urme ale altor părți ale corpului uman, microurme [10, p. 328-330]. 

Antrenarea tot mai frecventă a unor specialiști în investigații judiciare a fost impusă atât de 

nevoia lărgirii posibilităților de perfecționare a activității de înfăptuire a justiției, cât și de progresul rapid 

al științei și tehnicii, cu impact direct asupra aflării adevărului. 

Categoria specialităților la care se apelează pentru lămurirea unor probleme cu semnificație 

juridică într-o cauză penală este foarte largă. Cu toate acestea, o bună parte dintre expertize sau constatări 

în procesele penale aparțin domeniului criminalisticii și medicinii legale [9, p. 20; 14, p. 97]. 

Efectuarea expertizelor judiciare se caracterizează prin apariția, dezvoltarea și încetarea unui 

complex de raporturi juridice destul de sofisticate, apărute atât între subiecții activității judiciare de 

expertizare (expert, organ de urmărire penală, instanță de judecată), cât și între persoanele ale căror 

interese sunt atinse prin realizarea lor. Cu luarea în calcul a celor menționate, activitatea de expertiză 

judiciară este determinată ca un sistem de acțiuni, direcționate spre dispunerea și efectuarea expertizelor 

în scopul stabilirii datelor faptice în fiecare cauză concretă în temeiul cunoștințelor speciale [17, 415]. 

În calitate de obiect al expertizelor judiciare în procesul cercetării cauzelor penale legate de 

traficul de ființe umane poate fi persoana în viață sau cadavrul victimei, obiecte cu amprente digitale 

asupra sa, urmele biologice de proveniență umană, diferite înscrisuri, înregistrări audio-video etc. În 

dependență de particularitățile mecanismului activității infracționale, cercul acestor obiecte poate fi, într-o 

anumită măsură, lărgit [18, p. 165]. 

Cu referire la categoria de infracțiuni care ne interesează, expertiza medico-legală pune la 

dispoziția organului judiciar concluzii asupra chestiunilor de ordin medical și biologic. Cu referire la 

investigarea infracțiunilor de trafic de ființe umane, acest gen de expertiză urmărește următoarele 

obiective: 

1) examinarea cadavrelor victimelor traficului de ființe umane; 

2) examinarea victimelor pentru a determina caracterul și gradul de gravitate al leziunilor 

corporale cauzate ei, precum și a vârstei victimei în caz de lipsă a documentelor în acest sens; 

3) examinarea corpurilor delicte prin aplicarea metodelor de cercetare științifică în condiții de 

laborator [18, p. 165-166]. 

Constatarea medico-legală poate fi efectuată și cu scopul de a descoperi pe corpul învinuitului, a 
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părții vătămate existența urmelor unor infracțiuni. Dacă constatarea medico-legală a fost efectuată în 

cadrul altei acțiuni procesuale, cum ar fi examinarea cadavrului, exhumarea, examinarea corporală, 

aceasta se include în procesul verbal al acțiunii procesuale respective [3, p. 302]. 

Regulamentul Centrului de Medicină Legală enumeră în art. 12 formele de constatări și expertize 

medico-legale aflate în competența acestuia. La ele se atribuie expertizele și constatările privind: 

cadavrele, părțile de cadavre; persoanele, în baza documentelor medicale, materialelor cauzelor penale, 

civile și de altă natură pentru constatarea: gravității vătămării corporale; stării de sănătate, simulării, 

disimulării, agravării, a bolilor artificiale și a automutilării; stărilor sexuale contestabile și în cazul 

agresiunilor cu caracter sexual; stării de ebrietate alcoolică și narcotică; identității, vârstei persoanei; 

volumului incapacității generale și profesionale de muncă; biologice; pentru stabilirea filiației; toxico-

narcologice; medico-criminalistice, inclusiv traseologice și de stabilire a identității după oseminte; 

histopatologice; alte forme de cercetare medico-legale. 

Expertizele și constatările medico-legale sunt executate de către experții judiciari medico-legali 

titulari încadrați în subdiviziunile Centrului, colaboratorii Catedrei Medicină legală a Universității de Stat 

de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu‖, iar în caz de necesitate – și de experți judiciari medico-

legali delegați [4, p. 402-403; 11]. 

Expertiza medico-legală poate aduce probe care, coroborate cu alte elemente, pot fi esențiale în 

probarea infracțiunii. Prin examinarea victimei medicul legist poate face dovada existenței raportului 

sexual, existența unor leziuni traumatice, care ar putea explica o constrângere fizică; depsitarea unor 

afecțiuni patologice sau împrejurări care dovedesc imposibilitatea de apărare. 

La examinarea victimei se poate constata prezența urmelor de violență create prin constrângerea 

fizică executată de făptuitor, starea sănătății victimei sau existența unor afecțiuni patologice din cauza 

cărora nu s-a putut apăra. Constatarea medico-legală pune în evidență urme ale luptei dintre făptuitor și 

victimă, rămse pe hainele sau corpul agresorului. Agresorul examinat în timp util, poate prezenta leziuni 

corporale produse prin apărare de victimă. 

În general, aceste leziuni nu au un caracter grav (escoriații produse cu unghia, mușcături etc.). 

Depistarea unor leziuni de acest gen au valoare și în probarea constrângerii, și chiar în identificarea 

făptuitorului. De asemenea, pe hainele victimei și ale făptuitorului pot fi evidențiate diferite urme 

biologice, precum sânge, spermă, fire de păr, care, examinate și coroborate cu rezultatul altor activități de 

anchetă, pot contribui la identificarea făptuitorului. 

Nu trebuie omisă nici posibilitatea pe care o are constatarea medico-legală de a confirma sau 

infirma declarațiile victimei  referitoare la natura violențelor la care a fost supusă, vechimea urmelor de 

violență pe care le prezintă, elemente deosebite pentru corecta desfășurare a cercetării. 

Expertiza medico-legală psihiatrică este o formă cu totul particulară în cadrul expertizei medico-

legale. Studiul complex al personalității umane, a modului ei de a acționa în societate, aduce un aport 

serios judecătorului în cântărirea răspunderii penale, a dozării pedepsei, a luării măsurilor de siguranță 

prevăzute de lege [12, p. 155-156]. 

Indiferent de faptul dacă victima este amplasată într-o instituție-gazdă sau se află la etapa dse 

interacțiune inițială cu organele de drept, marea majoritate a declarațiilor victimelor traficate și abuzate 

sexual și fizic, de obicei, țin de trecut și nu necesită o examinare medico-legală imediată, fie o expertiză 

medico-legală. 

Problema privind examinarea medico-legală va fi abordată în funcție de timpul la care victima va 

face o relatare ofițerului de urmărire penală despre cele întâmplate. Pornind de la durata perioadei de 

reflecție înainte de administrarea probelor, necesitatea unei constatări medico-legale imediate ar putea 

dispare, excepție făcând doar cazul când victima declară din start că a fost abuzată sexual/fizic și 

consimte să fie examinată. 

În cazurile când expertiza medico-legală este necesară în mod imperios, trebuie respectate 

procedurile stabilite  vizavi de examinarea victimelor violului. În aceste cazuri este necesară abordarea a 

două aspecte importante. În primul rând, victima trebuie să consimtă de a fi examinată, fapt ce trebuie 

înregistrat în modul corespunzător în formă scrisă. În al doilea rând, victimei trebuie să i se permită să 

aleagă medicul de același sex, ori de câte ori aceasta este posibil. 

Victimele pot dezvălui anumite detalii ale abuzului pe care l-au suferit pe durata comiterii 

infracțiunilor. Din astfel de detalii vor putea rezulta informații importante pentru consolidarea 

declarațiilor victimelor făcute ofițerului de urmărire penală. În același timp, victimele pot refuza de a face 

publice unele detalii. Însăși organizațiile care acordă asistență victimelor nu au dreptul să nu păstreze 
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confidențialitatea. Din aceste considerente, victimei i se va cere consimțământul (în formă scrisă) de a 

permite ofițerului de urmărire penală să aibă acces la orice înscrieri medicale și informații ale lucrătorilor 

sociali care pot pune la dispoziția acestuia alte probe ce confirmă fapta abuzului. 

În acest aspect, ofițerul de urmărire penală sau procurorul are atribuția de a: 

- emite ordonanțe pentru efectuarea expertizei medico-legale în caz de declarații privind abuzul 

sexual sau fizic; 

- ofițerul de urmărire penală trebuie să facă o descriere foarte detaliată a oricărui caz de abuz 

exercitat asupra victimei, a condițiilor în care aceasta a fost deținută și în care i s-a cerut să lucreze. Este 

foarte important să se obțină cât mai multe detalii descriptive; 

- după obținerea unei descrieri detaliate a cazului de abuz, este necesar de a a sigura serviciile 

specialiștilor medicali calificați în patru aspecte ale sănătății victimei: fizic, sexual, psihologic și 

psihiatric. Pentru acest proces ar putea fi nevoie de patru experți în domeniul medicinii legale, 

efectuându-se, astfel, o expertiză complexă conform art. 147 CPP al RM. În unele cazuri, în funcție de 

circumstanțe, poate fi solicitată participarea unui clinician calificat, care uneori ar putea să furnizeze 

probe calificate despre vătămările și infecțiile fizice și sexuale, precum și despre gravitatea și impactul 

abuzurilor asupra sănătății victimei. În mod analogic, un psihiatru și/sau un psiholog experimentat, de 

obicei, este în stare să furnizeze probe calificate care cuprind atât daunele psihologice, cât și cele morale 

pe care le-a suferit victima. Momentul cheie este selectarea experților în medicină legală care dispun de 

calificarea și atestarea necesară, precum și respectarea recomandărilor lor. În aceste cazuri, de regulă, se 

apelează la instituțiile de stat competente de a efectua expertiza medico-legală. Totuși, este necesar de a 

se lua în considerație și dreptul părților de a solicita o expertiză privată [16, p. 125-126]. 

În rezolvarea problemelor medico-legale trebuie respectate cu strictețe regulile metodologice, și 

anume: 

- descrierea corectă și amănunțită a leziunilor; 

- efectuarea tuturor investigațiilor complementare indicate la caz; 

- urmărirea bolnavului în timp pentru evaluarea dinamică a leziunilor în evoluția lor și pentru 

prevenirea complicațiilor. 

Expertiza medico-legală trebuie să stabilească: 1) diagnosticul pozitiv de leziuni (realitatea 

traumatismului); 2) etiopatogenia leziunilor traumatice (determinarea agentului vulnerant și modalitatea 

de producere a leziunilor traumatice); 3) data producerii leziunilor traumatice; 4) stabilirea tipului de 

îngrijiri medicale pentru vindecare; 5) stabilirea efectelor traumatismelor; 6) determinarea raportului de 

cauzalitate biologică între traumatism și efectele acestuia; 7) stabilirea incapacității de muncă [5, p. 185-

188]. 

În urma expertizei medico-legale trebuie demonstrat că prejudiciul fizic sau psihic cauzat victimei 

a fost urmare a traficării și că aceste daune nu au existat până la săvârșirea traficului. De exemplu, dacă 

victima suferă de o infecție sexuală, expertul medical ar putea să fie în stare să calculeze cu exactitate 

durata de infectare a victimei. Aceste probe pot fi confruntate cu data la care victima a fost traficată 

pentru prima oară. O altă sursă poate fi medicul de familie al victimei care ar fi putut să o examinexe până 

la momentul traficării ei și care ar putea constata dacă aceasta era infectată la timpul respectiv. 

O procedură similară ar putea fi aplicată și în cazul plăgilor și cicatricelor. Atunci când victima 

pretinde că traficantul i-a cauzat vătămări corporale, expertul medical trebuie să fie în stare să determine 

vechimea acestora, pentru a sprijini mărturiile victimei. Confirmarea suplimentară a plăgilor și 

cicatricelor poate avea loc prin audierea familiei victimei privind faptul dacă au existat sau nu vătămările 

respective înainte de traficarea acesteia. 

În cele din urmă, în cazurile care includ declarații privind tratamentul inuman sau detenția în 

condiții similare sclaviei, trebuie să se țină cont de obținerea probelor prin vizitarea locului desfășurării 

abuzului [16, p. 126-127]. 

Eficiența constatărilor și expertizelor medico-legale depinde, în bună măsură, de modul în care 

organele de urmărire penală și instanțele de judecată dispun efectuarea acestora. Respectarea nu numai a 

prevederilor legale, dar și a unor reguli sau cerințe privind oportunitatea și stabilirea obiectului expertizei, 

formularea întrebărilor și calitatea materialelor trimise expertului sunt de natură să influențeze direct 

rezultatele expertizelor [6, p. 38; 14, p. 113]. 

Oportunitatea expertizei. Asigurarea oportunității expertizei constituie o primă cerință ce trebuie 

avută în vedere de către organele judiciare. În funcție de probele, datele sau materialele existente în cauză, 

este necesar să se aprecieze dacă și în ce măsură o expertiză este utilă, astfel încât să nu se întârzie 
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efectuarea unei expertize indispensabile soluționării cazului. 

Oportunitatea expertizei se raportează și la momentul dispunerii acesteia, mai ales în ideea că o 

dispunere prematură, ca și întârzierea acesteia, poate avea consecințe negative asupra soluționării cauzei. 

În prima ipoteză, obiectele sau materialele trimise expertului pot suferi modificări, degradări etc. Iar în a 

doua ipoteză, datele sau urmele sunt insuficiente pentru realizarea cercetării [15, p. 571; 14, p. 114]. 

Stabilirea corectă a obiectului expertizei. Cerința privind stabilirea corectă a obiectului expertizei 

are implicații directe asupra modului de valorificare judiciară a acestui mijloc de probă. Delimitarea 

strictă a aspectelor de clarificat este de natură să influențeze pozitiv însăși cercetarea fondului 

problemelor de constituie obiectului expertizei [13, p. 354]. 

Stabilirea corectă a obiectului expertizei are implicații directe asupra modului de valorificare 

judiciare a acestui mijloc de probă. Delimitarea strictă a aspectelor de clarificat este de natură să 

influențeze pozitiv însăși cercetarea fondului problemelor ce constituie obiectul expertizei [1, p. 98]. 

Formularea clară a întrebărilor adresate expertului. La dispunerea expertizei judiciare este 

important să se acorde atenția modului de formulare a întrebărilor la care va răspunde expertul. Una dintre 

cauzele principale ale ajungerii la concluzii eronate sau nefundamentate științific o reprezintă 

superficialitatea în fixarea obiectivelor expertizei, fără a mai menționa situațiile în care aceste obiective 

sunt lăsate la aprecierea expertului [1, p. 100; 14, p. 116]. 

Asigurarea calității materialelor trimise spre expertiză. Asigurarea calității materialelor trimise 

spre expertiză reprezintă premiza de bază a obținerii rezultatelor scontate prin administrarea acestui 

mijloc de probă. În vederea efectuării lucrărilor indicate de organul judiciar, expertul va trebui, de regulă, 

să aibă la dispoziție, pe de o parte, urmele, obiectele ce se constituie mijloace materiale de probă, iar pe 

de altă parte, modelele de comparație sau obiectele presupuse a fi creat urmele descoperite în câmpul 

infracțional. 

Prima cerință pe care trebuie să o îndeplinească aceste materiale este aceea a cunoașterii cu 

certitudine a provenienței lor. A doua cerință importantă se referă la calitatea pe care trebuie s-o prezinte 

materialele, în sensul că ele trebuie să conțină sau să reflecte suficiente elemente caracteristice pe baza 

cărora să se facă identificarea. Este necesar ca urmele, mijloacele materiale de probă să fie însoțite de 

impresiunile, modelele de comparație sau de obiectele presupuse a fi format urmele la fața locului [14, p. 

118]. 

Concluzii. Eficiența constatărilor și expertizelor medico-legale depinde, în bună măsură, de 

modul în care organele de urmărire penală și instanțele de judecată dispun efectuarea acestora. 

Respectarea nu numai a prevederilor legale, dar și a unor reguli sau cerințe privind oportunitatea și 

stabilirea obiectului expertizei, formularea întrebărilor și calitatea materialelor trimise expertului sunt de 

natură să influențeze direct rezultatele expertizelor și constatărilor medico-legale în procesul de cercetare 

a faptelor de trafic de ființe umane. 

Stabilirea corectă a obiectului expertizei are implicații directe asupra modului de valorificare 

judiciare a acestui mijloc de probă. Delimitarea strictă a aspectelor de clarificat este de natură să 

influențeze pozitiv însăși cercetarea fondului problemelor ce constituie obiectul expertizei pe categoria 

respectivă de dosare. 
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