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Apărarea, în esența sa, presupune activitatea desfășurată de însăși persoana bănuită, învinuită, inculpată de o faptă
prejudiciabilă sau de un avocat-apărător în vederea valorificării intereselor legale lezate și combaterii acuzațiilor ce i se
aduc persoanei respective.
Dreptul la apărare, fiind un drept constituțional și procesual al bănuitului, învinuitului, inculpatului, permite realizarea
acestui drept și prin acordarea asistenței juridice de un avocat-apărător în mod obligatoriu în acele cauze în care, datorită
situației personale a părții acuzate sau gravității pedepsei ce poate fi aplicată față de ea, este necesar să intervină asistenţa
din partea unui profesionist al dreptului, care să apere interesele legitime ale părţii din proces. În așa mod, bănuitul, învinuitul,
inculpatul poate să beneficieze de asistență juridică din partea unui profesionist în domeniul dreptului – avocat-apărător,
sarcina căruia constă în apărarea intereselor legitime ale persoanei acuzate.
Cuvinte-cheie: apărare, dreptul la apărare, avocat, avocat-apărător, probatoriu penal, fazele procesului penal, egalitate în drepturi.
THE EXERCISE OF RIGHT TO DEFENCE THROUGH THE MEDIUM OF DEFENCE LAWYER
Defence is essentially an activity carried out by the suspect, accused, indicted with a damaging act or by a defence
lawyer aiming to bring value to the damaged legal interests and fight allegations against the individual in question.
The right to defence is a constitutional and procedural right of the suspect, accused, indicted. It may also be exercised
in terms of legal aid in cases when the defence lawyer is provided to those in difficulty or facing a severe punishment.
Thus, the suspect, accused, indicted may benefit from the assistance of a professional defence lawyer, whose task will
be defend legitimate interests of the indicted.
Keywords: defence, right to defence, lawyer, defence lawyer, evidence in a criminal case, stages of criminal procedure,
equality of rights.

Introducere
Abordarea actului de justiție este stabilirea adevărului și se desfășoară în așa fel încât să se asigure respectarea
drepturilor constituționale și procesuale ale oricărui cetățean, parte în proces. Organele de drept, precum și
părțile în proces, reprezentanții acestora, pentru demonstrarea vinovăției sau nevinovăției, stabilirii adevărului
și dreptății, apelează la argumentele probelor indubitabile ce nu pot fi obținute decât într-un proces echitabil.
Conform Constituției Republicii Moldova (art.21), orice persoană acuzată de un delict este prezumată
nevinovată până când vinovăția sa va fi dovedită în mod legal, în cursul unui proces judiciar public, în cadrul
căruia i s-au asigurat toate garanțiile necesare apărării sale. Articolul 26 din Constituție consfințește faptul că
dreptul la apărare este garantat. Fiecare om are dreptul să reacționeze independent, prin mijloace legitime, la
încălcarea drepturilor și libertăților sale. Pe tot parcursul procesului părțile au dreptul să fie asistate de un
avocat, ales sau numit din oficiu. Amestecul în activitatea persoanelor care exercită apărarea în limitele prevăzute se pedepsește prin lege [1].
În conformitate cu art.24 din Constituţia României şi în consens cu actele internaţionale privind drepturile
omului, dreptul la apărare este garantat, pe tot cursul procesului penal, părţile având dreptul să fie asistate de
un avocat ales sau desemnat din oficiu [2]. Acest drept constituţional este reglementat şi prin dispoziţiile
Codului de procedură penală al României care în art.10 şi 83 înscrie acelaşi drept la apărare, cu obligaţia
pentru organele de urmărire penală şi instanţele de judecată să-i aducă la cunoştinţă învinuitului sau inculpatului
dreptul de a fi asistat de un avocat [3]. Ca atare, dreptul la apărare fiind un drept fundamental al cetăţeanului,
procesul penal modern asigură realizarea acestui drept prin acordarea asistenţei juridice în mod obligatoriu în
acele cauze în care, datorită situaţiei personale a părţii sau gravităţii pedepsei ce poate fi aplicată [4, p.173].
Dreptul la apărare constă în totalitatea prerogativelor facultăților și posibilităților de care, potrivit legii,
dispun justițiabilii pentru a-și apăra interesele.
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Codul de procedură penală al Republicii Moldova în art.6 pct.3 explică termenul de apărare ca fiind o
activitate procesuală efectuată de partea apărării, în scopul combaterii, în tot sau în parte, a învinuirii ori al
atenuării pedepsei, apărării drepturilor și intereselor persoanelor bănuite sau învinuite de săvârșirea unei infracțiuni, precum și al reabilitării persoanelor supuse ilegal urmăririi penale.
De asemenea Codul de procedură penală al RM, în art.17 „Asigurarea dreptului la apărare”, expres prevede
că:
(1) În tot cursul procesului penal, părțile (bănuitul, învinuitul, inculpatul, partea vătămată, partea civilă,
partea civilmente responsabilă) au dreptul să fie asistate sau, după caz, reprezentate de un apărător ales sau
de un avocat care acordă asistență juridică garantată de stat.
(2) Organul de urmărire penală și instanța judecătorească sunt obligate să asigure participanților la procesul
penal deplină exercitare a drepturilor lor procesuale, în condițiile prezentului cod.
(3) Organul de urmărire penală și instanța sunt obligate să asigure bănuitului, învinuitului, inculpatului
dreptul la asistență juridică calificată din partea unui apărător ales de el sau a unui avocat care acordă asistență
juridică garantată de stat, independent de aceste organe.
(4) La audierea părții vătămate și a martorului, organul de urmărire penală nu este în drept să interzică
prezența avocatului invitat de persoana audiată în calitate de reprezentant.
(5) În cazul în care bănuitul, învinuitul, inculpatul nu au mijloace de a plăti apărătorul, ei sunt asistați gratuit
de câte un avocat care acordă asistență juridică garantată de stat [5].
După cum reiese din doctrină și din prevederile Constituției și ale Codului de procedură penală, respectarea
dreptului la apărare obligă organul de urmărire penală să asigure bănuitului, învinuitului, inculpatului, dreptul la
asistență juridică calificată din partea unui apărător (avocat) ales de el sau numit din oficiu.
Avocatul-apărător, conform art.67 CPP RM, este persoana care, pe parcursul procesului penal, reprezintă
interesele bănuitului, învinuitului, inculpatului, îi acordă asistență juridică prin toate mijloacele și metodele
neinterzise de lege [5].
Rezultate obținute și discuții
Dreptul la apărare fiind un drept constituţional şi procesual al cetăţeanului, permite realizarea acestui drept
prin acordarea asistenţei juridice în mod obligatoriu în acele cauze în care, datorită situaţiei personale a părţii
sau gravităţii pedepsei ce poate fi aplicată, acesta să beneficieze de asistenţă din partea unui profesionist al
dreptului, avocatul-apărător, care să-i apere calificat interesele sale legitime.
Avocatul-apărător este persoana care participă în procesul penal pentru a acorda asistenţă juridică uneia
dintre părţi – bănuitului, învinuitului, inculpatului sau reprezintă interesele părților.
Așadar, art.6 pct.30) CPP RM defineşte partea apărării ca persoane abilitate prin lege să efectueze activitatea
de apărare (bănuitul, învinuitul, inculpatul, partea civilmente responsabilă şi reprezentanţii acestora). Din
această normă procesuală care explică înţelesul sintagmei „partea apărării” lipsește apărătorul a cărui activitate
desfăşurată este un serviciu de necesitate publică pentru realizarea justiţiei penale şi a apărării sociale, acestea
fiind elemente ce determină natura juridică a apărării. În acest context, constatând în norma procesuală dată,
care prezintă înţelesul sintagmei „partea apărării” lipsa apărătorului, considerăm necesar și propunem ca în
pct.30) art.6 CPP RM să fie inclus și cuvântul „apărătorul”.
În conformitate cu art.67 alin.(2) CPP RM, în calitate de apărător în procesul penal pot participa:
a) avocatul;
b) alte persoane abilitate prin lege cu atribuţii de apărător;
c) un avocat din străinătate în cazul în care acesta este asistat de o persoană indicată la pct.1 [5].
Conform art.43 alin.4 CPP RM din 1961, ca apărători, în faza judecăţii puteau fi admise și rudele apropiate
ale inculpatului, în baza încheierii instanţei de judecată [6].
Prin Legea RM nr.89-XVI din 24.04.2008 (publicată în Monitorul Oficial nr.99-101/06.06.2008), alin.(3)
din art.67 CPP RM a fost modificat în sensul că „persoanele indicate în alin.(2) capătă calitatea de apărător
din momentul în care şi-au asumat angajamentul de a apăra interesele persoanei în cauză cu consimţământul
acesteia. Apărătorul, după ce și-a asumat angajamentul de a apăra, trebuie să anunţe despre aceasta organul
de urmărire penală sau instanţa” [7].
Atât în România cât şi în Republica Moldova drepturile şi obligaţiile apărătorului sunt expres prevăzute în
dispoziţiile Codului de procedură penală şi garantate prin Constituţie, reprezentând un adevărat sistem de
garanţii juridice. Drepturile juridice, libertăţile şi obligaţiunile sunt strâns legate de garanţiile realităţii acestora.
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Și, de fapt, dreptul procesual penal în întregime, cu principiile şi instituţiile sale, prezintă în sine un sistem de
garanţii ale justiţiei.
În Republica Moldova, profesia de avocat poate fi exercitată de persoana care are cetăţenia țării, are capacitate deplină de exerciţiu, are diplomă de licenţiat în drept sau echivalentul acesteia, se bucură de o reputaţie
ireproşabilă şi a fost admisă în profesia de avocat după susţinerea examenului de calificare (art.10 alin.(l) din
Legea RM cu privire la avocatură, nr.1260-XV din 19.07.2002) [ 8].
Potrivit Legii României nr.51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat (republicată în M. Of.,
P. I, nr.113 din 6 martie 2001) şi Statutului profesiei de avocat (publicat în M. Of., P. I, nr.45 din 13 ianuarie
2005, cu modificările ulterioare) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, persoana trebuie să devenă
membru al unui barou de avocaţi, îndeplinind condiţiile: de a fi cetăţean român, având exerciţiul drepturilor
civile şi politice, este licenţiat sau doctor în drept şi nu se găseşte în vreunul din cazurile de incompatibilitate
şi nedemnitate prevăzute de lege, dacă a obţinut, pe bază de examen, dreptul de primire în profesia de avocat [9].
Prin decizia nr.65/1996 a Curţii Constituţionale a României (M. Of., P. I, nr.293 din 19 noiembrie 1996)
s-a statuat faptul că acordarea asistenţei juridice de către avocaţi „este o puternică garanţie care previne desfăşurarea unei activităţi de asistenţă juridică de către persoane necalificate şi care scapă controlului profesional
al barourilor de avocaţi" [10].
Activitatea avocatului se realizează prin consultaţii şi cereri cu caracter juridic, asistenţă şi reprezentare
juridică în faţa organelor de urmărire penală, de jurisdicţie, de notariat, în procese penale, civile, comerciale etc.
Dreptul avocatului de a asista şi de a reprezenta o parte în proces se naşte din contractul de asistenţă juridică,
încheiat în formă scrisă, între avocat şi justiţiabil sau mandatarul său [4, p.173-174]. În baza contractului de
asistenţă juridică, în care se prevede întinderea puterilor conferite avocatului, se emite o împuternicire avocaţială,
cu care avocatul se legitimează în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţei de judecată. Pentru activitatea
sa de asistenţă juridică şi de reprezentare, avocatul are dreptul la onorariu fixat prin contractul de asistenţă
juridică şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului său (art.31 din Legea României
nr.51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat).
Asistenţa juridică acordată în urma solicitării părţii din proces poartă denumirea de asistenţă juridică facultativă, iar avocatul devine apărător ales. Asistenţa juridică facultativă prin apărător ales prezintă avantaje
indiscutabile, deoarece de principiu se acordă de cei mai buni avocaţi, aleşi personal de părţile din proces,
fiind convinse că asistenţa va fi de cea mai bună calitate, la nivelul onorariului plătit. Aceasta stimulează
concurenţa dintre avocaţi pentru o cât mai înaltă pregătire profesională şi pentru depunerea unei activităţi
avocaţiale conştiincioase şi eficiente în fiecare cauză în parte. Asistenţa juridică facultativă prezintă dezavantajul
că nu toate persoanele care au nevoie de asistenţă juridică pot apela, în funcţie de posibilităţile lor materiale,
la cei mai buni avocaţi sau nu pot plăti nici onorarii modeste pentru a-şi alege un avocat de calitate. Pentru
corectarea acestei situaţii, legea prevede că decanul baroului de avocaţi poate numi un avocat care acordă
asistenţă juridică gratuită. În astfel de cazuri, avocatul nu mai este ales, ci desemnat din oficiu, dar gratuit.
Asistenţa juridică facultativă din oficiu se caracterizează prin aceea că se acordă gratuit în acele cazuri în
care asistenţa juridică este obligatorie, dar partea se găseşte în imposibilitate vădită de a plăti onorariul de
avocat (art.68 din Legea României nr.51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat). În acest
context, potrivit art.63 alin.(3) din Legea RM cu privire la avocatura, nr.1260-XV din 19.07.2002, Statul asigură
avocaţilor retribuirea asistenţei juridice acordate în conformitate cu Legea cu privire la asistenţa juridică
garantată de stat.
În România, iniţial, funcţia de apărare exercitată de apărător era strâns legată de inculpat, partea din proces
împotriva căreia se exercita atât acţiunea penală, cât şi acţiunea civilă. În acest sens, în art.78-80 din Codul
de procedură penală român din 1936 erau reglementate drepturile procesuale ale apărătorului inculpatului, iar
în Constituţiile României din 1948 şi din 1952 se făcea referire la dreptul de apărare al inculpatului. Extinderea
funcţiei de apărare şi la celelalte părţi a fost iniţiată prin art.31 alin.(3) din Constituţia României din 1965,
confirmată apoi prin art.173 din Codul de procedură penală român din 1968, dispoziţii în care se recunosc
drepturi procesuale pentru apărătorul părţii vătămate, al părţii civile şi al părţii responsabile civilmente, fiind
astfel recunoscută asistenţa juridică pentru toate părţile din proces. Această concepţie a fost consacrată şi
prin dispoziţiile art.24 din Constituţia României din 1991, în care se consfinţeşte dreptul tuturor părţilor din
proces de a fi asistate de un avocat. Apărătorul este, aşadar, persoana care participă în procesul penal pentru
a acorda asistenţă juridică uneia dintre părţi. În baza legii constituţionale, apărătorul poate acorda asistență
113

S T U D I A U N I V E R S I T A T I S M O L D A V I A E , 2020, nr.3(133)
Seria “{tiin\e sociale”

ISSN 1814-3199,

ISSN online 2345-1017,

p.111-120

juridică şi altor persoane care nu sunt părţi, dar au fost chemate să participe la proces, cum sunt deţinătorii de
bunuri confiscabile, cei care au făcut plângere. Deşi asistenţa juridică din partea unui apărător se poate acorda
oricăreia dintre părţi, dispoziţiile constituţionale (art.23 alin.(8)) şi cele ale Codului de procedură penală
(art.10 și art.89, 90 CPP român) au în vedere, în primul rând, asistenţa juridică a suspectului şi a inculpatului.
Constatăm cu satisfacţie faptul că Constituţia Republicii Moldova asigură fiecărui om dreptul la apărare.
În tot cursul procesului părțile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu [1].
Specificul procedurii judiciare penale constă în faptul că, în această fază, în mod deosebit sunt abordate
drepturile şi interesele persoanei, fie bănuit, învinuit, inculpat sau victimă, martor, parte civilmente responsabilă etc.
În Republica Moldova drepturile şi obligaţiile apărătorului sunt expres prevăzute în art.68 alin.(l)-(7) CPP RM,
ceea ce reprezintă un adevărat sistem de garanţii juridice [5].
Plasarea în acelaşi rând cu drepturile constituţionale a celor ramurale este una dintre laturile reglementării
juridice a activităţii statului, exprimată în crearea unui sistem de garanţii juridice, menite să asigure prin mijloace
juridice statutul juridic al persoanei [11, p.35].
Drepturile juridice, libertăţile şi obligaţiunile sunt strâns legate de garanţiile realizării acestora. În opinia
unor autori, prin garanţii ale drepturilor se subînţelege condiţiile generale şi mijloacele speciale care asigură
posibilitatea de a se bucura de drepturi [12, p.194-195; 13, p.217-218].
De fapt, drepturile procesual penale, în comun cu principiile şi instituţiile lor, prezintă un sistem de garanţii
ale justiţiei.
Vorbind despre garanţiile drepturilor şi intereselor bănuitului, învinuitului, inculpatului în procedura judiciară
penală, nu trebuie să uităm că în realizarea ultimei din grupele indicate mai sus avocatului-apărător la fel îi
sunt necesare garanţii pentru realizarea drepturilor sale procesuale, consfințite prin lege, care ar putea să-i
ofere efectiv posibilitatea realizării depline a activităţii de apărare.
Este de menţionat și faptul că în Constituţia Republicii Moldova se stabileşte (alin.(l) art.116) independenţa
pentru judecători şi pentru orice cetăţean, respectiv pentru avocaţi (alin.(2) art.26), ceea ce nu poate fi spus
despre procurori şi ofiţeri de urmărire penală. Articolul 26 din Constituţia Republicii Moldova prevede, în
special, că dreptul la apărare este garantat; în tot cursul procesului părţile au dreptul să fie asistate de un
avocat, ales sau desemnat din oficiu şi amestecul în activitatea persoanelor care exercită apărarea în limitele
prevăzute se pedepseşte prin lege [1].
Independenţa avocatului-apărător nu înseamnă altceva decât supunerea lui doar legii. Astfel, art.68 CPP
RM permite avocatului-apărător să folosească toate mijloacele şi formele de apărare prevăzute de lege pentru
a elucida împrejurările care ar putea să determine achitarea inculpatului sau să-i atenueze răspunderea, precum
şi să-i acorde asistenţa juridică necesară. Independenţa garantată a avocaţilor şi supunerea lor doar legii trebuie
să condiţioneze interdicţiile de amestec în activitatea lor. Adică, activitatea avocatului-apărător trebuie să excludă influenţa asupra lucrului efectuat în legătură cu cauza încredinţată.
Supunându-se doar legii, avocatul-apărător este obligat să folosească toate mijloacele şi metodele de apărare prevăzute de lege pentru a cunoaşte esenţa bănuielii sau învinuirii cu scopul de a elucida împrejurările
care ar putea să determine achitarea învinuitului sau să-i atenueze răspunderea şi să-i acorde învinuitului,
inculpatului asistenţa juridică necesară. În alegerea mijloacelor şi metodelor de apărare avocatul trebuie să se
orienteze după normele Codului de procedură penală al Republicii Moldova, Legii Republicii Moldova cu
privire la avocatură, Codului deontologic al avocaţilor din Republica Moldova.
Codul deontologic al avocaţilor din RM, de exemplu, reglementează regulile de bază şi principiile de
înfăptuire a profesiei de avocat, formele de realizare a acestei activităţi, compatibilitatea profesiei de avocat,
normele eticii profesionale şi alte probleme legate de organizarea activităţii date [14]. În acest sens poate fi
menţionată și CARTA PRINCIPIILOR DE BAZA ALE AVOCATULUI EUROPEAN, adoptată la şedinţa
plenară din Bruxelles la 24 noiembrie 2006 [15], care conţine o listă de zece principii de bază, comune pentru
regulile naţionale şi internaţionale ale profesiei de avocat şi care stau la baza diferitelor coduri naţionale şi
internaţionale ce guvernează deontologia avocatului. Acestea iau în considerare Principiile de Bază ale Naţiunilor
Unite privind Rolul Avocatului adoptate la Congresul VIII al Naţiunilor Unite privind Prevenirea Crimei şi
Tratamentul Delincvenţilor (Havana (Cuba), 27 august - 7 septembrie 1990). Carta nu este menită a fi un cod
de conduită, ea are doar scopul de a fi aplicată pe teritoriul Europei de către toate organizaţiile, asociaţiile
avocaţilor, de a spori nivelul de înţelegere de către avocaţi a rolului lor în societate și de a fi respectate principiile
fundamentale care sunt esenţiale pentru buna administrare a justiţiei, pentru accesul la justiţie şi dreptul la un
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proces echitabil, astfel cum acestea sunt impuse prin Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului
şi a libertăţilor fundamentale [9]. Altfel spus, într-o societate bazată pe respectul faţă de justiţie avocatul are
un rol eminent a cărui misiune nu se limitează doar la executarea fidelă a unui mandat în cadrul legii. Avocatul
trebuie să vegheze la respectarea statului de drept şi a intereselor persoanelor ale căror drepturi şi libertăţi le
apără, să pledeze cauza clientului său, să îl consilieze. Respectarea misiunii avocatului este o condiţie esenţială
a statului de drept şi a unei societăţi democratice.
Obiectul eticii avocatului devine conduita reprezentantului profesiei date, a membrilor organizaţiei respective,
mai cu seamă condiţiile în care el activează ca profesionist sau reprezintă profesia sa şi este acceptat de persoanele
înconjurătoare anume ca reprezentant al avocaturii. Cu toate acestea, trebuie să menţionăm că avocatul ca om
poate să împărtăşească orice învăţătură şi concepţii etice, însă, în calitatea sa de membru al organizaţiei, pentru
el există un singur sistem de valori profesionale, doar un singur set de standarde ale conduitei profesioniste.
Ca atare, obiectul eticii avocatului este conduita adecvată, prescrisă de regulile organizaţionale în calitatea
sa de membru al asociaţiei avocaţilor în cazul în care normele de drept nu stabilesc reguli concrete de conduită
pentru el, care au la bază principiile fundamentale statuate în articolul 1.1 din Codul deontologic al avocaţilor
din Uniunea Europeană, elaborat de Consiliul Barourilor şi al Societăţilor de Drept din Europa (CCBE) ce
trebuie respectate:
(a) Independenţa şi libertatea de a asigura apărarea şi consilierea clientului său;
(b) Respectarea secretului profesional şi a confidenţialităţii cauzelor ce i-au fost încredinţate;
(c) Prevenirea conflictelor de interese, fie între mai mulţi clienţi, fie între clientul său şi el însuşi;
(d) Demnitatea, onoarea şi probitatea;
(e) Loialitatea faţă de clientul său;
(f) Scrupulozitatea în materie de onorarii;
(g) Competenţa profesională;
(h) Respectarea confraţilor;
(i) Respectarea statului de drept şi contribuirea la o bună administrare a justiţiei;
(j) Autoreglementarea profesiei sale [10].
Examinând problema poziţiei de sine stătătoare şi independente a avocatului, respectiv a avocatului-apărător,
credem că ar fi oportună relevarea unor concepţii cu privire la poziţia sa procesuală. Astfel, există opinia,
conform căreia apărătorul este ajutorul instanţei de judecată, că statutul specific al avocatului îl plasează într-o
situaţie importantă în administrarea justiţiei, drept intermediar între justiţiabili şi tribunale (instanțele de
judecată), ceea ce explică normele de conduită impuse în general membrilor baroului [11, p.21]. Examinând
problema independenţei avocatului, deşi aparent nu ne-ar conveni, adevărul e însă că ajutorul avocatului-apărător
într-adevăr îi este necesar judecăţii. Ajutorul fiind acordat în calitate de profesionist întru îndeplinirea sarcinii
de stabilire a adevărului şi înfăptuirii justiţiei, deoarece nu în fiecare caz sentinţa de învinuire trebuie să apară
ca scop al examinării judiciare, pe când în calitate de sarcină continuă trebuie să fie stabilirea adevărului.
Avocatul-apărător este recunoscut şi ca persoană care poate acorda instanţei ajutor întru evitarea greşelilor
judiciare, greşeli din cauza cărora va suferi inculpatul. Pentru ca avocatul-apărător într-adevăr să fie apt a
acorda ajutor, el are nevoie de o poziţie de participant de sine stătător şi independent la procedura judiciară
penală mai bine definită. Aceasta ar fi poziţia consolidată atât de legislaţie, cât şi de atitudinea conştientă faţă
de ea a celorlalţi participanţi la procedura judiciară penală.
Susţinând poziţia avocatului-apărător ca participant de sine stătător şi independent la procedura judiciară
penală, considerăm totuşi, ca şi alţi autori (12, p.27; 13, p.39; 14, p.46-49), că avocatul nu este total independent.
O independenţă absolută nu poate exista, noi ne pronunţăm pentru independenţa în alegerea tacticii şi
metodelor apărării, în prezentarea demersurilor, prezentarea şi cercetarea probelor alese fără vreo imixtiune.
Atare independenţă a avocatului-apărător este consolidată în art.68 CPP RM, precum şi în Legea RM, cu
privire la avocatură, nr.1260 din 19.07.2002, însă aceste drepturi, precum s-a menţionat deja, nu au suport
garantat. Prin urmare, neajunsul garanţiei de independenţă a avocatului devine evident, fapt ce încurajează
atitudinea către acest participant la procesul penal ca față de o figură formală, stimulează şi însăşi imixtiunea
în activitatea exercitată de el.
Spre deosebire de inculpat, îndeplinind activitatea sa profesională în procesul penal avocatul-apărător are
dreptul de a folosi doar mijloace şi metode legale (art.68 CPP RM). În legătură cu aceasta considerăm salutară
posibilitatea legală oferită avocatului-apărător de a refuza întemeiat apărarea clientului la care s-a obligat,
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deşi este insuficientă atribuirea acestei posibilităţi sub forma unei obligaţiuni şi nu a unui drept care ar releva
concret cazurile în care refuzul ar fi necesar.
După cum se știe, orice examinare a cauzelor penale în instanța de judecată are loc obligatoriu cu respectarea
principiului egalităţii în drepturi a participanţilor, care este indisolubil legat de un alt principiu al procedurii
judiciare – contradictorialitatea.
Principiul contradictorialităţii, fiind una dintre garanţiile asigurării dreptului la apărare a inculpatului,
constă în separarea strictă a funcţiilor procesuale ale apărării, inculpării şi soluţionării cauzei, în egalitatea
procesuală a părţilor şi a poziţiei de sine stătătoare a judecăţii în raport cu părţile în proces.
Pe bună dreptate afirmă autorii Iu.Stețovski şi A.Larin că este important faptul că părţile în proces au
drepturi egale nu doar în ce privește susţinerea propriilor afirmaţii şi contestarea afirmaţiilor altor părţi, dar şi
la o atitudine echidistantă față de instanţa de judecată, ceea ce are o mare importanţă etică, dar şi psihologică,
deoarece subiectul procesului îşi dă seama că el dispune de posibilităţi egale cu alte persoane. Aceiași autori
menţionează că egalitatea în drepturi procesuale înseamnă egalitatea mijloacelor procesuale cu ajutorul cărora
părţile îşi susţin propriile afirmaţii şi contestă afirmaţiile altor părţi [16, p.77-78].
Datorită egalităţii drepturilor, părţile dispun de unele şi aceleaşi posibilităţi de a lua cunoştinţă de materialele
dosarului, de a înainta cereri, de a lua datele necesare din dosar, de a recuza, de a-şi expune părerile referitor
la toate problemele apărute pe parcursul urmăririi penale și şedinţei de judecată etc.
În anumite situaţii în care unele părţi nu pot sau nu doresc să participe la desfăşurarea procesului penal, s-a
admis ca acestea să aibă, în general, dreptul de a fi înlocuite prin reprezentanţi, persoane împuternicite
potrivit legii în cadrul procesului penal să participe la actele procesuale, în numele şi în interesul unei părţi
din proces, să îndeplinească toate actele procesuale pe care le-ar fi putut efectua şi partea pe care o reprezintă
numită reprezentat, cu excepţia celor care au caracter personal.
Împătășim opinia cercetătorului I.Vesco, care defineşte reprezentarea ca fiind o instituţie specifică soluţionării cauzelor de către instanţele judecătoreşti ce constă în împuternicirea unei persoane de a îndeplini, în
cadrul procesului penal, acte procesuale pe seama unei părţi care nu se poate prezenta sau nu doreşte să se
înfăţişeze în faţa organelor judiciare, în timp ce, în sensul ei special, înseamnă că reprezentanţii acţionează în
numele şi în folosul reprezentatului, iar uneori chiar îi substituie în procesul penal [4, p.70].
Instituţia reprezentării în procesul penal poate fi convenţională şi legală.
Reprezentarea convenţională, numită și reprezentare mandatară, are loc în baza unui acord de voinţă al
participanţilor şi este întemeiată pe existenţa unui contract de mandat încheiat între două persoane ce sunt
dotate cu capacitatea deplină de exerciţiu în procesul penal, respectiv între reprezentant denumit reprezentant
convenţional sau mandatar şi reprezentat denumit subiect al reprezentării sau mandant. Conform art.79 alin.(l)
CPP RM, reprezentanţi ai victimei, părţii vătămate, părţii civile, părţii civilmente responsabile sunt persoanele
împuternicite de acestea să le reprezinte interesele în cursul desfăşurării procesului, aceștia fiind avocaţi şi
alte persoane împuternicite cu asemenea atribuţii de către participantul la procesul respectiv, prin procură.
Reprezentarea mandatară încetează din lipsa de temeiuri pentru a menţine calitatea sau când atribuţiile au
fost suspendate, înlăturarea din proces a reprezentantului fiind posibilă în condiţiile art.72 CPP RM.
Reprezentarea legală are loc potrivit dispoziţiilor art.75 CPP RM pentru persoana recunoscută incapabilă,
în modul stabilit de lege, de a-și exercita de sine stătător drepturile prevăzute de legislația în vigoare, acestea
fiind exercitate de reprezentantul ei legal şi are ca scop apărarea drepturilor şi intereselor bănuitului, învinuitului,
inculpatului, ale părții vătămate, ale părţii civile şi civilmente responsabile, care, din cauza pierderii totale
sau parţiale a capacităţii de exerciţiu, nu au posibilitatea ori înfruntă dificultăţi în apărarea drepturilor şi obligațiile lor personale. Conform alin.(l) art.77 CPP RM, reprezentanţii legali ai victimei, părţii vătămate, părţii
civile, bănuitului, învinuitului, inculpatului sunt părinţii, înfietorii, tutorii sau curatorii lor, care reprezintă în
procesul penal interesele participanţilor la proces minori sau iresponsabili. La alineatul (2) al aceluiași articol
se stabilește că, în cazul în care victima, partea vătămată, bănuitul, învinuitul, inculpatul nu au reprezentanți
legali din numărul persoanelor indicate în alineatul (1), organul de urmărire penală sau instanța de judecată
numește din oficiu ca reprezentant legal autoritatea tutelară.
Reprezentantul legal este admis în proces în baza unei hotărâri motivate a organului de urmărire penală
sau, după caz, a instanţei de judecată, încetarea participării la proces apărând odată cu constatarea lipsei temeiurilor de a menţine calitatea de reprezentant legal sau cu atingerea majoratului (alin.(3), (5) art.77 CPP RM).
Avocatul de asemenea poate reprezenta interesele martorului în organul de urmărire penală și îl poate
însoți la acțiunile procesuale efectuate cu participarea acestuia (alin.(1) art.92 CPP RM). Totodată, avocatul
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invitat de către martor în calitate de reprezentant al său, după ce şi-a confirmat calitatea şi împuternicirile, are
dreptul:
1) să ştie în care cauză penală este citată persoana pe care o reprezintă;
2) să asiste pe tot parcursul desfăşurării acţiunii procesuale la care participă persoana pe care o reprezintă;
3) să ceară, în condiţiile prevăzute de lege, recuzarea interpretului, traducătorului care participă la audierea
martorului respectiv;
4) să înainteze cereri;
5) să-i explice martorului drepturile lui şi să atenţioneze persoana care efectuează acţiunea procesuală
asupra încălcărilor legii comise de ea;
6) să se adreseze, cu permisiunea organului de urmărire penală, persoanei interesele căreia le reprezintă
cu întrebări, observaţii, îndrumări;
7) să facă obiecţii împotriva acţiunilor organului de urmărire penală şi să ceară includerea obiecţiilor sale
în procesul-verbal respectiv;
8) să ia cunoştinţă de procesele-verbale ale acţiunilor procesuale la care el împreună cu persoana interesele
căreia le reprezintă au participat şi să ceară completarea lor sau includerea obiecţiilor sale în procesul-verbal
respectiv [5].
Reprezentantul martorului, de asemenea, va supraveghea îndeplinirea de către organul de urmărire penală
a cerinţelor prevăzute la alin.(7) art.105 CPP RM, care stipulează: „În mod obligatoriu, fiecare martor este
întrebat dacă este soţ sau rudă apropiată cu vreuna din părţi şi în ce relaţii se află cu părţile. În cazul în care
se dovedeşte a fi soţ sau rudă apropiată a bănuitului, învinuitului, inculpatului, martorului i se explică dreptul
de a tăcea şi este întrebat dacă acceptă să facă declaraţii”.
Avocatul reprezentant al martorului, constatând relaţiile de rudenie avută în vedere în această normă procesuală, trebuie să uzeze neapărat de dreptul său înscris în alin.(2), pct.6) art.92 CPP RM şi să se adreseze, cu
permisiunea organului de urmărire penală, persoanei interesele căreia le reprezintă cu întrebări, observaţii.
îndrumări. Pentru realizarea eficientă a drepturilor martorului, avocatul martorului este obligat să se supună
dispoziţiilor legale ale organului de urmărire penală.
Importanţa participării avocatului în procesul probării este confirmată şi de practica Curţii Europene pentru
Drepturile Omului. Astfel, consultantul juridic al Curţii Europene pentru Drepturile Omului Michele de Salvia,
comentând dreptul la un proces echitabil, indică asupra faptului că din principiul „procesului judiciar echitabil"
reies două tipuri de garanţii:
– garanţii organice, care fac posibilă, ca urmare a respectării unui şir de obligaţiuni din partea organelor
de stat, desfăşurarea unui proces echitabil (caracterul public al procesului, independenţa şi imparţialitatea
instanţei de judecată);
– garanţii ale funcţionării, concentrate pe înţelegerea dinamică şi pe egalitatea părţilor pe parcursul întregului
proces [ 17, p.377-379].
Se apreciază că aceste garanţii trebuie să reglementeze dezbaterea judiciară în aşa fel încât să asigure
echitatea (justeţea) acesteia la toate etapele procedurale. Practica judiciară a Curţii Europene pentru Drepturile
Omului este concentrată în fond pe probe şi pe respectarea drepturilor apărării.
Baza posibilităţii de a participa la procesul probării nu doar pe calea familiarizării cu materialele procesului,
ci şi cu ajutorul acţiunilor active de obţinere a informaţiei o reprezintă principiul competitivităţii. Astfel, în
cauza penală Brandstetter contra Austriei, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a indicat următoarele:
„Dreptul la un proces penal competitiv presupune atât pentru partea acuzării, cât şi pentru partea apărării să
se familiarizeze cu observaţiile şi probele prezentate de către partea adversă şi să răspundă la ele. Legislaţia
naţională poate îndeplini această prevedere în mod diferit, însă modalitatea prevăzută de această legislaţie
trebuie să garanteze că partea adversă va fi informată despre prezentarea obiecţiilor şi va avea posibilitate să
le comenteze" [18].
Trebuie să recunoaştem că acest principiu se realizează în totalitate doar la etapa dezbaterii judiciare; la
etapa urmăririi penale avem de a face doar cu unele elemente ale competitivităţii, care, în opinia noastră, nu
răspund în măsură deplină principiului echităţii.
În legătură cu aceasta, A.M. Baranov consideră că „...aplicată la procedura penală, justeţea (echitatea)
poate fi utilizată la evaluarea hotărârii finale, luate de instanţă în cazul soluţionării procesului penal. Toate
celelalte hotărâri, indiferent de subiecţii care le iau, nu pot fi evaluate ca fiind juste (echitabile) sau incorecte
(inechitabile), întrucât acestea nu reprezintă acţiuni ale justiţiei şi nu soluţionează litigiul judiciar .
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Categoria justeţei (echităţii) în calitate de evaluare a hotărârii luate nu poate fi aplicată nici în raport cu
refuzul de a intenta un proces penal, nici în raport cu hotărârea privind încetarea urmăririi penale, nici în raport
cu oricare hotărâre luată la etapa procedurii prejudiciare" [19, p.131].
Cu toate că această concluzie poate fi discutabilă, este necesar să menţionăm că la etapa procesului penal
care precede examinarea cauzei în şedinţa de judecată are loc doar pregătirea şi fundamentarea tezei care stă
la baza acuzării (învinuirii) şi în egală măsură a tezei apărării, de aceea despre echitate ca despre o categorie
morală a aprecierii acţiunilor şi hotărârilor luate de organele care realizează urmărirea penală este prematur
să se vorbească.
Altfel spus, activitatea competiţională a avocatului-apărător, manifestându-se în măsură deplină doar în
cadrul dezbaterii judiciare, în principiu, începe la etapa urmăririi penale. Aici este necesar să indicăm asupra
insuficienţei asigurării practice a organizării propriu-zise a apărării, chiar şi în cazul unei reglementări legislative
amănunţite a întrebării privind oferirea asistenţei de către un avocat din momentul începerii urmăririi penale.
La baza participării avocatului-apărător în procesul probării şi elaborării poziţiei apărării stă dreptul de a comunica cu bănuitul, învinuitul şi inculpatul. Acest drept reprezintă partea de bază a subpunctului b), paragraful 3
al art.6 din Convenţia europeană privind apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, care prevede
dreptul inculpatului de a avea timp suficient şi posibilitate să-şi pregătească apărarea.
După cum a arătat Micheli de Salvia în cauza „Avis”, Curtea Europeană a indicat următoarele: „Faptul că
acest drept nu este amintit în Convenţie nu înseamnă că el nu poate fi dedus din aceste prevederi, în special
din art.6 §3 pct.(b), (c) – posibilitatea inculpatului de a comunica cu avocatul său este un element esenţial de
pregătire pentru apărare. Totuşi, (...) în lipsa normei (principiului de drept) directe, nu este cazul să afirmăm că
dreptul de a comunica cu avocatul său şi de a face schimb de indicaţii sau informaţii confidenţiale, conform
sensului garantat de art.6 §3, nu se supune niciunei restricţii” [17, p.193].
Dacă analizăm practica țărilor europene în domeniul respectiv, putem constata că §148 din Codul de procedură penală al Republicii Federale Germane prevede următoarele: „Inculpatului, dacă acesta se află în arest, i
se permite comunicarea în scris sau orală cu avocatul”. În anul 1976, în CPP german au fost introduse modificări
esenţiale, care prevăd diverse restricţii ale dreptului de comunicare dintre avocat şi client în cauzele penale
legate de terorism. Astfel, în conformitate cu aceste modificări, întreaga corespondenţă a inculpatului învinuit
de activitate teroristă este supusă controlului judiciar, iar convorbirile dintre avocat şi inculpat au loc în încăperi care exclud transmiterea oricăror obiecte şi documente şi unde sunt instalate camere video [20].
În calitate de garanţie complementară de preîntâmpinare a transmiterii obiectelor şi documentelor, în anul
1977 Legea germană privind organizarea judecătorească a prevăzut posibilitatea organelor justiţiei din landurile
germane, pe perioada activităţii teroriste care durează de multă vreme, de a suspenda legătura dintre persoanele
aflate în detenţie, între ele şi cu lumea din afară, inclusiv comunicarea dintre avocat şi inculpat, cu condiţia
prezenţei următoarelor premise:
 existenţa pericolului real pentru sănătatea, viaţa sau libertatea cetăţenilor;
 existenţa suspiciunii întemeiate pe anumite date / fapte că un asemenea pericol vine din partea organizaţiei
teroriste;
 necesitatea de a rupe relaţiile cu persoanele care se află în detenţie şi sunt învinuite de activitate de
terorism, în scopul apărării de acest pericol.
În Belgia, judecătorul poate prescrie persoanei arestate un regim de izolare pentru primele trei zile. În
Marea Britanie, administraţia închisorii poate interzice comunicarea dintre avocat şi inculpat ca urmare a
circumstanţelor legate de activitatea locului detenţiei. În conformitate cu art.58 al Legii despre poliţie şi probele
penale din 1984, poliţia în persoana ofiţerului de urmărire penală poate împiedica participarea la proces a unui
avocat concret, dacă există temeiul să se considere că el va acţiona asupra martorilor sau va falsifica probele.
În acest caz, inculpatul are dreptul să invite un alt avocat, adică în acest caz este vorba nu despre limitarea
dreptului de participare la proces a avocatului, ci despre limitarea dreptului la alegerea avocatiduî' [21].
Limitarea dreptului de a comunica (a se întrevedea) cu avocatul a fost examinată de nenumărate ori la
nivelul documentelor internaţionale de drept. Astfel, în urma examinării cazului Kempbell şi Fell contra
Marii Britanii (1984), Curtea Europeană a menţionat următoarele: „În unele circumstanţe excepţionale statul
poate să limiteze caracterul particular al unor astfel de consultări (întâlniri cu clientul), în particular, dacă
există temeiul să se bănuiască că avocatul face abuz de situaţia sa profesională, acţionând în înţelegere cu
clientul în vederea tăinuirii sau distrugerii probelor sau pe alte căi împiedicând efectuarea actului justițiar"
[21, p.105].
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E.Gottrain, expertul Consiliului Europei, generalizând hotărârile adoptate pe marginea categoriei de
procese indicate mai sus, trage următoarea concluzie: în conformitate cu poziţia Comisiei Europene, dreptul
inculpatului de a comunica cu avocatul său poate fi supus limitării şi nu constituie o încălcare a paragrafului 3
art.6, dacă această ,,posibilitate i se oferă altă dată" [22, p.12].
Concluzii
Potrivit prevederilor art.26 din Constituția Republicii Moldova și art.24 din Constituția României, precum
și în concurs cu actele internaționale privind drepturile omului, dreptul la apărare este garantat pe tot cursul
procesului penal. Părțile au dreptul să fie asistate de un avocat-apărător.
După cum reiese din doctrină, din prevederile Codului de procedură penală și din actele internaționale în
domeniu, respectarea dreptului la apărare obligă organul de urmărire penală și instanța de judecată să asigure
bănuitului, învinuitului, inculpatului asistență juridică din partea unui apărător (avocat) ales de el sau desemnat
din oficiu.
Avocatul-apărător, conform prevederilor art.67 din Codul de procedură penală, este persoana care pe parcursul procesului penal reprezintă interesele bănuitului, învinuitului, inculpatului și acordă asistență juridică
calificată persoanelor nominalizate, prin toate mijloacele și metodele neinterzise de lege.
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