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AUDIEREA PĂRŢII VĂTĂMATE ÎN CADRUL CERCETĂRII JUDECĂTOREŞTI
Dumitru GHERASIM
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Legea procesual penală ocupă un loc important în mecanismul şi sistemul asigurării inviolabilităţii persoanei, al
tragerii la răspundere penală doar în baza temeiurilor legale, respectând drepturile tuturor participanţilor la procesul de
judecată. Totodată, este important a se ţine cont de faptul că garanţiile procesuale sunt oferite de lege nu doar în vederea
eliberării de la răspundere penală a persoanelor vinovate de comiterea infracţiunilor, ci şi pentru respectarea strictă a
drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor care s-au pomenit, având o anumită calitate procesuală, în orbita procesului penal şi, mai cu seamă, în sfera activităţii de examinare a cauzelor penale în instanţa de judecată. Şi totuşi este
necesar de a specifica: scopul de bază al activităţii procesual penale ţine de „urmărirea” persoanelor care au comis anumite fapte infracţionale şi de clarificarea vinovăţiei acestora în cadrul unui proces de judecată cu asigurarea tuturor drepturilor şi garanţiilor necesare realizării corecte a actului de audiere în cadrul cercetării judecătoreşti.
Pentru a asigura pedepsirea persoanelor vinovate de comiterea faptelor infracţionale, legea de procedură penală stabileşte o ordine strictă a activităţii instanţei de judecată, în special în latura efectuării cercetării judecătoreşti.
Cuvinte-cheie: cercetare judecătorească, proces penal, examinarea cauzelor penale în prima instanţă de judecată,
şedinţă de judecată, limitele cercetării judecătoreşti, ordinea cercetării judecătoreşti, conţinutul cercetării judecătoreşti, inculpat, parte vătămată, martor, expert, raport de expertiză, audiere primară, audiere contradictorială, audiere
în ordine de şah, audiere repetată şi suplimentară, aprecierea materialului probator, probatoriu, sentinţă.
HEARINGS OF THE VICTIM IN THE REALM OF JUDICIAL TRIAL
The criminal procedure law plays an important role in the mechanism and system of insurance of a person’s inviolability, of attracting criminal liability only on the basis of legal grounds, respecting the rights of all participants in the
court proceedings. It is also important to keep in mind that procedural guarantees are provided by law not only to release
the criminal liability of persons guilty of crimes but also for the strict observance of the legitimate rights and interests of
citizens with a certain procedural status finding themselves in a specific locus of the criminal trial, and especially in the
field of examination of criminal cases in court. Yet it is necessary to specify – the basic purpose of the activity of criminal
procedure is related to “prosecuting” persons who have committed certain criminal acts and to clarify their guilt in a
trial ensuring all rights and guarantees needed for the realization of a proper act of hearing in the court investigation.
To ensure the punishment of persons guilty of committing criminal acts, the criminal procedure law establishes a
strict order of the court activity, especially in carrying out judicial investigation.
Keywords: court investigation, criminal procedure, examination of criminal cases in the first instance, court hearing,
limits of the judicial inquiry, order of the judicial inquiry, contents of the judicial investigation, defendant, injured party,
witness, expert, expert report, first hearing, adversarial hearing, chess shaped hearing, repeated and further hearing,
appreciation of evidence, probative, sentence.
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