
ISSN      2587-4365
E-ISSN   2587-4373

LEGEA ŞI VIAŢA
Publicaţie ştiinţifico-practică

Chișinău 

septembrie • 2022

LAW AND LIFE

ЗАКОН И ЖИЗНЬ

Scientific-practical publication

Научно-практическое издание

Ediție specială



Asociaţi: Curtea Constituţională, Curtea Supremă de Justiţie, Asociaţia Judecătorilor din Re-
publica Moldova, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată, Institutul de Cercetări 
Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Stat ,,B.P. Hasdeu” 
(Cahul), Universitatea ,,Spiru Haret” (Constanţa), Universitatea ,,Petre Andrei” (Iaşi)

Adresa redacţiei:
str. Gh. Asachi nr. 21, mun. Chişinău, MD - 2009,

Republica Moldova
tel.: 022-234 132 (contabilitatea)

© Legea şi viaţa
pagina web: www.academy.police.md

COLEGIUL TEHNIC DE REDACŢIE

Ruslan Condrat,  redactor-şef tehnic
Iulian Bogatu, redactor
Angela Pareniuc, traducător 
Natalia Condrat, tehnoredactor

COLEGIUL DE REDACŢIE

Redactor-şef: prof. univ., dr. Radion Cojocaru

din Republica Moldova: 
prof. univ., dr. Iu. Larii; prof. univ., dr. hab.  V. Cuşnir; conf. univ., dr. D. Ostavciuc; prof. univ., 
dr. hab. Gh. Costachi; prof. univ., dr. hab. Gh. Gladchi; prof. univ., dr. V. Bujor; prof. univ., dr. 
Şt. Belecciu; prof. univ., dr. T. Osoianu; conf. univ., dr. Iu. Odagiu; conf. univ., dr. I. Erhan; 
conf. univ., dr. V. Ursu; conf. univ., dr. I. Trofimov; conf. univ., dr. M. Gherman; conf. univ., dr. 
B. Glavan; conf. univ., dr. Al. Pareniuc; conf. univ., dr. C. Rusnac; conf. univ., dr. V. Rusu; conf. 
univ., dr. V. Ionaşcu; conf. univ., dr. M. Pavlencu; conf. univ., dr. Gr. Ardelean; conf. univ., dr. 
A. Nastas; dr. V. Jitariuc; dr. S. Pilat; conf. univ. Ed. Pui; drd.  I. Chirtoacă; drd. A. Lungu; drd. 
Ig. Soroceanu; drd. V. Vasiliţa.

din străinătate: 
prof. univ., dr. C. Voicu (Bucureşti, România); prof. univ., dr. Gh. Popa (Bucureşti, România); 
prof. univ., dr. G.-M. Ţical (Constanţa, România);  prof. univ., dr. C. Peţa (Constanţa, 
România);  prof. univ., dr. W. Plywaczewski (Olsztyn, Polonia) dr. M. David (Constanţa, 
România); conf. univ., dr. G.-A. Nicula (Galaţi, România); prof. univ., dr. O. Krişevici (Kiev, 
Ucraina); conf. univ., dr. A. Politova (Mariupol, Ucraina).

Se editează din ianuarie 1991



MASA ROTUNDĂ INTERNAȚIONALĂ

DEZVOLTAREA EXPERTIZEI JUDICIARE ECOLOGICE 
– OBIECTIV ESENȚIAL ÎN PROTECȚIA MEDIULUI

Chişinău,  30 septembrie  2022

THE INTERNATIONAL ROUND TABLE 

DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL JUDICIAL EXPERTISE 
– AN ESSENTIAL OBJECTIVE IN ENVIRONMENTAL PROTECTION

Chisinau,  30 sepember, 2022 

MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

CENTRUL NAȚIONAL DE EXPERTIZE JUDICIARE

în parteneriat cu

UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA, ROMÂNIA

              UNIVERSITATEA DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 

DIN WROCLAW, POLONIA

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINȚIFICE A EXPERTIZELOR JUDICIARE DIN OR. KIEV  

AL MINISTERULUI JUSTIȚIEI AL UCRAINEI

 CENTRUL KIROVOGRAD DE CERCETĂRI ŞTIINȚIFICE ŞI EXPERTIZE 

CRIMINALISTICE AL MAI AL UCRAINEI, OR. KROPIVNIȚK, UCRAINA

CENTRUL  ŞTIINȚIFIC  NAȚIONAL ”INSTITUTUL DE EXPERTIZE JUDICIARE 

ÎN NUMELE PROFESORULUI EMERIT N.S. BOKARIUS”, OR. HARKOV, UCRAINA 

INSTITUTUL DE CHIMIE AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

FACULTATEA DE CHIMIE ŞI TEHNOLOGIE CHIMICĂ

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL, 

CATEDRA DE BIOLOGIE ŞI CHIMIE



LEGEA ŞI VIAŢA Publicaţie ştiinţifico-practică 4
ediție specială, 2022

LAW AND LIFE Scientific-practical publication

special edition, 2022

COMITETUL ŞTIINŢIFIC

PREȘEDINTE DE ONOARE

Sergiu LITVINENCO, 
Ministru al Justiţiei al Republicii Moldova

PREȘEDINTE

Olga CATARAGA       
Director, Centrul Naţional de Expertize Judiciare

MEMBRI:
Acad., prof. univ. Gheorghe DUCA, şef al Centrului de Cercetare de Chimie Fizică şi Anorganică, 
preşedinte al Societăţii de chimie din Moldova, consul de onoare al Republicii Elene în Moldo-
va, preşedinte al Academiei de Ştiinţe din Moldova, a. 2004-2018, membru de onoare al Acade-
miei Române, membru de onoare al Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte; dr. conf. univ. Sorin 
ALĂMOREANU, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; dr. Irena MALINOVSKA, reprezentant 
plenipotenţiar pentru cooperare internaţională al rectorului Universităţii de pregătire profesională 
din Wroclaw, Polonia; dr. Przemysław RUCHLEWSKI, prorector pentru instruire al Universităţii de 
pregătire profesională din Wroclaw, Polonia; dr. Alexandr RUVIN, director al Institutului de cerce-
tări ştiinţifice a expertizelor judiciare din or. Kiev al Ministerului Justiţiei al Ucrainei; Maxim BABII, 
director al Centrului Kirovograd de cercetări ştiinţifice şi expertize criminalistice al MAI al Ucrainei; 
dr. hab., conf. cerc. Aculina ARÎCU, Director al Institutului de Chimie; dr., conf. univ. Viorica GLA-
DCHI, decan al Facultăţii de chimie şi tehnologie chimică, USM; Ion BULIMESTRU, şef Departa-
ment chimie, USM; Lilia FLOREA, şef al Laboratorului metodico-ştiinţific al CNEJ.

COMITETUL DE ORGANIZARE
Olga CATARAGA ,      

director, Centrul Naţional de Expertize Judiciare

MEMBRI:
Ion LOPATENCO, responsabil de organizarea conferinţei, şef Laboratorul de analiză şi planificare, 
CNEJ; dr. Janusz BRYK, docent al Universităţii de pregătire profesională din Varşovia, Polonia; doc-
tor în ştiinţe juridice Natalia NESTOR, vicedirector al Institutului de cercetări ştiinţifice a experti-
zelor judiciare din or. Kiev al Ministerului Justiţiei al Ucrainei; candidat în ştiinţe, docent Alexandr 
KOLOMOEŢ, Centrul Kirovograd de cercetări ştiinţifice şi expertize criminalistice al MAI al Ucrainei; 
dr. conf. cerc. Raisa NASTAS, director adjunct pentru activitatea ştiinţifică al Institutului de Chimie; 
Lilian BELIBOV, director adjunct, CNEJ; Piotr PETCOVICI, director adjunct CNEJ.

Redacţia revistei „Legea și Viaţa” nu-și asumă nicio răspundere pentru nerespectarea re-
glementărilor înscrise în legislaţia privind drepturile de autor. În caz de plagiat - parţial sau in-
tegral - întreaga răspundere, atât juridică (penală, contravenţională, civilă), cât și deontologică, 
revine în exclusivitate autorului. De asemenea, opinia autorilor nu exprimă opinia redacţiei în 
abordarea subiectelor de referinţă.

Autorii poartă responsabilitatea pentru conţinutul articolelor.

cu suportul
AMBASADEI SUEDIEI ÎN MOLDOVA

și 
PROGRAMULUI NAŢIUNILOR UNITE PENTRU DEZVOLTARE



LEGEA ŞI VIAŢAPublicaţie ştiinţifico-practică5
ediție specială, 2022

SUMAR:

Irena MALINOWSKA 
Legal and organisational instruments for counteracting illegal waste management.................8

Renata WŁODARCZYK 
Prevention of illegal trade in wild animals and plants - a form of environment protection....15

Renata WŁODARCZYK 
Zapobieganie nielegalnemu obrotowi dzikimi zwierzętami i roślinami 
- formą ochrony środowiska......................................................................................................................................22

Elżbieta ŻYWUCKA – KOZŁOWSKA, Rossana BRONIECKA
Exhumation of the cadavers of war victims.......................................................................................................29

Ana-Maria GRĂMESCU, Ancuța GEMĂNARU (SIMION), Maria-Georgeta STOIAN
Impactul degradării mediului asupra fondului construit existent.......................................................35

Neculai Spirea ZAMFIRESCU, Andreea Sandu ZAMFIRESCU 
Expertiza criminalistică – discurs al ştiinţei descoperirii..........................................................................42

Янина Васильевна АНДРУЩАК 
Особливості проведення інженерно-екологічної судової експертизи з визначення
екологічної шкоди при самовільному знятті родючого шару ґрунту...................................47

Марта Васыливна АРТЫШКО
Развитие судебной экологической экспертизы 
– важный фактор охраны окружающей среды.....................................................................................51

Тарас Степанович ВАЙДА 
Правовые  знания  как средство формирования экологической компетенции
соискателей высшего образования учебных заведений МВД Украины..................................55

Denys CHEKIN, Andriy BUBLIKOV 
Situational tasks in the structure of forensic cognition..............................................................................60

Hanna VARYK 
Implementation and development of forensic 
environmental engineering expertise in Ukraine...........................................................................................63

Anatolii TIAPKIN, Tetiana KIPUSHEVA, Ihor LUSHCHYK
The essence of forensic science task......................................................................................................................66

Ihor BOHDANIUK
Ecotoxicity of explosion products of brisant high explosive munitions as object of forensic 
engineering and environmental examination while investigation of war crimes.......................69



LEGEA ŞI VIAŢA Publicaţie ştiinţifico-practică 6
ediție specială, 2022

Nataliia MARTYNENKO 
On the issue of the subject, tasks and research objects 
of forensic environmental engineering examination...................................................................................73

Iryna PETROVA 
Certain aspects of formation and development of forensic expertology............................................78

Олександр Валерійович ЛОПАТЮК
Розвиток судової інженерно-екологічної експертизи як важливий 
фактор забезпечення захисту навколишнього природного середовища............................81

Andrii PADALKA, Victoriia BILA
The significance of forensic environmental examination 
in criminal proceedings on ecocide........................................................................................................................84

Татьяна РЕВЯКИНА, Роман КИРИН 
Проблемные вопросы судебной экологической 
экспертизы в условиях войны в Украине....................................................................................................86

Kateryna SYLENOK, Ella KURDES, Daryna DUKHNENKO
Separate criteria for expert tasks differentiation..........................................................................................92

Tetiana KRYVAK 
The evolution of environmental forensics: general aspects in the world and in Ukraine........95

В.И. ТАРАН, О.Ю. ЧЕРНЫЧЕНКО
Охрана атмосферного воздуха ‒ основа здоровой жизни на земле.......................................101

Владлен Алексеевич ПАВЕЛКО
Роль и значение судебной экологической экспертизы при 
расследовании правонарушений против окружающей среды....................................................108

Антонина Ивановна ЧЕРЕМНОВА 
К вопросу экологического нормирования при определении исходных 
данных при проведении судебных инженерно-экологических экспертиз..........................110

Anatolii MINIAILO, Olena MAJSTRENKO, Yuliia KHOMICH
The development of forensic engineering and environmental expertise 
is an important factor for the of environment protection.......................................................................114

Andrii YAKYMOVYCH, Yuliia OSTAPYUK
Opportunities for research of environmental objects in the laboratory 
of research of materials, substances and products of SSRFC of the MIA of Ukraine................116

Ana-Maria GRĂMESCU, Maria-Georgeta STOIAN, Dana Nicoleta DOMOLESCU 
Expertiza judiciară - o ştiinţă interdisciplinară...........................................................................................120

Gheorghe POPA, Mihaela AGHENIȚEI, Ana Maria Daniela BARBU 
Conţinutul multifuncţional al dreptului omului la mediu........................................................................128

Мелания ХАЧАТРЯН, Гоар КАЗАРЯН, Диана ЭЛИАЗЯН 
Идентификация α-пирролидиновалерофенона (α-PVP)  с использованием 
инструментальных методов исследования........................................................................................143

Artiom PILAT
Aspecte procesuale privind aprecierea raportului de expertiză judiciară......................................151



LEGEA ŞI VIAŢAPublicaţie ştiinţifico-practică7
ediție specială, 2022

ЗАКОН И ЖИЗНЬНаучно-практическое издание

специальный выпуск, 2022 г.

Anatolie LÂSÂI 
Manifestări  ale  unor  probleme de mediu ambiant -  poluarea electromagnetcă....................159

Ana-Maria CÎŞLEANU 
Gestionarea deşeurilor provenite din agricultură......................................................................................166

Alina NITREAN
Determinarea particulelor-imitatori ai materialului nuclear sau altul 
radioactiv pentru exerciţii cu explozii radiologice......................................................................................175

Olga CATARAGA, Victoria PRISĂCARU, Lilian BELIBOV
Raţionamente cu privire la formarea experţilor judiciari  în domeniul ecologic........................182

Nicolae LEFTER, Viorica TRIFĂUȚAN, Olga CATARAGA
Rolul examinărilor traseologice în cadrul expertizelor judiciare ecologice...................................189

Lidia RUSANOVSCHI, Doina BODIU
Particularităţile şi problemele întâmpinate la efectuarea expertizelor judiciare contabile 
privind stabilirea neajunsurilor şi surplusurilor constatate în urma inventarierilor...........196

Tatiana CECHIN
Produsele ecologice şi beneficiile asupra factorului uman....................................................................203

Viorica TRIFĂUȚAN,  Olga CATARAGA
Rolul criminalistic al bioindicatorilor pentru evaluarea 
gradului de poluare al mediului în Republica Moldova...........................................................................207



LEGEA ŞI VIAŢA Publicaţie ştiinţifico-practică 8
ediție specială, 2022

LAW AND LIFE Scientific-practical publication

special edition, 2022

CZU  349.6

LEGAL AND ORGANISATIONAL INSTRUMENTS FOR COUNTERACTING ILLEGAL 
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ABSTRACT
In this publication, the author discusses the issue of legal and organisational instruments to counteract 

illegal waste management. Threats, waste management, especially plastic waste, is currently one of the of the 
most serious environmental and economic challenges not only in Poland, but also in the European Union and on a 
global scale. It is also the intention to present a hierarchy of waste management according to the order of priori-
ties set out in legislation and policy on waste prevention and management. 

Keywords: crime, counteraction, illegal waste, law, environmental protection.

Introduction
The dynamic increase in the production of plastics since the 1950s and the increased use of 

products made from it have led to an increase in the amount of waste of this raw material. Accord-
ing to a report by the Supreme Audit Office, this has exacerbated the risk of their mismanagement 
and negative impact on the environment - especially as the reuse and recycling rate of plastic 
waste remains low compared to other waste streams. Less than 30% of such waste is collected for 
recycling in the EU and a significant proportion of this is shipped outside the EU for further treat-
ment in third countries, which often have different environmental standards1.

In Poland, the Ministry of Climate and Environment is responsible for policy-making related to 
waste management in the country2, (formerly the Ministry of the Environment). As the body conduct-
ing a comprehensive problem analysis on the handling of plastic waste, as well as identifying possible 
problems with the management of this waste. The climate department of this Ministry, covers climate 
and sustainable development issues, in particular in terms of: waste management, including as part 
of a closed loop economy3. It follows from the statutory tasks that the minister in charge of climate 
matters supervises the President of the State Atomic Energy Agency, the Chief Inspector of Environ-
mental Protection, the Institute for Environmental Protection - State Research Institute, the Institute 
for Ecology of Industrial Areas, as well as the activities of the National Fund for Environmental Pro-
tection and Water Management and the provincial funds for environmental protection and water 
management. The minister in charge of climate matters, in agreement with the minister in charge of: 
construction, planning and spatial development and housing, energy, economy, maritime economy, 
communications, informatisation, agriculture, transport, inland navigation, internal affairs, health 

1 Informacja o wynikach kontroli NIK, działania na rzecz ograniczenia powstawania odpadów z tworzyw sztucznych  
i ich skutecznego zagospodarowania w Polsce, file:///C:/Users/Medion/Desktop/NIK-P-19-079-odpady-z-tworzych-
-sztucznych.pdf, [dostęp: 13.09.2022].
2 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, https://www.gov.pl/web/klimat, [dostęp: 14.09.2022].
3 art. 13a ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej, (Dz.U.2021.0.1893) t.j. - Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o 
działach administracji rządowej.
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and the Minister of National Defence, respectively, may define, by way of a regulation, separately for 
one or several matters, for certain waste, detailed conditions for the loss of status of waste, including in 
particular: 1) waste used in the recovery process; 2) acceptable processes and techniques for the treat-
ment of these wastes; 3) quality criteria applicable to materials resulting from the recovery process 
which have lost their status as waste, in accordance with the applicable product standards including,  
if necessary, limit values for contaminants; 4) requirements for the management system to demon-
strate compliance with the conditions for loss of status of waste, including, if necessary, quality con-
trol and monitoring of its own activities, as well as accreditation; 5) requirements for assessment 
and declaration of compliance with the conditions for loss of status of waste4.

The Act of 14 December 2012 on waste 5,defines in Poland the institutions responsible for 
waste management and measures to protect the environment, human life and health by prevent-
ing and reducing the generation and management of waste and by reducing the overall impact of 
resource use and improving the efficiency of such use, with the aim of moving towards a circular 
economy6. Hazardous waste is waste indicated in the catalogue of waste specified in the regula-
tions issued pursuant to Article 4, paragraph 3, of this Act as hazardous waste7.

Pursuant to Article 8 of the said Act, the owner of the property is presumed to be the holder 
of the waste. The owner of the property may be exempted from the obligation to remove the waste 
if he proves that the waste has been placed on his plot by other persons or proves that the plot 
is owned by another entity, also without his consent. Such an entity would then be obliged to re-
move the waste. If the owner does not take steps to establish the correct holder of the waste or if, 
as a result of the investigation, the person tossing the waste is not established, the owner will have 
to dispose of the waste. The consequences related to illegal storage, warehousing or dumping of 
waste are set out in both the Criminal Code and the Misdemeanours Code. Pursuant to Article 183. 
§ 1. of the Criminal Code of 6 June 19978, „anyone who, contrary to the regulations, stores waste 
or substances in such conditions or in such a manner that it may endanger human life or health 
or cause a significant reduction in the quality of water, air or land surface, or damage to plant or 
animal life on a significant scale, shall be subject to a punishment of deprivation of liberty for a 
term of between 3 months and 5 years. If the perpetrator of the act acts unintentionally, he shall 
be subject to a fine, the penalty of restriction of liberty or deprivation of liberty for a term of up to 
2 years”9. Other information on criminal liability for depositing as well as leaving waste in forests 
and public places is contained in the Code of Offences of 20 May 197110.

Pursuant to Article 26 of the Waste Act11, every holder of waste is obliged to immediately 
remove waste from places not intended for its storage or warehousing.

Pursuant to the provisions of this Act, the waste producer or the natural person, legal per-
son and organisational unit without legal personality in possession of the waste is deemed to be 
the waste holder. If the waste is not removed, the mayor, mayor or town mayor shall, by means of 
a decision issued ex officio, order the holder of the waste to remove the waste from the place not 
intended for its storage or warehousing. Where the waste is located on land owned by a munici-
pality, the removal order shall be issued by the regional director for environmental protection12.

Human activity in various spheres of activity is connected with the issue of waste gen-
eration. According to the principles of waste management, the first step should be to prevent 

4 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (Dz.U. 2013 poz. 21).
5 Tamże.
6 Tamże.
7 Tamże.
8 art. 183. § 1. Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r.
9 Ustawa Kodeks karny wykonawczy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 652).
10 Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r., (Dz. U. z 2018 r., poz. 618).
11 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (Dz.U. 2013 poz. 21).
12 Tamże.
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and reduce the generation of waste, then to ensure recovery and finally to ensure the disposal 
of waste - all factors must comply with the principles of environmental protection. Disposal of 
waste should take place as soon as it has not been possible to prevent the generation of waste 
and which has not been recovered. Disposal is consequently a last resort when other measures 
are no longer possible. One method of disposal is landfilling. Landfilling always occurs either as  
a complementary method or as the final step in the management process13.

As the literature analysis shows, plastic waste pollution poses a serious threat to the envi-
ronment as a whole. It creates problems for both wildlife and human kind. Every year, between 6 
and almost 15 million tonnes of plastic waste enters the oceans - the amount that can be loaded 
into more than 1.8 million trucks. At the same time, new sources of plastic seeping into the envi-
ronment are being discovered, which can pose a threat to both itself and human health. Plastic mi-
croplastics - tiny fragments of plastic (less than 5 mm) accumulate  in the seas, and their small size 
makes them easy for marine organisms to ingest. Recent observations also indicate the presence 
of microplastics in the ambient air,  in the oceans, rainwater, drinking water, some food products 
and even in human blood. It is also worth noting that plastic waste decomposes very slowly - up 
to several hundred years as in the case of plastic bottles or cups, which, with the passage of time, 
only increases the scale of the environmental pollution problem with such waste. Thus, some of 
the plastic waste generated today will pose a serious problem for the next few generations14.

The EU Member States, including Poland, shall ensure that the process of developing policy 
and legislation on waste is fully transparent, in line with existing national legislation on consulta-
tion and involvement of citizens and stakeholders15.

EU countries shall take into account the general environmental protection principles of pre-
cautionary and sustainable approach, the waste hierarchy, technical feasibility and economic vi-
ability, protection of resources as well as the overall environmental, human health, economic and 
social impacts, in accordance with Articles 1 and 13 of the Directive of the European Parliament 
and of the Council on waste16. 

The following waste hierarchy applies as an order of priority in waste prevention and man-
agement legislation and policy: a) prevention; b) preparing for re-use; c) recycling; d) other recov-
ery methods, e.g. energy recovery; and e) disposal17.

In applying the waste hierarchy referred to in paragraph 1 of this Directive, Member States 
shall take measures favouring solutions which produce the best overall environmental outcome. 
This may mean departing from this hierarchy for some waste streams where this is justified by the 
application of life-cycle thinking methodologies that consider the overall impacts associated with the 
generation and management of such waste, whether in soil or water, and especially in the oceans18.

According to available estimates, between 5 and almost 14 million tonnes of plastic waste 
enter the oceans each year. New sources of plastic release into the environment are also being 
identified, which may pose risks to the environment and human health. Microplastics - small piec-
es of plastic (less than 5 mm in size) - accumulate in the seas and their small size means that they 
are easily ingested by marine organisms. Recent observations also indicate the presence of even 
finer plastic particles (even less than 1 micrometre) in air, rainwater, drinking water and some 
food products, although the effects of this on health are not yet known19.
13 M. Kryczyk, M. Masłoń, Nielegalne składowiska odpadów jako źródło zanieczyszczeń środowiska naturalnego,  http://
www.pogorzedynowskie.pl/data/referaty/xvbs/ref_5_xvbs.pdf, [dostęp: 13.09.2022].
14 Tamże.
15 Tamże.
16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady o odpadach 2008/98/WE z 19 listopada 2008 w sprawie odpadów, (Dz. 
U. L. 312 z 22.11.2008, s.3).
17 Tamże.
18 Tamże.
19 Raport Microplastics in drinking-water, Światowa Organizacja Zdrowia, opublikowany 22 sierpnia 2019 r, https://
apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326499/978.924.1516198-eng.pdf?ua=1, [dostęp: 13.09.2022].
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In Poland, the Central Statistical Office is responsible for the transmission of national waste 
data to Eurostat. This unit collects data on municipal waste as part of a survey conducted on the 
form M-09 - Report on waste export and treatment. On the other hand, data on non-municipal 
waste are compiled on the basis of a survey carried out by the Central Statistical Office on the form 
OS-6 - Report on waste (excluding municipal waste)20.

Landfill sites are organised, appropriately located, designated by zoning regulations, and 
technically properly arranged places for depositing waste. The Polish landscape also features illegal 
landfills - so-called wild dumps - which are a potential source of many pollutants. Illegal landfills are 
technically unprepared places where waste is deposited. Unlike modern landfill sites, they have no 
safeguards to protect the environment against harmful substances seeping into the soil and surface 
and groundwater. They can therefore pose a real threat to the health and life of humans and animals, 
and at the same time be a source of unpleasant odours. In addition, these sites detract from the land-
scape, especially in areas attractive to tourists. The problem of waste and its disposal is regulated by 
a number of legal acts. Information on the responsibility for the removal of waste from places not 
intended for storage is contained in the Act of 14 December 2012 on waste21.

The closure of the Chinese market to imports of many types of waste (including waste plas-
tics) has only highlighted the problems of the European, including Polish, waste management sector. 
This situation may, however, be a stimulus to change the current view of this area and lead to its 
development. This is why it is so important - strongly emphasised in the EU’s current environmental 
policy - to take measures that will lead to significant changes in waste management, i.e. an improve-
ment in resource efficiency and ultimately to the implementation of the principles of a closed loop 
economy. This is a concept that involves keeping raw materials and materials in the economy for as 
long as possible, with minimised waste generation. A holistic approach is therefore required, cov-
ering the steps from design and production, through consumption, repair and remanufacturing, to 
waste management and obtaining secondary raw materials that are recirculated22. 

Implementing effective measures to improve the management of plastic waste will require 
appropriate incentives and solutions to stimulate the next stages of the product life cycle. This is 
currently the biggest challenge for national action in the context of tightening EU requirements23.

In order to diagnose the problems of plastics waste management and to encourage national 
governments to take preventive and corrective action in this area and to raise public awareness and 
remedial action in this area and to raise public awareness, 12 European Supreme Audit Institutions 
- Albania, Bulgaria, Hungary, Malta, Moldova, North Macedonia, Poland, Portugal, Romania, Serbia, 
Slovakia and Turkey - started an audit cooperation. As mentioned earlier, the report shows that the 
Supreme Audit Office was the initiator and coordinator of the project. According to the jointly devel-
oped action plan, 12 country audits were carried out. The participants in the project were members 
of the EUROSAI Working Group on Environmental Audits (WGEA). Participants included The proj-
ect also involved, as observers, representatives of the European Court of Auditors24.

After more than two and a half years of cooperation, NIK has prepared a joint report on 
plastic waste management in Europe. The report contains findings in three areas (1. Legislation 
and organisational arrangements for the management of plastic waste, 2. The policy adopted to 
manage plastics waste properly, 3. of plastics waste management, 3. Results of plastics waste 
20 Informacja o wynikach kontroli NIK, działania na rzecz ograniczenia powstawania odpadów z tworzyw sztucznych 
i ich skutecznego zagospodarowania w Polsce, file:///C:/Users/Medion/Desktop/NIK-P-19-079-odpady-z-tworzych-
-sztucznych.pdf, [dostęp: 13.09.2022].
21 M. Kryczyk, M. Masłoń, Nielegalne składowiska odpadów jako źródło zanieczyszczeń środowiska naturalnego,  http://
www.pogorzedynowskie.pl/data/referaty/xvbs/ref_5_xvbs.pdf, [dostęp: 13.09.2022].
22 Informacja o wynikach kontroli NIK, działania na rzecz ograniczenia powstawania odpadów z tworzyw sztucznych 
i ich skutecznego zagospodarowania w Polsce, file:///C:/Users/Medion/Desktop/NIK-P-19-079-odpady-z-tworzych-
-sztucznych.pdf, [dostęp: 13.09.2022].
23 Tamże.
24 Tamże.
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management activities), common conclusions from the issues analysed (21) and common recom-
mendations (11). The report is mainly based on summaries of 12 national reports, but many other 
external sources and Eurostat waste databases were also used in its preparation25.

The findings of the joint report show that the circular economy is, for the time being, more 
visible as a theoretical concept than as practical action taken in the individual countries audited.  
Of course, among the countries audited, it is noticeable that there is a varying degree of system 
preparation and state of advancement in the implementation of waste management activities. 
Some are at a very early stage of developing a waste management system, facing problems such as 
lack of basic strategic documents or outdated plans, lack of up-to-date and reliable data on the state  
of waste management, the absence or very low level of separate waste collection. However, re-
gardless of the results currently achieved, in any case, a fundamental change in the waste manage-
ment system will be required for a full transition to a closed loop economy (GOZ) model26. From 
2021, a levy on non-recycled plastic packaging waste has been introduced in the EU. It is set at 
€0.80 per kg of waste. This new levy is informally referred to as a ‘plastic tax’”27.

The problem of illegal waste storage in Poland is one of the tasks of the government ad-
ministration bodies in charge of collecting and providing statistical information related to waste 
production, processing and storage is the Central Statistical Office. In its reports, the CSO presents 
data on, inter alia, the amount of waste generated in a given calendar year, as well as statistics on 
the number of active, closed and illegal landfills28.

Every year, local authorities take action to detect and eliminate wild landfills. Unfortunate-
ly, their possibilities are limited, mainly due to the fact that the costs of waste removal from places 
not intended for dumping are very high. The creation of wild landfills shows a lack of responsibil-
ity and indicates that many people do not fully understand the harmfulness of this phenomenon. 
In order to reduce the emergence of new landfills, the public’s attitude to the importance of the 
environment needs to change. Environmental education in this area is therefore necessary. It is 
also important that the legislation on illegal landfills is properly regulated and that penalties for 
abandoning waste are significantly increased. Fulfilment of the conditions outlined and proper 
cooperation of the inhabitants in implementing the waste management plan in the municipalities 
can lead to a significant reduction of this negative phenomenon29.

Estimates in the possession of the Inspection Department of the Chief Inspectorate of Envi-
ronmental Protection show that in 2021, 318 sites of illegal waste accumulation were revealed in 
Poland (as at 26 December 2021)30.

Monitoring the sources of waste generation, the quantities of waste and the individual man-
agement methods should be at the heart of a well-functioning waste management system. This 
applies, of course, to the entire waste stream, but also to specific types of waste, including plastic 
waste. It should be stressed, however, that it is insufficient to study only the changes in the level 
of recycling and preparation for reuse of waste or particular types of waste, without data on how 
the remaining part of the generated waste is managed31.

Unfortunately, Poland lacks a uniform and complete system for collecting and reporting 
waste data, and this problem is particularly evident when it comes to analysing data on individual 
waste streams, and therefore also information on the quantities and manners of managing plastic 
25 Tamże.
26 Tamże.
27 Tamże.
28 Tamże.
29 M. Kryczyk, M. Masłoń, Nielegalne składowiska odpadów jako źródło zanieczyszczeń środowiska naturalnego,  http://
www.pogorzedynowskie.pl/data/referaty/xvbs/ref_5_xvbs.pdf, [dostęp: 14.09.2022].
30 https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/gios-nielegalne-skladowiska-odpadow-11257.html, [dostęp: 
14.09.2022].
31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady o Odpadach 2008/98/WE z 19 listopada 2008 w sprawie odpadów, (Dz. 
U. L. 312 z 22.11.2008, s.16).
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waste. The Ministry of Climate and Environment (formerly the Ministry of the Environment) has 
created - on the basis of several laws and implementing regulations - a reporting system for mu-
nicipal waste, packaging waste and waste management entrepreneurs. A separate reporting sys-
tem has been created by the CSO. At the same time, this unit is responsible for reporting national 
data to Eurostat, but the data presented there - especially on municipal waste recycling rates (due 
to a different calculation methodology) - are not the same as the data collected by the Ministry 
of Climate and Environment (and previously the Ministry of the Environment). And although the 
above solutions are in line with the legal regulations in force, they do not ensure the possibility of 
full accountability of the waste management system, also in the part concerning plastic waste, and 
make it difficult to carry out analyses of the correctness and effectiveness of the functioning of the 
waste management system32.

„The EU Member States shall use economic and other instruments and measures to create 
incentives to apply the waste hierarchy, such as those indicated in this Directive of the European 
Parliament and of the Council on waste or other appropriate instruments and measures. Member 
States shall take measures to prevent waste. These measures shall at least: a) promote and sup-
port sustainable production and consumption patterns; b) encourage the design, production and 
use of products that are resource-efficient, durable (including in the sense of being long-life and 
not artificially shortening the life cycle), repairable, re-usable and upgradeable; c) target products 
containing critical raw materials in order to prevent these materials from becoming waste; d) en-
courage the re-use of products and the setting up of systems to promote repair and reuse, in par-
ticular for electrical and electronic equipment, textiles, furniture, packaging and building materi-
als and products; e) promote, where appropriate, and without prejudice to intellectual property 
rights, the availability of spare parts, manuals, technical information or other tools, equipment or 
software allowing products to be repaired and reused without impairing their quality and safety; 
f) reduce waste generation from industrial production, mineral extraction and manufacturing 
processes and from construction and demolition, taking into account best available techniques; 
(g) reduce food waste generation in primary production, processing and manufacturing, in retail 
and other food distribution, in restaurants and food services, as well as in households, as a con-
tribution to the United Nations Sustainable Development Goal of halving by 2030 the global per 
capita food waste in retail and consumption, and to reduce food losses in production and distri-
bution; h) encourage food donations and other forms of food redistribution, giving preference 
to human food use over use as animal feed or processing into non-food products (i) promote the 
reduction of the content of hazardous substances in materials and products, without prejudice to 
the harmonised legal requirements laid down at Union level for those materials and products, and 
ensure that any supplier of an article as defined in Art. 3(33) of Regulation (EC) No 1907/2006 of 
the European Parliament and of the Council (1), in accordance with Article 33(1) of that Regula-
tion submits information to the European Chemicals Agency as from 5 January 2021; (j) reduce 
the generation of waste, in particular that which is not suitable for preparing for re-use or re-
cycling; (k) identify products that are major sources of litter, in particular the land and marine 
environments, and take appropriate measures to prevent and reduce litter from those products. If 
Member States choose to fulfil this obligation by imposing market restrictions, they shall ensure 
that these restrictions are proportionate and non-discriminatory; l) pursue the prevention of ma-
rine litter as a contribution to the United Nations Sustainable Development Goal to prevent and 
significantly reduce all types of pollution of the marine environment; and m) develop and support 
awareness-raising campaigns on waste prevention and litter”33. 
32 Informacja o wynikach kontroli NIK, działania na rzecz ograniczenia powstawania odpadów z tworzyw sztucznych 
i ich skutecznego zagospodarowania w Polsce, file:///C:/Users/Medion/Desktop/NIK-P-19-079-odpady-z-tworzych-
-sztucznych.pdf, [dostęp: 13.09.2022].
33Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady o Odpadach 2008/98/WE z 19 listopada 2008 w sprawie odpadów, (Dz. 
U. L. 312 z 22.11.2008, s.16).
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As previously noted, the commented “provision of the Law of 14 December 2012 on waste 
specifies that “waste prevention consists at least in: 1) promoting and supporting sustainable 
production and consumption patterns; 2) encouraging the design, manufacture and use of prod-
ucts that are resource-efficient, durable, repairable, reusable and upgradable, and not artificially 
shortening the life cycle of products; 3) encouraging the reuse of products and the establishment 
of systems to promote their repair and reuse, in particular with regard to electrical and electronic 
equipment, textiles, furniture, packaging and building materials and products; 4) promoting the 
availability of spare parts, manuals, technical information or other tools, hardware or software al-
lowing the repair and reuse of products without impairing their quality and safety, as long as this 
does not lead to an infringement of intellectual property rights; 5) reducing waste generation in 
processes related to industrial production, mineral extraction from deposits and manufacturing, 
and construction and demolition, taking into account the best available techniques; 6) reducing 
food waste generation in primary production, processing and manufacturing, food retailing and 
other distribution, food services and households; 7) encouraging the donation of food products 
and other forms of food redistribution, giving priority to human use over use as animal feed or 
processing into non-food products; 8) promoting the reduction of the content of hazardous sub-
stances in materials and products; 9) reducing the generation of waste, particularly that which is 
not suitable for preparation for re-use or recycling; 10) identifying products that are major sourc-
es of litter, in particular the terrestrial and marine environments, and taking action to prevent and 
reduce waste from these products; 11. seeking to prevent the generation and release of waste into 
the marine environment; 12. developing and supporting information campaigns to raise aware-
ness of waste prevention and littering”34.

According to the Act referred to above, the legislator indicates that in Poland, “waste man-
agement must be carried out in such a way as to protect human life and health and the environ-
ment; in particular, waste management must not: 1) cause danger to water, air, soil, plants or ani-
mals; 2) cause nuisance through noise or odour; 3) cause adverse effects on rural areas or places 
of special importance, including cultural and natural”35.

Conclusions:
1. Develop a system of extended producer responsibility to ensure that the real costs of waste 

collection and management (including plastic waste) are covered;
2. Improve international guidelines and standards for preventing and combating environmental 

crime;
3. increase penalties for offenders responsible for polluting the environment with illegal 

waste.
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Summary
At the time of Poland’s accession to the European Union, it became part of the second largest (after the 

US) market for the sale of live specimens of animals protected by the Washington Convention. In addition, it is a 
transit country for a significant number of wild plant species or their products, intended for recipients in Western 
Europe due to the eastern border of Poland - one of the longest borders in the EU and at the same time the first 
through illegal trade in wildlife. The effectiveness of international actions aimed at counteracting this phenom-
enon and its global consequences strongly depends on the effectiveness of actions of individual countries that 
are exporters or importers of endangered and endangered species. That is why it is so important to improve the 
quality of control of this phenomenon in Poland, although the conditions do not always favor a favorable turnover 
in this matter, which is important for environmental protection.

Keywords: wildlife trade, social control, CITES, threats.

The „law enforcement officers” often face unusual and at the same time important challen-
ges. A good example of this is the involvement of law enforcement agencies in activities related 
to environmental protection, which will be the subject of this report. It is about controlling the 
illegal trade in wild animals and plants, which is a form of fighting for the surrounding environ-
ment. This issue is extremely important from the point of view of the contemporary struggle with 
the problem of extinction of subsequent species, the main causes of which are: loss of natural 
habitats, over-exploitation of natural resources, changes in interspecies relations in ecosystems 
and agriculture. It is of great importance here to limit the excessive exploitation of wild animals 
and plants, which is to be achieved by introducing newer and newer legal solutions aimed at en-
suring ecological1 balance in ecosystems. One of the documents is the national species protection 
consisting in prohibiting or restricting the acquisition of endangered species from nature. Often, 
countries with unique specimens of animals and plants are not able to effectively protect the abo-
ve-mentioned species on their own. a population of exceptional importance for humans and for 

1 Ecological balance − a state of dynamic equilibrium within a community of organisms where the diversity of genetics, 
species and ecosystems remains relatively constant and undergoes gradual change. The most important point of the 
ecosystem is the maintenance of the natural balance, which can be disturbed by the emergence of new species, sudden 
death of certain species, natural hazards or man-made causes. Ecological balance defines how ecosystems are organ-
ized in a state of stability in which species coexist with other species and their environments. There must be a balance 
between living organisms such as humans, plants and animals, and their environment, where their harmonious rela-
tionships reflect a healthy and desirable ecological balance, and humans play a key role because they have the ability to 
think greater than that of other living things. Conditions conducive to the reproduction and development of organisms 
ensure ecological balance by maintaining the stability of organisms and the environment. Floods, droughts, violent 
storms and irresponsible hunting for predators as well as overexploitation of plants cause an imbalance in the ecolog-
ical balance on which the existence of the Earth is completely dependent, cf. The rights of conquest 2018. TÜRCERT 
Technical Control and Certification Inc., online https://www.ekolojik.com.tr/pl/sektorel-ipuclari/ekolojik-denge-ne-
demek/ [access: 30/08/2022].
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the ecological pyramid2. Hence, the introduced national and international legal regulations should 
concern, for example, the conditions of transporting protected fauna and flora specimens across 
the border. In turn, the relatively low detection of smuggling cases prompted most countries to 
introduce additional legal provisions on the commercial use of protected species of animals and 
plants. It is also necessary to prohibit the possession of rare copies of illegal or undocumented 
origin in some countries, and non-compliance with the introduced legal regulations is considered, 
in a broad sense, as illegal trade in wildlife within endangered species. Another form of preventing 
illegal trade in fauna and flora is control considered as social, which is formalized and informal in 
nature3, including a system of social sanctions (negative, positive) and agendas (groups, organi-
zations, institutions). They are authorized to apply sanctions to criminal behavior of individuals 
in the area regulated by a normative act. In the first case (formalized), the group of controlling 
entities (control agencies) was defined, the measures used to encourage compliance with certain 
norms, as well as the group of entities subject to control. In the second case (informal), there are 
unspecified controlling entities, controlled entities and a set of control measures. Crime preventi-
on, which is a part of social control, can be implemented in three stages: primary, secondary and 
follow-up. At the same time, at the stage of primary actions, emphasis is put on shaping social 
policy, which is to eliminate factors conducive to committing crimes. At the stage of secondary 
activities involving techniques in the field of situational crime prevention, a situation is mani-
pulated in which a violation of the law may occur in order to prevent the commission of a crime 
at a given time, place, by a specific perpetrator. At the stage of follow-up, it is about reacting to 
the committed violation of the law, and it includes activities undertaken by formalized control 
agencies, such as the Police, prosecutor’s office, and courts4. There are many reasons why the 
issue of controlling illegal trade in endangered species deserves attention from the society and 
researchers, allowing it to explain the consequences of not being cautious in drastic treatment of 
the surrounding environment5. In fact, improper actions that are a consequence of illegal trade 
in fauna and flora species fall within the scope of several basic threats: • for the environment;  
• economic; • for people; • for national security.

As far as environmental threats are concerned − the illegal wildlife trade has a negative im-
pact here, as it causes threats to biodiversity, and this contributes to the extinction of many other 
animal and plant species. This phenomenon is directly related to the introduction of alien and 
invasive species that can displace native species and transfer diseases to the „robbed” ecosystem. 
The extinction of wild fauna and flora is important for the loss of some species as well as for the 
elimination of one of them, which leads to the complete destruction of the ecosystem, or at least 
to its ecological imbalance. For example, the destruction of coral reefs or forests (e.g. tropical) 
can significantly affect climate change, and human activities destroying animal and plant habitats 
most often lead to a reduction in biodiversity in a given area6. The striking examples of pheno-

2 Ecological pyramid − a concept introduced in 1927 by Charles Elton - English ecologist, zoologist, pioneer of modern 
animal ecology, who also initiated the functioning of other concepts, e.g. ecological niche, food chain, food web, invasive 
species, population variability. The ecological pyramid is also called from its creator: Elton’s, Elton’s, numbers or troph-
ic pyramid; its basis is formed by producers, and on the next levels there are herbivores and second-order consumers, 
while the top is made up of consumers of the highest orders - predators. It has several types, depending on whether we 
are interested in the species abundance in the trophic chain or the energy or biomass transferred between the levels, 
see more M. Maćkowiak, A. Michalak, Biology: Unity and Diversity, Warsaw 2008, pp. 893-894; M. Popielarska-Koniec-
zna, School dictionary: biology, Kraków 2003, p. 381.
3 J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Criminology, Gdańsk 2007, p. 415.
4 Ibidem, pp. 415, 464-472.
5 See T. Wyatt, Wildlife Trafficking. A Deconstruction of the Crime, the Victims and the Offenders, Palgrave Macmillan, 
Basingstoke 2013; A. Nurse, Animal Harm. Perspectives on Why People Harm and Kill Animals, Routledge, Farnham 
2013; R. White, D. Heckenberg, Green Criminology. An introduction to the study of environmental harm, Routledge, 
London, New York 2014, pp. 63-67.
6 R. White, D. Heckenberg, Green Criminology…, eds. cit., s. 65-67.
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mena contributing to the drastic decline in the population of various species are, among others, 
killing high-value fur animals, killing elephants to obtain their tusks, killing rhinoceros to acquire 
their horns used in traditional Asian medicine, catching a record number of sharks whose fins are 
used to prepare the world’s most exclusive soup. Given the situation of sharks at the top of the 
food chain, the species that feed them are beginning to multiply at such a rate that it leads to food 
loss, e.g. in the form of algae, plankton, small fish. It happens that invasive species of plants and 
animals colonize at an alarming rate in a given ecosystem, significantly depleting it or leading to 
total destruction. As already mentioned, they can be the carriers of diseases and parasites to whi-
ch species in this ecosystem are vulnerable. Referred to as „stowaways” in illegal shipments, in the 
absence of appropriate control during transport, they can become invasive species, transmitting 
pathogens or parasites. There is also evidence of a lack of sanitation in commercial transactions 
where animals, isolated from each other in the wild, suddenly find themselves in close proximity 
to each other, resulting in a very quick and easy spread of various types of pathogens7. Not only 
animals that are traded, but also farm animals, and even people can be at risk of them; which in the 
case of animals reduces production processes and the world economy, while for humans it may 
result in an increase in morbidity and even mortality.

In the area of   economic threats − the negative consequences of illegal trade in wildlife in 
endangered species, i.e. the reduction of biodiversity, the transmission of diseases and the intro-
duction of invasive species, may have an impact on the state of the economy due to the threat they 
pose to natural and fundamental resources for the economy of the country. A certain country may 
be deprived of tax revenues that would be obtained in the event of legal trade, and all companies 
related to the livestock industry may be affected by this phenomenon. Losing profit from this area 
or reducing the chances of obtaining food due to a reduction in biodiversity, can displace individu-
als and even the entire village population, which creates an increasingly common problem leading 
to the so-called ecological migration8.

It is worth noting that the estimated share of illegal logging in the global timber trade at the 
border is about 30%, which contributes 50% to deforestation9 in Central Africa, the Amazon, and 
Southeast Asia, and consequently deprives the local population of economic development oppor-
tunities. In turn, illegal fishing causes the depletion of fish resources, leading to the degradation of 
freshwater and marine habitats. Consequently, competition is distorted and coastal communities 
weakened, especially in underdeveloped countries10.

Within the scope of the risks to humans − their health may be threatened by diseases trans-
mitted by illicit trade animals. According to the opinion of the European Economic and Social Com-
mittee, animal species illegally imported into the territory of the European Union Member States are 
not subject to certification by competent veterinary services, which may lead to the spread of diseases, 
especially among farm animal species and, consequently, among humans. Avoidance of appropriate 
phytosanitary control exposes native species of cultivated plants, and those growing wildly, to conta-
mination with new pathogens. It is estimated that 75% of new infectious diseases are of animal origin, 
mostly from wildlife. Therefore, the illegal trade in such species increases the risk of global epidemics, 
such as: H5N1 avian influenza, acute respiratory distress syndrome (SARS)11, monkey pox. Moreover, 

7 W. Karesh, R. Cook, E. Benett, J. Newcomb, Wildlife Trade…, eds. cit.
8 T. Wyatt, Wildlife Trafficking…, eds. cit., s. 44-46.
9 Deforestation − deforestation, the so-called deforestation. The process of reducing the share of forest land in the total 
area of the territory. The term is most often used to refer to the large-scale logging of tropical forests (e.g. the Amazon), 
which contributes to the increase in the greenhouse effect on Earth as a result of reduced CO2 assimilation by plants, 
see https://www.teraz-srodowisko.pl/szukaj/?s=Deforestacja [access: 13/09/2022].
10 Opinion of the European Economic and Social Committee on the Communication from the Commission to the Council 
and the European Parliament on the EU approach to wildlife trafficking COM (2014) 64 final, https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/ PL / TXT / PDF /? Uri =CELEX52013AE6185 & from = EN [access: 13/09/2022].
11 Ibidem, Opinion of the European Economic and Social Committee ...
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the literature on environmental protection often mentions the problem of killing people involved in 
combating illegal trade in wildlife12, which is a very worrying phenomenon.

In the area of   threats to national security − the fact of illegal trade in wild animals and 
plants threatened with extinction can bring huge profits, and the risk of disclosing it and suffering 
negative consequences is rather negligible, because this activity is carried out by well-organized 
criminal groups with wide connections in network structures and experience in washing many 
goods. There is evidence that there are organized crime groups in the world that engage in the 
illegal trafficking of fauna and flora species. Trafficking in them is seen as a safe and profitable 
activity that is an alternative to traditional areas carried out by criminal groups, eg drug crime, 
human trafficking, illicit firearms trafficking. Organized criminals have the potential to use tra-
ditional smuggling methods and routes, with a reduced risk of unmasking illegal activity. It has 
been proven that there is a link between crimes against the trafficking of wild animals and plants 
and drug crimes related to terrorism and international military conflicts13. For this reason, it is 
recognized that the human community must undertake joint efforts to reduce the above-mentio-
ned phenomena that disrupt environmental security. This was reflected in the efforts to develop 
international legal regulations, starting with the Convention on International Trade in Endange-
red Species of Wild Fauna and Plants, referred to as the Washington Convention of 1973 (here-
inafter: CITES)14. However, the development of effective, coherent and adequate social control 
measures for illegal trade in wildlife, due to the enormous quantitative and qualitative diversity, 
still remains a high challenge above all measures. This difficulty is also caused by the fact that the 
discussed problem is related to issues related to the creation and application of law, animal wel-
fare issues and issues of broadly understood environmental protection. This is to be counteracted 
by several categories of entities involved in various missions to fulfill and different preferences 
for strategic coping with the problem in question. The legal response to this phenomenon extends 
between regulation and criminalization, and the debates that are initiated focus mainly on the 
question of which of the solutions is more effective, i.e. allowing trade in wild animals and plants 
to some extent or a complete ban on the practice, i.e. regulation or for criminalization. The above-
mentioned Washington Convention, which is a document of the highest international rank in the 
field of wildlife trade, can be perceived as a combination of both regulatory and criminalization 
issues, but with the advantage of the regulatory model. Basically, the basis here is the anthro-
pocentric assumption and the related concern to guarantee the continuity of the exploitation of 
natural resources. The parties to the convention undertake to issue regulations adequate to the 
needs to protect endangered species listed in CITES15. Since Poland joined the European Union, it 
has become, after the USA, the second largest market for live specimens of animals protected by 
the Washington Convention. The geographic conditions of our country (due to the eastern border 
being one of the longest borders of the EU and the first one in the way of illegal trade in wildlife) 
have resulted in the transit of a significant number of eyes of live species of animals, plants or their 
products intended for recipients in Western Europe. The effectiveness of actions taken to coun-
teract the discussed phenomenon and its global consequences strongly depends on the effective-
ness of actions taken by countries that are exporters or importers of dying and endangered items. 
For this reason, it is important to improve the quality of social control of the above-mentioned 
phenomena, with an attempt to answer the question: what is the state of social control of illegal 

12 T. Wyatt, Wildlife Trafficking…, ed. cit., pp. 46-51; W. Karesh, R. Cook, E. Benett, J. Newcomb, Wildlife Trade…, eds. cit.
13 M. Naim, Illicit: How smugglers, traffickers and copycats are hijacking the global economy, London 2005.
14 D. Cook, M. Roberts, J. Lowther, The international wildlife trade and organized crime: A review of the evidence and 
role of the United Kingdom; https://www.academia.edu/8178488/The_International_Wildlife_Trade_and_ Organised_
Crime_a_review_of_the_evidence_and_the_role_of_the_UK [dostęp: 13.09.2022].
15 G. Warhol, The transnational wildlife trade, Criminal Justice Studies: A critical journal of crime, law and society, 2004, 
17(1), pp. 57-73; 102-105.
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trade in wildlife in relation to the existing legal regulations and to the postulates formulated by 
the representatives of the so-called green criminology, as paying close attention to an integrated 
approach to counteracting the above-mentioned phenomenon. Such an approach should be based 
on the achievements of traditional criminology and the latest forensic research devoted to effec-
tive methods of controlling the phenomenon. Poland acceded to the Washington Convention in 
1989 as one of the last European countries to ratify this CITES document; it entered into force in 
1990, and its provisions came into force in 1991. The first executive provisions were issued by 
the Act of August 21, 1997 on the protection of animals (Journal of Laws 1997, No. 111, item 724).

In the absence of the required permit, it introduced a ban on keeping, trading and trans-
porting animals across the border, their parts and derivative products subject to restrictions on 
the basis of international agreements. As regards possession and undefined turnover, the Act in-
troduced restrictions beyond those required by CITES and recognized any prohibited acts within 
the scope as a crime, while the issues related to vegetation were omitted. Moreover, no document 
containing a list of protected plants was issued, so the act turned out to be „dead” in practice from 
the beginning of its introduction. It was only in 2001 that it was replaced with precise provisions 
of the Act of December 7, 2000 amending the Nature Conservation Act (Journal of Laws 2001, No. 3, 
item 21), which included plants, but prohibited acts were replaced with the category of an offense, 
and the actual validity of the rule was conditional upon the issuance of a list of regulated species. 
The proper dimension was adopted by the legislative amendments of 2002, but we can talk about 
the implementation of CITES, with the legal status in force until 200416. Currently, the Washington 
Convention is not directly transposed into Polish law, but the Council Regulation (EC) No. 338/97 
is in force of December 9, 1996 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating 
trade therein and implementing regulations of the European Commission17. On the other hand, 
the legal act implementing the relevant regulations is the Act of April 16, 2004 on nature protec-
tion (Journal of Laws 2004, No. 92, item 880, as amended).

Pursuant to the regulations, the Minister of Justice acts as the managing body of CITES, 
while the scientific body is the Polish Society for Nature Conservation (PROP), control over com-
pliance with the provisions of the Washington Convention and the corresponding regulations is 
performed by: the Police responsible for controlling trade within the country and the Customs 
and Revenue Service responsible for international trade. The aforementioned institutions have 
CITES coordinators at voivodship levels, and in 2006 a CITES Working Group was established in 
Poland, which is a platform for information exchange and cooperation of the most important bo-
dies, institutions and non-governmental organizations18.
16 Act of December 7, 2000 amending the act on nature protection (Journal of Laws 2001, No. 3, item 21, as amended); Com-
mission Regulation (EC) No. 865/2006 of 4 May 2006 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation 
(EC) No. 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein.
17 Regulation of the Minister of the Environment of February 27, 2002 on permits for the transport of certain plants and 
animals across the state border (Journal of Laws 2002, No. 39, item 357); Commission Regulation (EU) 2017/160 of 
20 January 2017 amending Council Regulation (EC) No. 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by 
regulating trade therein; Commission Regulation (EC) No. 865/2006 of May 4, 2006 laying down detailed rules for the 
implementation of Council Regulation (EC) No. 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating 
trade therein; Commission Implementing Regulation (EU) No. 792/2012 of 23 August 2012 laying down rules on per-
mits, certificates and other documents provided for in Council Regulation (EC) No. 338/97 on the regulatory protection 
of species of wild fauna and flora trade in them and amending Commission Regulation (EC) No 865/2006; Commission 
Implementing Regulation (EU) 2015/57 of 15 January 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 792/2012 as 
regards the rules on specimens of authorizations, certificates and other documents provided for in Council Regulation (EC) 
No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein and in Commission Regula-
tion (EC) No. 865/2006 laying down rules for the implementation of Council Regulation (EC) No. 338/97; Commission 
Implementing Regulation (EU) 2017/1915 of 19 October 2017 prohibiting the introduction into the Union of specimens 
of certain species of wild fauna and flora.
18 A. Kapel, B. Kala, CITES in Poland and the European Union. A handbook for practitioners, Polish Society for Nature Con-
servation „Salamandra”, Poznań 2016.
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The following formalized control agendas in Poland are: Police controlling the above-menti-
oned turnover on the internal market and the Customs and Tax Service − trade on the border and 
beyond. Here, the organizational structure, management, financing and quantitative composition 
are extremely important variables directly influencing the effectiveness of control. However, the 
analysis of the available material showed organizational changes in the Customs Service, which 
weakened the effectiveness of this control agenda. In 2017, this service was combined with the 
fiscal and administrative-tax control, which decided that its main task is to fight tax criminals and 
collect customs duties. The priority of control of illegal transport of the above-mentioned speci-
mens as part of CITES offenses, has become extremely low19, training for Customs Service officers 
has also been reduced, there is also a lack of information to the public in the scope in question20.

To conclude the above content, it must be admitted that they do not contain reference to 
the possibility of conducting forensic expert opinions in the field of environmental protection, 
but rather constitute an introduction to the need to register, analyze and control places related 
to the smuggling of protected animals and plants. The author tried to outline the considerations 
from the point of view of the responsibility of law enforcement agencies and other institutions, 
the introduction of relevant legal regulations, social control of illegal trade in wildlife, to admit the 
existence of disputes with which we cannot deal with in practice. This is to initially signal the pro-
blem, where despite appointing inspection services equipped with appropriate procedures and 
„tools”, i.e. equipment, audiovisual techniques (widely used monitoring), border control systems, 
drones, appointing experts to issue an opinion that is the basis for punishing the perpetrators , 
there are still threats related to the illegal trade in species of fauna and flora within: the natural 
environment; economical; human factor and globally treated national security. It is supposed that 
sensitivity and increased awareness of the society would be beneficial and give more expected 
results in the discussed matter.
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ZAPOBIEGANIE NIELEGALNEMU OBROTOWI DZIKIMI ZWIERZĘTAMI 
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Streszczenie
W momencie przystąpienia przez Polskę do Unii Europejskiej, stała się częścią drugiego co do wielkości (po 

USA) rynku zbytu żywych okazów zwierząt chronionych Konwencją Waszyngtońską. Ponadto jest krajem tran-
zytowym dla znacznej liczby okazów dzikich zwierząt roślin lub ich produktów, przeznaczonych dla odbiorców 
w Europie Zachodniej ze względu na wschodnią granicę Polski – jedną z najdłuższych granic UE i jednocześnie 
pierwszą na drodze nielegalnego obrotu dziką fauną i florą. Skuteczność międzynarodowych działań mających 
na celu przeciwdziałanie temu zjawisku i jego globalnym konsekwencjom, jest silnie uzależniona od efektywno-
ści działań poszczególnych krajów będących eksporterami lub importerami ginących i zagrożonych wyginięciem 
gatunków. Dlatego tak istotne jest podnoszenie jakości kontroli tego zjawiska w Polsce, choć nie zawsze warunki 
sprzyjają korzystnemu obrotowi tej ważnej dla ochrony środowiska sprawy.

Słowa kluczowe: nielegalny obrót dziką fauną i florą, kontrola społeczna, CITES, zagrożenia.

Summary
At the time of Poland’s accession to the European Union, it became part of the second largest (after the 

US) market for the sale of live specimens of animals protected by the Washington Convention. In addition, it is a 
transit country for a significant number of wild plant species or their products, intended for recipients in Western 
Europe due to the eastern border of Poland - one of the longest borders in the EU and at the same time the first 
through illegal trade in wildlife. The effectiveness of international actions aimed at counteracting this phenom-
enon and its global consequences strongly depends on the effectiveness of actions of individual countries that 
are exporters or importers of endangered and endangered species. That is why it is so important to improve the 
quality of control of this phenomenon in Poland, although the conditions do not always favor a favorable turnover 
in this matter, which is important for environmental protection.

Keywords: wildlife trade, social control, CITES, threats

Przed „stróżami prawa” stoją często niecodzienne, a zarazem ważne wyzwania. Dobrym 
tego przykładem jest włączanie się organów ścigania w działania związane z ochroną środowi-
ska naturalnego, co będzie przedmiotem rozważań niniejszego doniesienia. Chodzi mianowicie o 
kontrolę nielegalnego obrotu dzikimi zwierzętami i roślinami, stanowiącą formę walki o środo-
wisko otaczające człowieka. Zagadnienie to jest niezwykle istotne z punktu współczesnych zma-
gań z problemem wyginania kolejnych gatunków, czego głównymi przyczynami są: zanik siedlisk 
naturalnych, nadmierna eksploatacja zasobów przyrody, zmiany relacji międzygatunkowych w 
ekosystemach i rolnictwo. Duże znaczenie ma tutaj ograniczenie nadmiernej eksploatacji dzikich 
zwierząt i roślin, czemu ma służyć wprowadzanie coraz nowszych rozwiązań prawnych mających 
na celu zapewnienie równowagi ekologicznej1 w ekosystemach. Jednym z dokumentów jest kra-
1 Równowaga ekologiczna − stan dynamicznej równowagi w obrębie społeczności organizmów, w której różnorod-
ność genetyki, gatunków i ekosystemów pozostaje względnie stała i podlega stopniowym zmianom. Najważniejszym 
punktem ekosystemu jest zachowanie naturalnej równowagi, którą może zakłócić pojawienie się nowych gatunków, 
nagła śmierć niektórych gatunków, zagrożenia naturalne lub przyczyny spowodowane przez człowieka. Równowaga 
ekologiczna definiuje sposób organizacji ekosystemów w stanie stabilności, w którym gatunki współistnieją z innymi 
gatunkami i ich środowiskami. Musi istnieć równowaga między organizmami żywymi, takimi jak ludzie, rośliny i zwie-
rzęta, a ich środowiskiem, gdzie ich harmonijne relacje odzwierciedlają zdrową i pożądaną równowagę ekologiczną, a 
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jowa ochrona gatunkowa polegająca na zakazie lub reglamentacji pozyskiwania z natury gatun-
ków zagrożonych wyginięciem. Często państwa, na których obszarze występują unikatowe okazy 
zwierząt i roślin nie są w stanie samodzielnie, skutecznie chronić ww. populacji o wyjątkowym 
znaczeniu dla człowieka, jak i dla piramidy ekologicznej2. Stąd wprowadzane krajowe i między-
narodowe regulacje prawne powinny dotyczyć np. warunków przewożenia chronionych okazów 
fauny i flory przez granicę. Z kolei, stosunkowo niska wykrywalność przypadków ich przemytu 
skłoniła większość państw do wprowadzania dodatkowych przepisów prawnych traktujących o 
zarobkowym korzystaniu z chronionych gatunków zwierząt i roślin. Zachodzi też konieczność 
uruchamiania w niektórych krajach zakazu posiadania rzadkich egzemplarzy o nielegalnym lub 
nieudokumentowanym pochodzeniu, a nieprzestrzeganie wprowadzonych regulacji prawnych 
uznaje się, w szerokim tego słowa znaczeniu, za nielegalny obrót dziką fauną i florą w obrębie 
zagrożonych wyginięciem gatunków. Inną formą zapobiegania nielegalnemu obrotowi fauną i 
florą jest kontrola uznawana za społeczną, która ma charakter sformalizowany i niesformalizo-
wany3 obejmujący system społecznych sankcji (negatywnych, pozytywnych) oraz agendy (grupy, 
organizacje, instytucje). Upoważnione są one do stosowania sankcji wobec przestępnych zacho-
wań jednostek w sferze uregulowanej aktem normatywnym. W pierwszym przypadku (sforma-
lizowanym) określono krąg podmiotów kontrolujących (agend kontroli), wykorzystywane środ-
ki skłaniające do konformizmu wobec określonych norm, jak i krąg podmiotów poddawanych 
kontroli. W drugim przypadku (niesformalizowanym) są niedookreślone podmioty kontrolują-
ce, kontrolowane i zestaw środków kontroli. Zapobieganie przestępczości będące fragmentem 
kontroli społecznej może być zaś realizowane w trzech etapach działań: pierwotnych, wtórnych 
i następczych. Przy czym na etapie działań pierwotnych kładzie się nacisk na kształtowanie po-
lityki społecznej, która ma wyeliminować czynniki sprzyjające popełnianiu przestępstw. Na eta-
pie działań wtórnych obejmujących techniki z zakresu sytuacyjnego zapobiegania przestępczości 
manipuluje się sytuacją, w której może dojść do naruszenia prawa w celu udaremnienia popeł-
nienia przestępstwa w danym czasie, miejscu, przez określonego sprawcę. Na etapie działań na-
stępczych zaś, chodzi o reakcję na popełnione naruszenie prawa, przy czym obejmuje działania 
podejmowane przez sformalizowane agendy kontroli, takie jak Policja, prokuratura, sądy4. Istnie-
je wiele przesłanek, dla których zagadnienie kontroli nielegalnego obrotu gatunkami zagrożony-
mi wyginięciem zasługuje na zainteresowanie ze strony społeczeństwa i badaczy pozwalających 
jemu wyjaśnić następstwa wynikające z niezachowania rozwagi w drastycznym postępowaniu 
wobec otaczającego środowiska5. Niewłaściwe działania, które są konsekwencją nielegalnego 
obrotu gatunkami fauny i flory mieszczą się bowiem w obrębie kilku zasadniczych zagrożeń:  
• dla środowiska naturalnego; • ekonomiczne; • dla ludzi; • dla bezpieczeństwa narodowego. 

W obrębie zagrożeń dla środowiska naturalnego − negatywny wpływ ma tutaj nielegalny 

ludzie odgrywają kluczową rolę, ponieważ mają zdolność myślenia większą niż inne żywe istoty. Warunki sprzyjające 
do rozmnażania i rozwoju organizmów zapewniają równowagę ekologiczną poprzez zachowanie stabilności organi-
zmów i środowiska. Powodzie, susze, gwałtowne burze i nieodpowiedzialne polowanie na drapieżniki oraz nadmierna 
eksploatacja roślin powodują zachwianie równowagi ekologicznej, od której całkowicie zależne jest istnienie Ziemi, 
zob. Prawa podboju 2018. TÜRCERT Technical Control and Certification Inc., online https://www.ekolojik.com.tr/pl/
sektorel-ipuclari/ekolojik-denge-ne-demek/ [dostęp: 30.08.2022]
2 Piramida ekologiczna − koncepcja wprowadzona w 1927 r. przez Charles’a Eltona − angielski ekolog, zoolog, pio-
nier nowoczesnej ekologii zwierząt, który zapoczątkował również funkcjonowanie innych pojęć, np. nisza ekologicz-
na, łańcuch pokarmowy, sieć pokarmowa, gatunki inwazyjne, zmienność liczebności populacji. Piramida ekologiczna 
nazywana jest też od jej twórcy: piramidą Eltona, eltonowską, liczb lub troficzną; jej podstawę tworzą producenci, a 
na kolejnych poziomach są roślinożercy i konsumenci II rzędu, szczyt zaś stanowią konsumenci najwyższych rzędów − 
drapieżcy. Ma ona kilka rodzajów, w zależności od tego czy interesuje nas liczebność gatunkowa w łańcuchu troficznym, 
czy energia lub biomasa przekazywana między poziomami, zob. więcej M. Maćkowiak, A. Michalak, Biologia: jedność i 
różnorodność, Warszawa 2008, s. 893-894; M. Popielarska-Konieczna, Słownik szkolny: biologia, Kraków 2003, s. 381.
3 J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2007, s. 415.
4 Tamże, s. 415, 464-472.
5 Zob. T. Wyatt, Wildlife Trafficking. A Deconstruction of the Crime, the Victims and the Offenders, Palgrave Macmillan, 
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handel dziką fauną i florą, który powoduje zagrożenia dla bioróżnorodności, a to przyczynia się do 
wyginięcia wielu innych gatunków zwierząt i roślin. Zjawisko to łączy się bezpośrednio z wpro-
wadzaniem obcych a inwazyjnych gatunków, które mogą wypierać rodzime gatunki oraz prze-
nosić choroby na „okradziony” ekosystem. Wymieranie dzikiej fauny i flory jest ważne z punktu 
utraty niektórych gatunków, jak i z punktu eliminacji jednego z nich, co prowadzi do całkowitego 
zniszczenia ekosystemu, a przynajmniej do zachwiania w nim równowagi ekologicznej. Na przy-
kład niszczenie raf koralowych lub lasów (np. tropikalnych) może znacząco wpłynąć na zmiany 
klimatyczne, a działania człowieka niszczące siedliska zwierząt i roślin prowadzą najczęściej do 
zmniejszenia różnorodności biologicznej na danym obszarze6. Znamiennymi przykładami zjawisk 
przyczyniających się do drastycznego spadku populacji różnych gatunków jest m.in. pozbawianie 
życia zwierząt, z których pozyskuje się wysoko wartościowe futra, zabijanie słoni w celu pozy-
skania ich ciosów, uśmiercanie nosorożców dla zdobycia ich rogów stosowanych w tradycyjnej 
medycynie azjatyckiej, odławianie rekordowej liczby rekinów, których płetwy służą do przygo-
towania najbardziej ekskluzywnej zupy świata. Biorąc pod uwagę sytuację rekinów będących na 
szczycie łańcucha pokarmowego, gatunki stanowiące ich pokarm zaczynają się namnażać w takim 
tempie, że prowadzi to do utraty pokarmu, np. w postaci alg, planktonu, drobnych ryb. Zdarza 
się, że inwazyjne gatunki roślin i zwierząt kolonizują się w zatrważającym tempie w danym eko-
systemie, wydatnie go zubożając lub doprowadzając do całkowitego zniszczenia. Jak już wspo-
mniano, mogą być one nosicielami chorób i pasożytów, na które gatunki z tego ekosystemu są 
nieodporne. Określani „pasażerami na gapę” w nielegalnych przesyłkach, przy braku stosownej 
kontroli podczas transportu, mogą stać się gatunkami inwazyjnymi, przenoszącymi patogeny czy 
pasożyty. Istnieją także dowody wskazujące na brak odpowiednich warunków sanitarnych pod-
czas transakcji handlowych, kiedy to zwierzęta izolowane od siebie w środowisku naturalnym, 
nagle znajdują się w bezpośredniej bliskości obok siebie, co powoduje bardzo szybkie i łatwe roz-
przestrzenianie się różnego rodzaju czynników chorobotwórczych7. Zagrożone nimi mogą być nie 
tylko zwierzęta będące przedmiotem handlu, ale i gospodarskie, a nawet ludzie; co w przypadku 
zwierząt wpływa na obniżenie procesów produkcyjnych i gospodarki światowej, natomiast dla 
człowieka może skutkować zwiększeniem zachorowalności, a nawet śmiertelności.

W obszarze zagrożeń ekonomicznych − negatywne konsekwencje nielegalnego obrotu dzi-
ką fauną i florą gatunków zagrożonych wyginięciem, tj. zmniejszenie różnorodności biologicznej, 
przenoszenie chorób i wprowadzanie gatunków inwazyjnych − mogą mieć wpływ na stan go-
spodarki z uwagi na zagrożenie, jakie stanowią dla zasobów naturalnych a fundamentalnych dla 
ekonomii kraju. Określony kraj może bowiem zostać pozbawiony dochodów podatkowych, które 
zostałyby uzyskane w przypadku legalnego obrotu handlowego, jak też wszystkie firmy związa-
ne z przemysłem hodowlanym mogą być dotknięte tym zjawiskiem. Utrata zysku z tego obszaru 
lub ograniczenie szans na zdobycie żywności z powodu zmniejszenia różnorodności biologicznej, 
może spowodować przesiedlenia pojedynczych osób, a nawet populacji zamieszkującej całą wio-
skę, co generuje coraz bardziej powszechny problem prowadzący do tzw. ekologicznej migracji8. 

Warto zaznaczyć, że szacuje się udział nielegalnego pozyskiwania drewna w światowym 
handlu drewnem na granicy ok. 30%, co w pięćdziesięciu procentach przyczynia się do defore-
stacji9 w Afryce Środkowej, Amazonii, Azji Południowo-Wschodniej, a w konsekwencji pozbawia 
tamtejszą ludność możliwości rozwoju gospodarczego. Z kolei, nielegalne połowy powodują wy-

Basingstoke 2013; A. Nurse, Animal Harm. Perspectives on Why People Harm and Kill Animals, Routledge, Farnham 2013; 
R. White, D. Heckenberg, Green Criminology. An introduction to the study of environmental harm, Routledge, London, 
New York 2014, s. 63-67.
6 R. White, D. Heckenberg, Green Criminology…, wyd. cyt., s. 65-67.
7 W. Karesh, R. Cook, E. Benett, J. Newcomb, Wildlife Trade …, wyd. cyt.
8 T. Wyatt, Wildlife Trafficking…, wyd. cyt., s. 44-46.
9 Deforestacja − wyrąb lasów, tzw. wylesienie. Proces polegający na zmniejszaniu udziału terenów leśnych w ogólnej 
powierzchni terytorium. Pojęcie najczęściej stosowane jest w odniesieniu do prowadzonej na szeroką skalę wycinki 
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czerpywanie się akwenów w zasoby rybne, prowadząc do degradacji siedlisk słodkowodnych i 
morskich. W konsekwencji dochodzi do zakłócenia konkurencji i osłabienia społeczności nad-
brzeżnych, zwłaszcza w krajach słabo rozwiniętych10. 

W obrębie zagrożeń dla ludzi − ich zdrowie może być zagrożone dzięki chorobom przeno-
szonym przez zwierzęta stanowiące obiekt nielegalnego obrotu handlowego. Zgodnie z opinią 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, gatunki zwierząt przywożone nielegalnie na 
terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej nie podlegają certyfikacji przez kompetentne 
służby weterynaryjne, co może prowadzić do rozpowszechnienia się chorób, zwłaszcza wśród 
gatunków zwierząt hodowlanych, a w konsekwencji wśród ludzi. Unikanie zaś odpowiedniej kon-
troli fitosanitarnej, naraża rodzime gatunki roślin uprawnych, jak i dziko rosnących na skażenie 
nowymi patogenami. Szacuje się, iż 75% nowych chorób zakaźnych jest pochodzenia zwierzę-
cego, które w przeważającym stopniu pochodzą od dzikiej fauny i flory. Toteż nielegalny obrót 
takimi gatunkami zwiększa ryzyko światowych epidemii, takich jak: ptasia grypa H5N1, zespół 
ostrej niewydolności oddechowej (SARS)11, ospa małpia. Ponadto w literaturze dotyczącej ochro-
ny środowiska przywołuje się często problem zabijania ludzi zaangażowanych w zwalczanie nie-
legalnego obrotu dziką fauną i florą12, co jest zjawiskiem wielce niepokojącym. 

W obszarze zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego − fakt nielegalnego obrotu dzikimi 
zwierzętami i roślinami zagrożonymi wyginięciem może dostarczać ogromne zyski, a ryzyko ujaw-
nienia tego i poniesienia negatywnych konsekwencji są raczej znikome, ponieważ tę działalność 
realizują dobrze zorganizowane grupy przestępcze o szerokich powiązaniach w struktury sieciowe 
i doświadczeniu w przemycie wielu dóbr. Istnieją dowody, że na świecie są zorganizowane gru-
py przestępcze, które zaangażują się w nielegalny obrót gatunkami fauny i flory. Handel nimi po-
strzega się jako bezpieczna i przynosząca szybkie zyski działalność, która jest alternatywą wobec 
tradycyjnych obszarów realizowanych przez grupy przestępcze, np. przestępczość narkotykowa, 
handel ludźmi, nielegalny handel bronią palną. Przestępcy zorganizowani mają potencjał w ramach 
korzystania z tradycyjnych metod i szlaków przemytniczych, przy zmniejszonym ryzyku zdemasko-
wania nielegalnej działalności. Dowiedziono bowiem istnienie powiązań między przestępstwami 
przeciwko obrotowi dzikimi zwierzętami i roślinami a przestępstwami narkotykowymi związanymi 
z terroryzmem oraz międzynarodowymi konfliktami militarnymi13. Z tego względu dostrzega się 
konieczność podjęcia przez społeczność ludzką wspólnych wysiłków mających ograniczyć ww. zja-
wiska, zakłócające bezpieczeństwu środowiskowemu. Znalazło to wyraz w dążeniu do opracowa-
nia międzynarodowych regulacji prawnych, począwszy od Konwencji o Międzynarodowym Handlu 
Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem, określanej Konwencją Wa-
szyngtońską z 1973 r. (dalej: CITES)14. Jednak wypracowanie skutecznych, spójnych i adekwatnych 
środków kontroli społecznej nielegalnego obrotu dziką fauną i florą, z uwagi na ogromne zróżni-
cowanie ilościowe i jakościowe, nadal pozostaje wysokim ponad wszelką miarę wyzwaniem. Owa 
trudność spowodowana jest również i faktem, że omawiany problem wiąże się z zagadnieniami z 
zakresu tworzenia i stosowania prawa, problematyki dobrostanu zwierząt oraz kwestiami szeroko 
rozumianej ochrony środowiska.  Przeciwdziałać temu ma kilka kategorii podmiotów zaangażowa-
nych w różne misje do spełnienia i odmienne preferencyjne do strategicznego radzenia sobie z oma-

lasów tropikalnych (np. Amazonii), co przyczynia się do wzrostu efektu cieplarnianego na Ziemi w wyniku zmniejszenia 
asymilacji CO2 przez rośliny, zob. https://www.teraz-srodowisko.pl/szukaj/?s=Deforestacja [dostęp: 13.09.2022].
10 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady i Parlamen- tu Euro-
pejskiego w sprawie podejścia UE do nielegalnego handlu dziką fauną i florą COM (2014) 64 final, https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=Celex52013AE6185&from=EN [dostęp:13.09.2022].
11 Tamże, Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego…
12 T. Wyatt, Wildlife Trafficking…, wyd. cyt., s. 46-51; W. Karesh, R. Cook, E. Benett, J. Newcomb, Wildlife Trade…, wyd. cyt.
13 M. Naim, Illicit: How smugglers, traffickers and copycats are hijacking the global economy, London 2005. 
14 D. Cook, M. Roberts, J. Lowther, The international wildlife trade and organized crime: A review of the evidence and role 
of the United Kingdom; https://www.academia.edu/8178488/The_International_Wildlife_Trade_and_ Organised_Cri-
me_a_review_of_the_evidence_and_the_role_of_the_UK [dostęp: 13.09.2022].
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wianym problemem. Prawna reakcja na to zjawisko rozciąga się między regulacją i kryminalizacją, 
a inicjowane debaty koncentrują się głównie wokół pytania, które z rozwiązań jest skuteczniejsze, 
tj. dopuszczenie w pewnym zakresie handlu dzikimi zwierzętami i roślinami czy całkowitym zaka-
zem procederu, czyli trzeba opowiedzieć się za regulacją, czy też za kryminalizacją. Wspomniana 
powyżej Konwencja Waszyngtońska stanowiąca dokument najwyższej rangi międzynarodowej w 
zakresie obrotu dziką fauną i florą, może być postrzegana jako połączenie obu zagadnień regulacyj-
no-kryminalizacyjnych, ale z przewagą modelu regulacyjnego. Zasadniczo bowiem podłoże stanowi 
tutaj założenie antropocentryczne i związana z nim troska o zagwarantowanie ciągłości eksploatacji 
zasobów środowiska naturalnego. Strony konwencji zaś zobowiązują się do wydania adekwatnych 
do potrzeb regulacji, które mają za zadanie chronić zagrożone gatunki wymienione w CITES15. Od-
kąd Polska przystąpiła do Unii Europejskiej stała się, po USA, drugim co do wielkości rynkiem zbytu 
dla żywych okazów zwierząt chronionych przepisami Konwencji Waszyngtońskiej. Uwarunkowania 
geograficzne naszego państwa (ze względu na wschodnią granicę stanowiącą jedną z najdłuższych 
granic UE i jako pierwszą na drodze nielegalnego obrotu dziką fauną i florą) sprawiły, że odbywa 
się u nas tranzyt znacznej liczby okazów żywych gatunków zwierząt, roślin lub ich produktów prze-
znaczonych dla odbiorców w Europie Zachodniej. Skuteczność podejmowanych działań mających 
na celu przeciwdziałanie omawianemu zjawisku i jego globalnym konsekwencjom, jest silnie uza-
leżniona od efektywności czynności podejmowanych przez kraje będące eksporterami lub impor-
terami ginących oraz zagrożonych wyginięciem gatunków. Z tego względu istotne jest podnoszenie 
jakości kontroli społecznej ww. zjawiska, z próbą odpowiedzi na pytanie: jaki jest stan kontroli spo-
łecznej nielegalnego obrotu dziką fauną i florą w odniesieniu do istniejących regulacji prawnych i do 
postulatów sformułowanych przez przedstawicieli tzw. zielonej kryminologii, jako zwrócenie bacz-
nej uwagi na zintegrowane podejście do przeciwdziałania ww. zjawisku. Takie podejście powinno 
być oparte na osiągnięciach tradycyjnej kryminologii i najnowszych badaniach kryminalistycznych 
− poświęconych skutecznym sposobom kontroli zjawiska. Polska przystąpiła w 1989 r. do Konwen-
cji Waszyngtońskiej jako jeden z ostatnich krajów europejskich, który ratyfikował ten dokument CI-
TES; wszedł on w życie w 1990 r., a jego przepisy zaczęły obowiązywać od 1991 r. Przy czym pierw-
sze przepisy wykonawcze wydano ustawą z 21 sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt (Dz.U. 1997, Nr 
111, poz. 724). Wprowadzono w niej, przy braku wymaganego zezwolenia, zakaz przetrzymywania, 
obrotu i przewożenia zwierząt przez granicę, ich części i produktów pochodnych podlegających 
ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych. W odniesieniu do posiadania i niezdefinio-
wanego obrotu, ustawa ta wprowadziła obostrzenia wykraczające poza wymagane na podstawie 
CITES i uznała wszelkie czyny zabronione w objętym zakresie za przestępstwo, natomiast pomi-
nięto problematykę związaną z roślinnością. Ponadto nie wydano żadnego dokumentu, który za-
wierałby wykaz chronionych roślin, więc ustawa okazała się od początku wprowadzenia „martwą” 
w praktyce. Dopiero w 2001 r. zastąpiono ją precyzyjnymi przepisami ustawy z 7 grudnia 2000 r. 
o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2001, Nr 3, poz. 21), gdzie uwzględniono rośliny, ale 
czyny zabronione zastąpiono kategorią wykroczenia, a rzeczywiste obowiązywanie przepisu było 
uzależnione od wydania listy gatunków będących przedmiotem regulacji. Właściwy wymiar przyję-
to poprawkami legislacyjnymi z 2002 r., przy tym można mówić o implementacji CITES, z obowią-
zywaniem stanu prawnego do 2004 r.16 Obecnie Konwencja Waszyngtońska nie jest bezpośrednio 
przetransponowana na polski stan prawy, a obowiązują: rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z 9 
grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi oraz 
rozporządzenia wykonawcze Komicji Europejskiej17. Natomiast aktem prawnym, w którym dokona-

15 G. Warhol, The transnational wildlife trade, Criminal Justice Studies: A critical journal of crime, law and society, 2004, 
17(1), s. 57-73; 102-105.
16 Ustawa z 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2001, Nr 3, poz. 21 z późn. zm.); Rozporządze-
nie Komisji (WE) Nr 865/2006 z 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) Nr 
338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.
17 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 lutego 2002 r. w sprawie zezwoleń na przewożenie przez granicę
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no implementacji odpowiednich rozporządzeń jest ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz.U. 2004, Nr 92 poz. 880 z późn. zm.). Zgodnie z przepisami, Minister Sprawiedliwości pełni rolę 
organu zarządzającego CITES, natomiast organem naukowym jest Polskie Towarzystwo Ochrony 
Przyrody (PROP), kontrolę nad respektowaniem przepisów Konwencji Waszyngtońskiej oraz odpo-
wiadających jej rozporządzeń pełnią: Policja odpowiedzialna za kontrolę handlu wewnątrz kraju i 
Służba Celno-Skarbowa odpowiedzialna na handel międzynarodowy. Wymienione instytucje posia-
dają koordynatorów do spraw CITES na szczeblach wojewódzkich, przy czym w 2006 r. utworzono 
w Polsce Grupę Roboczą do spraw CITES, która stanowi platformę wymiany informacji i współpracy 
najważniejszych organów, instytucji i organizacji pozarządowych18. 

Wymienione agendy kontroli sformalizowanej w Polsce to: Policja kontrolująca ww. obrót 
na rynku wewnętrznym i Służba Celno-Skarbowa − obrót na granicy i poza nią. Tutaj struktura 
organizacyjna, sposób zarządzania, finansowania i skład ilościowy są niezwykle ważnymi zmien-
nymi wpływającymi bezpośrednio na efektywność kontroli. Jednak analiza dostępnego materiału 
wykazała zmiany organizacyjne w Służbie Celnej, które osłabiły skuteczność działań tej agendy 
kontroli. W 2017 r. połączono tę służbę z kontrolą skarbową i administracjo-podatkową, co zde-
cydowało, że głównym jej zadaniem jest walka z przestępcami podatkowymi i pobór należności 
celnych. Priorytet kontroli nielegalnego przewozu ww. okazów w ramach przestępstw CITES, stał 
się niebywale niski19, zmniejszono także szkolenia dla funkcjonariuszy Służby Celnej, brak jest też 
doinformowania społeczeństwa z omawianego zakresu20. 

Konkludując powyższe treści, trzeba przyznać, że nie zawierają one odniesienia do moż-
liwości przeprowadzenia ekspertyz kryminalistycznych z zakresu ochrony środowiska, a raczej 
stanowią wprowadzenie do konieczności rejestrowania, analizowania i kontroli miejsc związa-
nych z przemytem okazów chronionych zwierząt i roślin. Autora starała się nakreślić rozważa-
nia z pozycji odpowiedzialności organów ścigania i innych instytucji, wprowadzania stosownych 
przepisów prawnych, kontroli społecznej nielegalnego obrotu dziką fauną i florą, by przyznać ist-
nienie kwestii spornych, z którymi nie radzimy sobie w praktyce. Ma to wstępnie zasygnalizować 
państwa określonych roślin i zwierząt (Dz.U. 2002, Nr 39, poz. 357); Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/160 z 20 stycz-
nia 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i f lory w drodze 
regulacji handlu nimi; Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 z 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze 
do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu 
nimi; Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 792/2012 z 23 sierpnia 2012 r. ustanawiające reguły dotyczące 
wzorów zezwoleń, świadectw i innych dokumentów przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/97 w sprawie 
ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 
865/2006; Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/57 z 15 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie wy-
konawcze (UE) nr 792/2012 w odniesieniu do reguł dotyczących wzorów zezwoleń, świadectw i innych dokumentów 
przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze 
regulacji handlu nimi oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 865/2006 ustanawiającym przepisy wykonawcze do roz-
porządzenia Rady (WE) nr 338/97; Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2017/1915 z 19 października 2017 
r. zakazujące wprowadzania do Unii okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory.
18 A. Kapel, B. Kala, CITES w Polsce i Unii Europejskiej. Podręcznik dla praktyków, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody 
„Salamandra”, Poznań 2016.
19 Liczba zatrzymanych okazów fauny i flory wzrosła w latach 1998−2001, po czym odnotowano jej spadek (lata 2009–
2017). Trudno mówić o eskalacji, a potem o zmniejszeniu skali zjawiska. Należy zwrócić uwagę na fakt stopniowego 
podnoszenia świadomości wśród ówczesnych funkcjonariuszy Służby Celnej w pierwszym okresie obowiązywania po-
stanowień CITES (lata 1998–2001). Odbywały się wówczas szkolenia z zakresu identyfikacji okazów, co zaowocowało 
sukcesywnym wzrostem umiejętności rozpoznawania gatunków, a w efekcie wzrosło ujawnianie procederu nielegalne-
go obrotu dzikimi gatunkami fauny i flory. Przedstawione przez Rafała Tusińskiego dane ukazują spadek ogólnej liczby 
zatrzymań dzikich zwierząt i roślin, co nie miało charakteru ogólnej tendencji, a dynamika zjawiska w poszczególnych 
izbach celnych była zróżnicowana. Jest to związane z wewnętrznymi zmianami w jednostkach administracyjnych Służ-
by Celnej, a nie z faktycznym oddaniem skali zjawiska, zob. R. Tusiński, Raport dla REC. Ośrodki dla zwierząt skonfisko-
wanych, Warszawa 2016.
20 Artykuł powstał w oparciu o materiał zaczerpnięty z recenzowanej przez autorkę pracy Eweliny Drzazgi pt. Kontrola 
społeczna nielegalnego obrotu dziką fauną i florą w Polsce, wydanej w Ł.B. Pilarz (red.), Prawo publiczne i prawo karne w 
XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Wyd. Tygiel, Lublin 2019, s. 103-113.
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problem, gdzie mimo powoływania służb kontrolnych wyposażonych we właściwe procedery 
i „narzędzia”, tj. sprzęt, techniki audiowizualne (szeroko stosowany monitoring), systemy kon-
troli na granicach, drony, powoływanie biegłych, by wydali opinię będącą podstawą do ukarania 
sprawców, nadal istnieją zagrożenia związane z nielegalnym obrotem gatunkami fauny i flory w 
obrębie: środowiska naturalnego; ekonomicznego; czynnika ludzkiego i globalnie traktowanego 
bezpieczeństwa narodowego. Przypuszcza się, że wyczulenie i wzmożone uświadamianie społe-
czeństwa przyniosłoby korzyści i dało więcej oczekiwanych rezultatów w omawianej materii. 
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Armed conflicts have become a permanent part of the reality of mankind.  It does not matter 
whether they are called wars, armed conflicts, because their effect is always similar.  People are 
dying, both soldiers and civilians.  Every war has its cemeteries and places where the remains of 
its victims are buried.From the point of view of Polish criminal law, the removal of the body from 
the grave (exhumation) is possible on the basis of the provisions of the Act of June 6, 1997, Code of 
Criminal Procedure.1 The court or the prosecutor orders the removal of the buried body when there 
is a suspicion of a criminal cause of death, when there is a suspicion of a violent death (murder or 
suicide), as well as when a forensic medical examination has not been carried out or when the previ-
ously performed examinations were not sufficient to determine the cause  and the circumstances of 
death.  Exhumation is carried out in order to establish or confirm the cause of death.2

In the literature on the subject, exhumation is described from equal perspectives, most often 
criminal law, legal and administrative 3. It should be emphasized that the removal of the corpse (hu-
man remains) from the grave is the subject of considerations in other fields of science 4. In practice, 
there are (currently relatively rare) cases of discovering human remains during earthworks.  Some-
times these are the remains of soldiers who participated in the last world war.  In such a situation, 
law enforcement authorities are notified in order to inspect both the burial site and the remains 
themselves.  Particularly important are the objects of material culture that are useful in the identi-
fication process.

The exhumations of the victims of the war and other mass events are primarily aimed at 
determining the causes and time of death and identifying the bodies recovered from the original 
burial sites.

Krzysztof Persak, in his study on the exhumations in Katyn, Miednoje and Kharkiv, empha-
sizes the importance of items found in the graves.  „A clear criterion for distinguishing” Polish 
„and” non-Polish „graves was their equipment.  The latter were generally poorer in terms of the 
number of items found in them.  Rubber shoes of Soviet production were characteristic, as indi-
cated by the embossed markings of factories, while leather shoes, mainly military ones, domi-
nated the graves of „Polish” ones.  Russian coins, books and calendars in Russian and Ukrainian 

1 ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego [ Dz.U. 97, Nr 89, poz. 555 z później-
szymi zmianami]
2 Jeznach M. Wybrane aspekty ekshumacji zwłok ( w: ) VERITAS IURIS 2019, nr 71, s. 72
3 Zob. między innymi:  Kulicki M. , Kryminalistyka – wybrane elementy teorii i praktyki śledczo-sądowej, Toruń 1994; 
. Stefański R.A., Oględziny i otwarcie zwłok jako czynności procesowe, (w: ) Prokuratura i Prawo 2005, nr 3; Bogusło-
wicz, A. Kryminalistyczno-procesowe aspekty dowodów zmysłowych. ( w: ) Prokuratura i Prawo  2004, nr 7-8.
4 Jakliński A. , Marek Z. , Medycyna sądowa dla prawników, Zakamycze , Kraków 1999; Story  M. Ekshumacja w świetle 
prawa kanonicznego. Resovia Sacra: Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej 2018, nr 25; Wąsik R. Iden-
tyfikacja gatunkowa fragmentu drewna znalezionego w trakcie ekshumacji zwłok generała Władysława Sikorskiego w 
kości lewego oczodołu. Arch. Med. Sąd. Krym 2009, nr  59; Sobczak J.,  Gołda-Sobczak M. Prawo do grobu jako problem 
kulturowy i prawny. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2018, nr  61(1).
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were also found in the „Soviet” graves.  On the other hand, there were no polonica, although there 
were exceptions to this rule.  A table knife found in one of the graves with an engraved inscription 
„Sanatorium in Istebna” may prove that Poles were among the lost inhabitants of the USSR.

This is not surprising in light of the knowledge that in the years 1937–1938, as part of the 
„Polish operation”, over 100,000 people were shot in this country.  citizens of Polish nationality „5. 
It should be noted that exhumations many years after the burial, in particular when the remains 
are taken from mass graves, usually lead to the determination of the cause of death, and only ex-
ceptionally to identification.

As mentioned earlier, hostilities always result in the death of not only soldiers but also civil-
ians.  In the modern world, it has become the norm to take the fallen from battlefields and bury them.  
This applies not only to own soldiers, but also to enemy soldiers.  Civil war victims are usually buried 
by their relatives, if alive, or by random people.  The experiences of the recent wars, in particular 
the First and Second World Wars, allow us to assume that only some of the victims were identified.  
To this day, the burial places of many soldiers and civilians previously considered missing have not 
been established. War crimes committed against the civilian population (now Bosnia and Herze-
govina), in particular the killings, have not been fully explained to this day, because the graves of 
the murdered Bosnians have not been found.  Some of the exhumed bodies were identified through 
genetic testing6. Exhumation is not only a legal aspect, but also an ethical one, which is emphasized 
many times in the literature of the subject.7  The removal of human remains (and remains) from the 
grave always raises ethical questions.  For centuries, the dead have been venerated, and burial sites, 
whatever they were, were cared for.  It was unusual to open the tomb.

Ewa Domańska, referring to Louis-Vincent Thomas, writes “In the last few years, one of the 
most controversial topics of discussion has become the issue of the legitimacy of excavating the 
remains, their research for scientific purposes and political exploitation.  Conflicts are revealed 
especially in relation to the expectations of the living and the rights of the dead, for which - as is 
often assumed - the body no longer matters. „8 In further deliberations, the author writes about 
those who disappeared in Argentina (desaparecidos) during the rule of the military junta.  „The 
bodies of the murdered were buried in mass graves marked as” NN „(non nombre - without a 
name, from Latin non nominatus) or under existing graves, burned or thrown from helicopters to 
Rio de la Plata or to the sea.  To make identification difficult, the corpses often had their hands cut 
off or their jaws crushed and their faces deformed.  The disposal strategy was an essential part of 
the „disappearance policy” because the absence of a corpse left the family and relatives uncertain 
about the fate of the missing.9 The fates of hundreds of victims are unknown to this day, and the 
accusation of murder was unreasonable due to lack of delay.10

Pursuant to Polish law, searches for currently missing persons are carried out, as well as for 
murder victims, including crimes against peace, humanity and war crimes, which are not subject 
to statute of limitations under national and international law.11 Maciej Trzciński emphasizes that 
5  Persak K. , Ekshumacje katyńskie ( w: ) Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, 2010, nr 4, s. 36
6 Trzciński M. , Kryminalistyka i archeologia sądowa w procesie poszukiwania ukrytych zwłok, Wolters Kluwer, War-
szawa 2021, s. 34
7 Zob. między innymi:  Mikke S. , Śpij, mężny w Katyniu, Charkowie i Miednoje, Wydawnictwo LTW, Warszawa 2011;  
Przewoźnik A. ,  Adamska J. , Zbrodnia katyńska: Mord, kłamstwo, pamięć, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011;  
Głosek M. , Wstępne wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w Lesie Katyńskim w 1995 roku, [w:] Zbrod-
nia nie ukarana: Katyń — Twer — Charków, „Zeszyty Katyńskie” 6: 1996, red. M. Tarczyński; Kossowski, M. D. Etyczne 
aspekty ekshumacji i powtórnych pochówków żołnierzy oraz osób cywilnych—ofiar zbrodniczych represji wojennych 
i powojennych. Sensus Historiae©, 2021, nr  42(1).
8 Domańska E.,  Ku archeontologii martwego ciała. (Kontemplacyjne wyjście do przeszłości) ( w: )  ER (R) GO: Teoria–
Literatura–Kultura 2009, nr  (18/19), s. 84 
9 Tamże, s. 87
10 Tamże, s. 87
11 Trzciński M. , Kryminalistyka i archeologia sądowa w procesie poszukiwania ukrytych zwłok, Wolters Kluwer, War-
szawa 2021, s. 34
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the proceedings conducted by the Institute of National Remembrance led to the discovery of many 
burial places of war victims and communist crimes.12

Perhaps the most famous exhumation of the victims of war crimes committed by the Sovi-
ets on Polish citizens is the one known as the Katyn Massacre, Witold Wasilewski writes: „In the 
spring of 1940, by the decision of the Political Bureau of the Central Committee of the VKP (b) on 
March 5, the NKVD murdered about 22,000 Polish prisoners of war.  war prisoners and prisoners 
from the so-called  Western Belarus and Western Ukraine.  Katyn was among the places of their 
execution.  The truth about the Katyn Massacre came from an unexpected direction.  In the early 
spring of 1943, after signals from the local population and an informal investigation, the Germans 
decided to search the Katyn Forest.  The result was the discovery of the bodies of the murdered 
Polish officers - the last link of evidence in the murder of Polish officers committed by the NKVD 
in 1940. „13 Until 1990, the authorities of the Soviet Union did not admit to war crimes commit-
ted against Polish prisoners of war, ascribing the perpetration to the troops of the Third German 
Reich. 14 Many victims of these crimes have not been identified, if only because the bodies of the 
murdered were robbed of all objects of material culture.  The exhumation work carried out in 
Miednoje allowed to obtain evidence for the investigation into the Katyn massacre.  According to 
Adrian Karolak, „apart from that, it was about confirming that Polish policemen from the special 
NKVD camp in Ostashkov were buried in this place.  It was important to locate the place where the 
bodies were buried and their number, as well as the area of   mass graves. „15 Later in the study, the 
author states that „examination of the skulls recovered during the Mednoye exhumation revealed 
168 cases of injuries caused by gunshots.  Shots were fired from a substitute or in direct vicinity.  
In addition, there are inlet openings in the occipital area.  There have been isolated cases that 
these openings were located in other parts of the skull, e.g. in the orbit, temporal, mandible and 
parietal areas.  The exit holes were on the frontal bone and the facial skeleton.” 16 Forensic medical 
examinations made it possible to establish the cause of death - a shot in the head with a firearm.  
Undoubtedly, the results of the research confirmed the thesis of the murder of Polish soldiers, po-
licemen and border guards.  It should also be clearly emphasized that to this day not all the death 
pits in which the killed Polish prisoners were buried have been discovered.

Today we can observe exhumations of war victims in Ukraine: in Bucza, Borodianka, Irpien 
and many other places.  The brutality of the torturers - Russian soldiers is indescribable.  The 
modus operandi is the same as in Katyn or Miednoje.  Tied hands, bullet wound to the back of the 
head.  Sometimes the corpses were thrown by the perpetrators into sewage drains.  Another time 
they were lying in the streets, by houses, in hospitals, in roadside ditches.  Some victims burned 
while alive in cars that were fired with artillery weapons.  It is impossible not to emphasize at this 
point that in such cases it is difficult to talk about exhumation, but about finding the body not bur-
ied.  It is especially important to identify the deceased.  Unfortunately, it is not possible in all cases.

12 Tamże, s. 34 i następne
13 Wasilewski W., Kłamstwo Katyńskie – narodziny i trwanie ( w: ) Zbrodnia Katyńska. W kręgu prawdy i kłamstwa ( 
red. ) S. Kalbarczyk, INP Warszawa 2010, s. 68.
14 Tamże, s. 88
15 Karolak A. Badania ekshumacyjne prowadzone w Miednoje  latem 1991 roku ( w: ) Przegląd Nauk  Historycznych 
2008, R VII, nr 2, s. 148
16 Tamże, s. 150 - 151  [ z powołaniem na : E. Baran, R. Mądro, B. Młodziejowski, Badania sądowo-lekarskie przeprowa-
dzone w ramach ekshumacji w Charkowie i Miednoje 25 VII-3D VIII 1991, „Zeszyty Katyńskie” 1992, nr 2, s. 272.



LEGEA ŞI VIAŢA Publicaţie ştiinţifico-practică 32
ediție specială, 2022

LAW AND LIFE Scientific-practical publication

special edition, 2022

Exhumation works of the victims in Bucza near Kiev (Ukraine)17

The bodies of the victims of the war in Ukraine (2022) are hidden by war criminals in mass 
graves.  Some of them have already been opened, and the bodies of the murdered have been 
exhumed, examined and properly buried in cemeteries.  The collected evidence in cases of war 
crimes committed by Russian soldiers against civilians is the basis for the prosecution and prov-
ing guilt.  Not all the burial places of those killed in the bombings, often murdered in front of their 
relatives, have already been opened by representatives of law enforcement agencies of Ukraine.  
These graves are temporarily marked, shallow, because only such graves can be dug out with your 
hands.  Some of them have crosses with cardboard plates, and even car license plates, in which 
people were killed by rockets or shot by the Russians.

It is well known that Russian war criminals hid the bodies of murdered civilians in many 
places on the territory of Ukraine.  Thanks to the achievements of science in the 21st century, 
in particular aerial photography, it is possible to locate such mass graves.  The literature on the 
subject emphasizes that for this purpose archival and contemporary photos are used.18   In 2022, 
satellite images from the vicinity of Mariupol in Ukraine, where the burial places of civilian victims 
are visible, were circulated around the world.  “The photos taken on April 9 by the Maxar company 
show that the mass graves that were dug near Mariupol are 20 times larger. Mariupol’s authori-
ties inform that the occupiers brought new bodies to this place throughout April.  The corpse was 
to be placed in several layers. „19

17 Masakra w Buczy. Rozpoczęły się ekshumacje zamordowanych przez Rosjan 
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-04-08/masakra-w-buczy-rozpoczely-sie-ekshumacje-cial-zabitych-
-przez-rosjan/   [ dostępne 6 września 2022]
18 Zob. między innymi: Fiedler S., Berger J., Stahr K., Graw M. Localisation of a mass grave from the Nazi era: A case study. 
W: K. Ritz at al. (red.), Criminal and Environmental Soil Forensics. Berlin–New York 2009,  Springer; A. Ossowski, M. 
Bykowska – Witowska, P. Brzeziński, Zastosowanie analizy zdjęć lotniczych w poszukiwaniu miejsc pochówków ofiar 
wojen i zbrodni systemów totalitarnych ( w: ) Problemy Kryminalistyki 2018, nr 299 ( 1), s. 30 - 43
19 Źródło: https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36126061-masowe-groby-na-przedmiesciach-mariupola-rosja-
nie-mogli-tam-zakopac-kilka-tysiecy-cywilow [ dostępne 6 września 2022]; publikacja z dnia 22 kwietnia 2022 roku
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Satellite images from the village of Manhusz near 
Mariupol 20

Civilized societies care for the memory 
of the dead, grant the right to a grave and a 
resting place.21 Hence - apart from the crim-
inal-procedural and judicial-medical aspects, 
the exhumation does not violate the right to 
burial or the grave.  After the procedural steps 
and the said examinations, the corpses are 
buried in accordance with the provisions of 

applicable law in designated areas.
Exhumation is the only way to establish the truth about the death of a victim of war, wheth-

er she was a civilian or a soldier.  This is the way to establish her identity.  It is also the only way 
for the victims’ families to bury their loved ones with dignity and experience mourning.

Bibliography:
1. Baran E., Mądro R. , Młodziejowski B., Badania sądowo-lekarskie przeprowadzone w ramach 

ekshumacji w Charkowie i Miednoje 25 VII-3D VIII 1991, „Zeszyty Katyńskie” 1992, nr 2
2. Bogusłowicz, A. Kryminalistyczno-procesowe aspekty dowodów zmysłowych. ( w: ) Prokura-

tura i Prawo  2004, nr 7-8
3. Domańska E.,  Ku archeontologii martwego ciała. (Kontemplacyjne wyjście do przeszłości) ( w: 

)  ER (R) GO: Teoria–Literatura–Kultura 2009, nr  (18/19)
4. Fiedler S., Berger J., Stahr K., Graw M. Localisation of a mass grave from the Nazi era: A case stu-

dy. W: K. Ritz at al. (red.), Criminal and Environmental Soil Forensics. Berlin–New York 2009,  
Springer

5. Głosek M. , Wstępne wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w Lesie Katyńskim w 
1995 roku, [w:] Zbrodnia nie ukarana: Katyń — Twer — Charków, „Zeszyty Katyńskie” 6: 1996, 
red. M. Tarczyński; Kossowski, M. D. Etyczne aspekty ekshumacji i powtórnych pochówków 
żołnierzy oraz osób cywilnych—ofiar zbrodniczych represji wojennych i powojennych. Sensus 
Historiae©, 2021, nr  42(1).

6. Jakliński A. , Marek Z. , Medycyna sądowa dla prawników, Zakamycze , Kraków 1999
7. Jeznach M. Wybrane aspekty ekshumacji zwłok ( w: ) VERITAS IURIS 2019, nr 71
8. Karolak A. Badania ekshumacyjne prowadzone w Miednoje  latem 1991 roku ( w: ) Przegląd 

Nauk  Historycznych 2008, R VII, nr 2
9. Kulicki M. , Kryminalistyka – wybrane elementy teorii i praktyki śledczo-sądowej, Toruń 1994
10. Mikke S. , Śpij, mężny w Katyniu, Charkowie i Miednoje, Wydawnictwo LTW, Warszawa 2011
11. Ossowski A. , Bykowska – Witowska M , Brzeziński P., Zastosowanie analizy zdjęć lotniczych w 

poszukiwaniu miejsc pochówków ofiar wojen i zbrodni systemów totalitarnych ( w: ) Proble-
my Kryminalistyki 2018, nr 299 ( 1),

12. Persak K. , Ekshumacje katyńskie ( w: ) Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, 2010, nr 4
13. Przewoźnik A. ,  Adamska J. , Zbrodnia katyńska: Mord, kłamstwo, pamięć, Wydawnictwo Lite-

rackie, Kraków 2011

20 Źródło: https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36126061-masowe-groby-na-przedmiesciach-mariupola-rosja-
nie-mogli-tam-zakopac-kilka-tysiecy-cywilow [ dostępne 6 września 2022] publikacja z dnia 22 kwietnia 2022 roku
21 Zob. Sobczak, J. i Gołda-Sobczak, M. (2018). Prawo do grobu jako problem kulturowy i prawny. Zeszyty Naukowe 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II , 61 (1), s.197-219.



LEGEA ŞI VIAŢA Publicaţie ştiinţifico-practică 34
ediție specială, 2022

LAW AND LIFE Scientific-practical publication

special edition, 2022

14. Sobczak J.,  Gołda-Sobczak M. Prawo do grobu jako problem kulturowy i prawny. Zeszyty Na-
ukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2018, nr  61(1).

15. Story  M. Ekshumacja w świetle prawa kanonicznego. Resovia Sacra: Studia Teologiczno-Filo-
zoficzne Diecezji Rzeszowskiej 2018, nr 25

16. Trzciński M., Kryminalistyka i archeologia sądowa w procesie poszukiwania ukrytych zwłok, 
Wolters Kluwer, Warszawa 2021

17. Wasilewski W., Kłamstwo Katyńskie – narodziny i trwanie ( w: ) Zbrodnia Katyńska. W kręgu 
prawdy i kłamstwa ( red. ) S. Kalbarczyk, INP Warszawa 2010

18. Wąsik R. Identyfikacja gatunkowa fragmentu drewna znalezionego w trakcie ekshumacji zwłok 
generała Władysława Sikorskiego w kości lewego oczodołu. Arch. Med. Sąd. Krym 2009, nr  59

Acts of Law
19. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego [ Dz.U. 97, Nr 89, poz. 555 

z późniejszymi zmianami ]

Intermedia
20. Masakra w Buczy. Rozpoczęły się ekshumacje zamordowanych przez Rosjan 

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-04-08/masakra-w-buczy-rozpoczely-sie-
-ekshumacje-cial-zabitych-przez-rosjan/   [ dostępne 6 września 2022]

21. Źródło: https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36126061-masowe-groby-na-przedmie-
sciach-mariupola-rosjanie-mogli-tam-zakopac-kilka-tysiecy-cywilow [ dostępne 6 września 
2022] publikacja z dnia 22 kwietnia 2022 roku



LEGEA ŞI VIAŢAPublicaţie ştiinţifico-practică35
ediție specială, 2022

ЗАКОН И ЖИЗНЬНаучно-практическое издание

специальный выпуск, 2022 г.

CZU: 340.69: 504.05

IMPACTUL DEGRADĂRII MEDIULUI ASUPRA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT

Prof. univ. dr. ing. Ana-Maria GRĂMESCU
Conducător doctorat – Institutul de Studii Doctorale Universitatea OVIDIUS Constanța, 

România, Expert tehnic judiciar,
am_gramescu@yahoo.com

Dr. ing. Ancuța GEMĂNARU (SIMION)
Cercetător științific Institutul de Studii Doctorale Universitatea OVIDIUS Constanța

anca_gemanaru@yahoo.com
Dr. ing. chim. Maria-Georgeta STOIAN

Profesor asociat, Facultatea de Drept, Universitatea “Titu Maiorescu” Bucureşti, România,
Expert criminalist autorizat
geta_stoian@yahoo.com

ABSTRACT
În toate statele Uniunii Europene activitatea experţilor tehnici este indispensabilă pentru organele 

jurisdicţionale şi pentru orice cetăţean european în demersurile iniţiate pentru aflarea adevărului ştiinţific. 
Evoluţia societăţii, a cunoaşterii coroborat cu impactul realităţilor lumii naturale aduce noi provocări, noi situaţii 
conflictuale, vulnerabilităţi cu care societatea se confruntă şi la care actualele provocări ale ştiinţei trebuie re-
găsite şi reglementate printr-un cadrul legislativ corespunzător. Cercetarea ştiinţifică îşi dobândeşte un rol im-
portant în expertiza judiciară ca de altfel şi structura interdisciplinară a cazuisticilor. Domeniile expertizelor 
tehnice judiciare sunt tot mai diversificate iar specialistul, în analiza investigaţiilor pe care le face, se confruntă 
tot mai mult cu situaţii noi care aparţin progresului, dezvoltării societăţilor, care nu de puţine ori sunt însoţite de 
un impact major asupra comunităţilor, asupra vieţii. Momentul pare a fi cel în care ştiinţa, prin specializările ei, 
trebuie să colaboreze şi să răspundă problematicilor complexe ale vieţii, ale omenirii. În acest context ecologia ca 
ştiinţă şi mediul înconjurător ocupă un rol primordial în misiunea de protejare a vieţii, de reducere a impactului 
dezastrelor potenţiale generate de dezechilibrele naturale sau a celor provocate de activitatea umană.

Autorii lucrării prezintă unul din multiplele cazuri de dezechilibru urban prin afectarea fondului construit 
existent, efecte generate de activitatea umană din industria extractivă, de realizare a haldelor de steril, de lipsa 
unor lucrări de mentenanţă efectuate la timp şi de calitate care implicit conduc la necesitatea regenerării urbane 
– proces complex care necesită coordonare la nivel regional, naţional, valorificarea resurselor şi experienţelor 
proprii prin actori netradiţionali ai dezvoltării urbane.

Cuvinte cheie:  expertiză tehnică judiciară, ecologie, regenerare urbană

THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL DEGRADATION ON THE EXISTING BUILT FUND

ABSTRACT
In all the states of the European Union, the activity of technical experts is indispensable for the judicial 

bodies and for any European citizen in the steps initiated to find out the scientific truth. The evolution of society, 
of knowledge in conjunction with the impact of the realities of the natural world brings new challenges, new 
conflict situations, vulnerabilities that society faces and where the current challenges of science must be found 
and regulated through an appropriate legislative framework. Scientific research acquires an important role in 
judicial expertise, as well as the interdisciplinary structure of case studies. The fields of judicial technical ex-
pertise are increasingly diversified and the specialist, in the analysis of the investigations he/she carries out, is 
increasingly confronted with new situations that belong to progress, the development of societies, which are not 
infrequently accompanied by a major impact on communities, on life. The moment seems to be the one in which 
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science, through its specializations, must collaborate and respond to the complex problems of life, of humanity. 
In this context, ecology as a science and the environment occupies a primary role in the mission of protecting life, 
reducing the impact of potential disasters generated by natural imbalances or those caused by human activity.

The authors of the paper present one of the many cases of urban imbalance by affecting the existing built 
fund, effects generated by human activity in the extractive industry, by the creation of tailings dumps, by the lack 
of timely and quality maintenance works that implicitly lead to the need for regeneration urban – complex process 
that requires coordination at the regional, national level, capitalizing on own resources and experiences through 
non-traditional actors of urban development.  

Keywords: judicial technical expertise, ecology, urban regeneration

1. INTRODUCERE
Lumea naturală a fost și este schimbată de acțiunile umane, aspect care, în decursul istoriei, 

a condus la degradarea mediului, a resurselor naturale, cu implicații majore în centrele urbane. 
Dar, în ultimele decenii, aceste probleme încep să pună provocări semnificative datorită amploa-
rei efectelor, a distrugerilor, fapt care ridică probleme majore, acute la nivel internațional și im-
plică atitudini și măsuri de anvergură pentru diminuarea impactului asupra mediului înconjură-
tor, precum și pentru cuantificarea prejudiciilor produse. Tot mai multe situații apar în litigiile 
curente, instanțele confruntându-se cu probleme ecologice, cu degradarea mediului înconjurător, 
cu stabilirea cauzelor care duc la astfel de situații, dar în egală măsură cu identificarea și cuantifi-
carea prejudiciului, a cauzelor care l-au produs. Factorii distructivi pot afecta comunitățile urba-
ne, terenurile, mediul în ansamblu – apa și aerul. În ultima perioadă se vorbește tot mai mult de 
regenerare urbană. Uniunea Europeană recunoaște importanța strategică a regenerării urbane. 
Dimensiunea ecologică a regenerării urbane va trebui să ridice la rangul de prioritate esențială 
schimbările climatice, combaterea poluării, alunecările de teren, inundațiile, seceta, exploatările 
de zăcăminte subterane ș.a.

Lucrarea prezentă se referă cu prioritate la impactul degradărilor de mediu asupra centre-
lor urbane, asupra mediului construit existent dar și a cuantificării dezastrelor.

Poluarea mediului, eroziunea solului, sufozia sau alunecările sunt numai câteva efecte ale 
acțiunilor umane în sub și suprateran. Creșterea populației, extinderile urbane, sunt numai câțiva 
factori care se confruntă cu efectele poluării mediului, a terenurilor de construcție.

Cu toate acestea, pământul este finit și resursă neregenerabilă. Acest context diminuează 
perspectiva economică și ecologică a zonelor afectate de extracții de minereu, gaze, defrișări. Toa-
te aceste efecte produc degradări importante în zonele construite asupra imobilelor, rețelelor 
subterane, apelor de consum etc. Efectele asupra construcțiilor sunt complexe și îmbracă un ca-
racter interdisciplinar. Soluționarea unor astfel de situații în expertiza tehnică judiciară presupu-
ne efectuarea unor analize și cercetări mult mai ample. În acest context trebuie studiate aspecte 
care să certifice:

Respectarea licențelor de exploatare, a perimetrului și geometriei zonei de extracție, a teh-
nologiilor;

Analiza geomorfologică a terenului, studiul apelor de suprafață, caracteristicile rezultate 
din studiile de specialitate efectuate de unitățile administrativ teritoriale și care au stat la baza 
definirii zonelor construite, a emiterii avizelor și acordurilor legale;

Caracteristicile de haldare;
Expertiza geologică pe zona de referință;
Caracteristicile de amplasament ale locuințelor, cuantificarea structurii de rezistență, anali-

za structurală și modalitatea de propagare a fisurilor;
Dacă degradările constatate sunt cauzate de efecte ale exploatărilor subterane sau au altă 

proveniență, dacă au caracter evolutiv sau nu;
Care sunt măsurile de intervenție propuse pentru asigurarea continuității elementelor 
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structurale afectate de alunecările de teren sau calculul costului de înlocuire al imobilului și stră-
mutarea zonelor construite.

2. STUDIU DE CAZ
Un exemplu elocvent ni-l oferă comunitățile urbane din zone miniere, care sunt amplasate 

la distanțe mici față de poluanții periculoși precum haldele de steril sau galeriile subterane.
Studiile geologice efectuate în  zonele de extracție au evidențiat în cea mai mare parte un 

risc scăzut de declanșare naturală a alunecărilor de teren. Dar totuși, exploatarea zăcămintelor de 
lignit, în ansamblu lucrările miniere din valea Motrului, au condus la alunecări de teren.

Această interpretare din punct de vedere geologic o regăsim în studiile și cercetările geo-
logice efectuate pentru comunitățile din Valea Motrului, unde se consemnează faptul că amplasa-
mentul construcțiilor este pe un teren preponderent compus din argile între care se cantonează 
depozitele de lignit, astfel că: “Formațiunea de Jiu-Motru este constituită din alternanța de argile, 
argile siltice, argile nisipoase, nisipuri argiloase”. Zona de amplasament este considerată de către 
specialiștii în geologie ca fiind cu risc scăzut din punct de vedere al declanșării unor alunecări de 
teren din cauze naturale, dar, totuși, în perioada care a urmat exploatărilor miniere din zonă s-au 
evidențiat importante deplasări de teren și modificări geomorfologice.

Cu referire la apele subterane din zona studiată Jiu-Motru, studiile geologice consemnează 
faptul că acestea au un regim nepermanent și cuprind infiltrații sezoniere, precum și scurgeri 
provenite din lucrări miniere subterane, că sunt supuse unor infiltrații de suprafață, reținându-se 
faptul că cea mai apropiată exploatare minieră de zona construită studiată de autori este mina I – 
Lupoaia unde s-au exploatat panouri pe stratele VII, VI, V.

În lucrarea ”Reintegrarea funcțională a sistemelor geomorfologice degradate ca urmare a 
exploatării cărbunilor cu studiul de caz Valea Mănăstirii – Bazinul Minier Motru”, autor Anghel 
Titu și Virgil Surdeanu, se consemnează faptul că activitatea de preluare, transport și depozitare 
a materialelor rezultate din procesul de exploatare a cărbunilor determină o distrugere a stra-
telor acvifere, modificarea litologiei locale, crearea de goluri vizibile sau în subteran, generarea 
de forme proeminente de relief antropic. Un alt efect distructiv apărut și consemnat în lucrarea 
susamintită îl constituie sterilul depus în structurile antropice  acumulative de diferite forme și 
dimensiuni.

Construirea haldei de steril a modificat raporturile dimensionale ale versantului cu înăl-
țarea deasupra luncii, astfel că s-a creat o structură asimetrică, friabilă, expusă pluviodenudării 
(proces complex de nivelare a scoarței terestre, sub acțiunea agenților geografici externi, prin 
dezagregarea, alterarea și erodarea rocilor, îndepărtarea materialelor rezultate și acumularea lor 
ulterioară în regiuni mai joase), șiroirea/erodarea superficială și ravenarea terenurilor din aval. 
Construirea haldei de la Valea Mănăstirii a determinat transformări importante în sistemul geo-
morfologic local văii Jiu-Motru cu implicații asupra scufundării suprafeței suport a haldei și impli-
cit cu tasarea zonei construite din vecinătatea acesteia1.

În studiile geologice consultate de autori2 se consemnează faptul că deschiderea zăcămân-
tului s-a realizat cu două plane înclinate, unul pentru transport materiale și circulație personal și 
unul pentru producție. Stratul VI a fost abandonat în anul 1991 ca urmare a epuizării rezervei de 
lignit, iar în 1995 au încetat lucrările de exploatare. Lucrările de extracție începute în 1979, con-
form consemnărilor existente la dosarul 873/263, s-au executat fără licență.

Cele mai apropiate lucrări miniere față de incintele construite analizate de autori, conform 
consemnărilor din materialele studiate, au aparținut Exploatării Miniere de Carieră Lupoaia și au 
constat în lucrări miniere de transport și depunere steril în halda Valea Mănăstirii, lucrări situate 
1 Revista de geomorfologie vol 9 2007 pag 61-72.
2 Raport de expertiza geologică  ing geolog Zileriu Lucian;  Raport de expertiza geologică  dr ing geolog Băcăian Gheor-
ghe Liviu
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la circa 75 de metri de locuințe.
Aspectele constatate din expertiza geologică pe zonă au evidențiat următoarele aspecte:
Poziția și dispunerea înlănțuită a lucrărilor miniere de suprafață și subteran care formează 

un tot unitar la panta versantului la baza căruia sunt construcții pentru locuit, chiar existența a 
două falii a maselor de rupere bine conturate care indică o mișcare a maselor de roci din zona 
dinspre aval cu antrenarea zonelor construite;

Modificări în direcția de circulație a apelor subterane.
Totodată, studiile geologice evidențiază și consemnează în mod detaliat faptul că versantul 

unde se regăsesc construcții avariate nu mai are geomorfologia inițială motivat de faptul că ante-
rior exploatării miniere din zonă, apele subterane se descărcau pe stratele de cărbune, ulterior, 
aceste straturi de cărbune au fost exploatate pe zone, astfel că scurgerea apelor subterane a fost 
modificată dând naștere la fenomene sufozionale iar infiltrațiile de apă în zonele cu goluri exis-
tente create au condus și pot conduce în continuare la fenomene de instabilitate, astfel gradul de 
vulnerabilitate al stabilității zonei fiind în creștere.

Totodată, în lucrările consultate se mai  consemnează faptul că: ”abatajele de pe stratul V 
de cărbune exploatat într-o felie și cele de pe stratul VI exploatat și în două felii au creat goluri 
subterane cu o înălțime cumulată de până la 9 ml care pot produce scufundarea copertei acestora 
și scurgerea apei subterane pe direcții haotice cu efecte distructive asupra geomorfologiei pree-
xistente și a terenului de fundație în care au apărut deformații.”

De remarcat sunt aspectele care au apărut la o serie de construcții amplasate pe versanți, 
degradări structurale care pot fi în continuare evolutive.

      Pardoseli fisurate                           Fisurarea pereţilor de rezistenţă                     Înclinarea imobilului

Imobil construit recent, afectat de alunecări de teren
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Distanțele de la imobil la lucrările de exploatare sunt:
- 800 ml până la limita lucrărilor din stratul V;
- 300 ml până la limita perimetrului omologat Lupoaia I;
- 140 ml până la limita taluzului definitiv de depunere al haldei Valea Mănăstirii.

Fisurări, deformaţii acces subsol

Din studiul  expertizei geologice efectuată în zonă în cadrul investigațiilor, se regăsesc  con-
semnate următoarele aspecte: ”Scăderea nivelului apelor subterane și creşterea sarcinii geologice 
ca efect al diferenței dintre greutățile volumetrice ale rocilor în stările saturată și inundată conduc 
la producerea tasării prin subsidență (afundarea treptată a bazinului de sedimentare). Înălțimea 
până la care se ridică apa prin capilaritate în terenul pe care sunt amplasate construcțiile este în 
funcție de tipul de litologie și granulația rocilor, porozitate, umiditate, stările de plasticitate, consis-
tența, rezistența la forfecare. Din datele de amplasament a imobilelor (cota 196m a terenului curți 
construcții, nivelul acviferului din cuprinsul stratului V, nivelul apei măsurat în fântâna săpată la 
cca. 3m de locuință și concluziile studiului privind modificările regimului curgerii apelor subterane, 
rezultă că infiltrarea apei din acviferele de adâncime și din precipitații în terenul curți construcții au 
condus la reducerea portanței terenului de fundare.”

Informațiile preluate de autori la data efectuării constatării și rezultatul inspecției locuințelor 
afectate, conduc  la faptul că:

Unitatea Administrativ Teritorială nu a efectuat un studiu hidrogeologic de specialitate sau 
geotehnic pe zona construită și pe perioade comparabile, în funcție de exploatarea zăcămintelor;

Pe zona com. Cătunele sunt montate rețele de apă-canal.
Aceste aspecte, coroborat cu consemnările raportului de expertiză întocmit de Universi-

tatea din Petroșani Facultatea de Mine în zonă, respectiv ”exploatarea prin lucrări miniere la zi a 
stratelor de lignit în fosta microcarieră Lupoaia V-VI și haldarea materialului steril excavat în spațiu 
exploatat… au condus la modificarea morfologiei terenului cu influență direct asupra curgerii apelor 
de suprafață”… ”golurile subterane generate de exploatarea prin lucrări miniere subterane a strate-
lor de lignit ce au determinat ulterior prăbușirea și deranjarea formațiunilor geologice din acoperiş 
și apariția unor zone de scufundare la suprafața terenului favorizează infiltrarea apelor pluviale în 
sol și acumularea acestora în spațiul exploatat de unde migrează de-a lungul formațiunilor acvife-
re spre cote inferioare”, și cu informațiile din articolul ”Alunecările haldelor de steril – factor de 
risc pentru carierele de lignit din Oltenia”, autori: prof. univ. dr. ing. Ilie Rotunjanu, prof. univ. dr. 
ing. Maria Lazăr – Universitatea din Petroşani, Facultatea de Mine, Departamentul Management, 
Ingineria Mediului şi Geologie, publicat în Revista Construcțiilor nr. 95/2013 pag. 54, unde se 
consemnează faptul că depunerea sterilului în zona văilor fără lucrări de drenare prezintă un grad 
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ridicat de vulnerabilitate – putem aprecia că factorii cauzali alunecărilor de teren sunt constituiți 
în cea mai mare parte de degradarea terenului pe zona de extracție, cât şi pe zone adiacente.

Un alt factor îl poate constitui haldarea despre care specialiștii consemnează: ”De-a lungul 
timpului, s-au produs numeroase fenomene de alunecare a haldelor de steril, cu consecințe mai mult 
sau mai puțin grave asupra mediului înconjurător, asupra obiectivelor din zona de influență sau 
asupra activității de producție.”

Cu referire la halda Rogoazelor, în articolul susmenționat se consemnează: ”Alunecarea 
a fost cauzată de diminuarea caracteristicilor geotehnice ale rocilor haldate, sub influența apei”.

În astfel de situații, efectele distructive asupra fondului construit existent pot fi limitate prin 
adoptarea unui program de regenerare a terenurilor. Un rol important în regenerarea terenurilor 
îl are monitorizarea. Monitorizarea poate fi:

a) Monitorizarea lucrărilor de extracție care implică:
- Verificarea caracteristicilor geometrice din proiectarea carierei;
- Urmărirea prin măsurători a dinamicii taluzelor cu precădere a taluzelor de margine, a 

celor de carieră și a celor de haldă (ex. probleme specifice geologice, alunecări teren, apariția iz-
voarelor în taluze);

- Observații asupra apariției fisurilor, a golurilor și a regimului apelor;
- Urmărirea nivelului piezometric în campul carierei și în haldă;
- Supravegherea comportarii lucrărilor de drenuri, canale, stații pompare.
Astfel de lucrări se fac în baza unui proiect.
b) Monitorizarea stabilității haldei de steril care vizează:
- Respectarea elementelor geometrice de proiectare;
- Evacuarea dirijată a apelor de suprafață și a celor de infiltrație;
- Urmărirea respectării procesului tehnologic de haldare continuă și uniformă;
- Urmărirea compactării haldei, a unghiurilor de taluz prevăzute prin studiile efectuate;
- Urmărirea zonelor limitrofe și respectarea zonelor de siguranță.
Similar, în perioada post-închidere a exploatărilor se continuă monitorizarea în special pen-

tru cuantificarea alunecărilor de teren.
c) Monitorizarea evacuării apelor din carieră și din zona administrativă, care presupune ca 

apele evacuate din carieră provenite din orizonturile freatice, din precipitații atmosferice, precum 
și ape uzate să fie evacuate.

d) Monitorizarea calității solului și a refacerii ecologice al acestuia:
- Monitorizarea calității solului;
- Analizele fizico-chimice necesare atât înainte dar și după ecologizarea terenurilor;
- Compararea producțiilor obținute cu cele planificate;
- Analiza modului de adaptare la condițiile fizico-chimice ale solurilor antropice;
- Monitorizarea suprafețelor ecologizate.
e) Monitorizarea calității aerului și a nivelului de zgomot.
Un rol important în urmărirea comportării în timp a zonelor construite îl are monitorizarea 

post-închidere. Programul de urmărire a lucrărilor realizate pentru protecția și refacerea factori-
lor de mediu se referă la:

-  Monitorizarea stabilității fizice a taluzelor de halda și carieră;
-  Monitorizarea stabilității chimice;
-  Monitorizarea biologică.
Astfel de zone sunt supuse și factorilor de risc. Un potențial risc local poate fi declanșat de 

incendii și avarii în activitatea de exploatare a minelor, cu efecte asupra mediului.
Există însă și un risc geologic, determinat în principal de :
- autoaprinderea cărbunelui;
- pierderea stabilității terenului și generarea de alunecări de teren, care să afecteze haldele 
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sau versanții carierei;
- viiturile de apă și inundații (cu precădere pentru efectele colnatării canalelor de gardă);
- riscul seismic.
Complexitatea activității și a situației existente similare conduc, în fapt, la aprecierea că o 

evaluare de risc cu impact major de mediu trebuie să facă obiectul unor studii de specialitate.
Cu referire la fenomenele naturale generatoare de risc (cutremure, inundații, alunecări de 

teren, secete etc.), caracteristicile geologice, geomorfologice, hidrice sau climatice, pot fi apreciate 
cu impact minim, cu excepția riscului de declanșare a unor alunecări, în condițiile unor practici 
extractive neadecvate.

3. CONCLUZII
Cercetările efectuate în cadrul studiului de caz prezentat dar și cu prilejul altor analize efec-

tuate în zonă evidențiază faptul că lucrările de extracție subterană care în urmă cu 40-50 ani au 
contribuit la consolidarea, dezvoltarea unor zone urbane industriale, în prezent sunt zone care ar 
trebui regenerate atât ca structură socială, cât și ca zone defavorizate unde mediul, prin efectele 
acestor activități umane, a generat degradări importante, de multe ori și asupra calității apei – 
nefiind exclusă necesitatea strămutării vetrelor de casă. Lucrările de ecologizare care se fac în 
baza unor proiecte ar trebui să cuprindă și o analiză detaliată a activităților de monitorizare a 
parcelelor construite sau neconstruite aflate atât în raza de incidență a zonelor de extracție, cât și 
în zonele de haldare. Astfel că perimetrarea geometrică a zonelor de extracție trebuie respectată 
conform proiectelor.

Comunitățile urbane, prin unitățile administrativ teritoriale, ar trebui să solicite firmelor 
de specialitate studii și cercetări hidrogeologice pentru a identifica capacitatea de asigurare a 
cerințelor de amplasare a locuințelor în vederea emiterii unor noi autorizații pentru construcții.

Un rol important în comportarea terenurilor îl are și modul de întreținere/mentenanță al 
haldelor. Drenarea acestora este fundamentală în comportarea versanților.

Un alt aspect important dar care necesită analiză și cercetare în viitor îl constituie modul în 
care astfel de terenuri răspund la acțiuni seismice și impactul acestora asupra zonelor construite.
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SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ȘTIINȚE CRIMINALE ALICATE

Centrul de Cercetări  Aplicate în Etică Juridică şi Investigaţii Criminale
info@psihocriminalistica.ro

ABSTRACT
Există o ştiinţă a descoperirii autorilor şi adevărurilor necunoscute, aşa cum există o ştiinţă juridică, o 

ştiinţă a matematicii, a fizicii sau a vindecării etc., această ştiinţă nu poate fi decât „ştiinţa investigatiei crimi-
nale”. Știinţa descoperirii şi-a creat propria structură de cercetare ştiinţifică, bazată pe metoda „restructură-
rii ştiinţei”, metodă ce asigură evidenţa adevărurilor în domeniile sale de cercetare. Noile domenii de cercetare 
ştiinţifică sunt, azi şi acum, propuse ca obiective ale expertizei criminalistice.

FORENSIC EXPERTISE DISCOURSE OF THE SCIENCE OF DISCOVERY

ABSTRACT
There is a science of discovering unknown authors and truths, just as there is a legal science, a science of 
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mathematics, physics or healing etc., this science can only be „the science of criminal investigation”. The science of 
discovery has created its own structure of scientific research, based on the method of „restructuring science”, the 
method that ensures the evidence of truths in its fields of research. The new fields of scientific research are, today 
and now, proposed as objectives of forensic expertise.

1.Expertiza şi cercetarea ştiințifică în asociere şi departajare

Două profesii și aceeași metodă științifică, metoda bazată pe un set de reguli folosite pentru 
a dezvolta o experiență controlată. Atât experții, cât și cercetătorii, explică, într-un fel sau altul, 
fenomenele pe care le observăm și se sprijină pe experimente care le certifică validitatea.

Expertul se poate pretinde a fi cercetător, pentru că, de fapt, este un cercetător, toți experții 
sunt propozabili pentru a ocupa un post în cercetarea științifică, și toți cercetătorii științifici pot fi 
înscriși în tabloul experților.[1]

Dacă dorim să departajăm expertiza de cercetarea științifică, constatăm:

EXPERTIZA CRIMINALISTICĂ CERCETAREA ŞTIINȚIFICĂ

Obiectul (scopul) expertizei criminalistice îl 
constituie examinarea urmelor în sens larg, a 
mijloacelor materiale de probă, precum și me-
todele tehnico - științifice utilizate, având ca 
scop principal identificarea.

Obiectul (scopul) cercetării științifice este  
descoperirea, interpretarea și revizuirea fap-
telor, evenimentelor și apoi transcrierea aces-
tora.

Identifica - A stabili situația sau starea unui 
lucru, a unui adevăr cunoscut.

Dacă în matematică, o ecuație este o propoziție 
matematică ce afirmă că două expresii mate-
matice sunt egale (o identitate),  în crimina-
listică, o ecuație este o propoziție ce afirmă 
că urma unei persoane, neidentificate,  este 
identică cu urma model de comparație a unei 
persoane cunoscute.

A rezolva o ecuație înseamnă a găsi soluția 
acesteia. În cazul ecuației criminalistice, 
soluția este dată de expert.

Descoperi - A găsi un lucru căutat, necunos-
cut sau ascuns.

Dacă în criminalistică, o ecuație este o propoziție 
ce afirmă că urma unei persoane, neidentifica-
te, este identică cu urma model de comparație a 
unei persoane cunoscute, în investigația crimi-
nală se urmărește formarea  ecuației prin colec-
tarea de informații despre autorul necunoscut.

A colecta informații despre autorul necunos-
cut înseamnă a resuscita ecuația crimina-
listică. Resuscitarea este misiunea și soluția 
ofițerului de poliție criminală.

TEHNICA EXPERTALĂ - Expertul caută soluția ecuației cifrelor. Constată identitatea unei 
persoane sau obiect, cunoscând condițiile în care s-a format urma materială la fața locului, și tot-
odată, persoana sau obiectul de la care provin modelele de comparație. Soluția are rigiditatea 
adevărului consacrat 1+1 = 2.

TEHNICA ȘI TACTICA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE - Investigatorul caută soluția ecuației cifre-
lor și a cuvintelor. Descoperă o persoană sau obiect necunoscut ori ascuns, cunoscând condițiile 
în care s-a format urma materială la fața locului, și reflectivitatea urmelor ideale. Apelează la fler, 
dă întâietate interpretării urmei ideale, astfel că soluția explică adevărul prin relația 1+1 = 3 – 1.
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2. Discursul ştiinței investigației criminale

Formularea  unanim recunoscută „Modul în care criminalistul îşi  formulează concluziile 
trebuie să fie clar, decurgând în succesiune logică din rezultatele examinărilor făcute. Concluziile 
formulate pot fi: certe (categorice) şi  probabile. Practica expertizei criminalistice şi literatura de 
specialitate cunosc şi situația în care nu poate fi formulată nici una dintre aceste concluzii”[2]

ne permite să inferăm,  DE AICI ÎNCEPE INVESTIGAȚIA CRIMINALĂ.

Pentru ofiterul de poliție criminală termenul „cercetare” este utilizat pentru a indica colec-
tarea de noi informații. Obiectivul general al procedurii investigației criminale este ideea procură-
rii mai multor informații decât cele procurate prin operațiunile procedurii penale.

Pentru a-și dezvolta metodele și modelele, “știința investigației criminale” și-a creat propria 
structură de cercetare științifică.[3]  Principalele domenii de cercetare și obiectivele propuse le 
expun sumar, astfel:

DOMENII DE CERCETARE OBIECTIVE

Identificarea unui câmp criminal Dacă există o acțiune criminală și dacă aceasta 
s-a comis în câmpul cercetat[4]

Semantica și psihanaliza mijloacelor de probă Despre ce se vorbește și cum se vorbește[5]

Reconstrucția scenei unei crime Fenomenologia acțiunii criminale și psihana-
liza acțiunii  autorului[6]

Modul de operare ca mijloc de identificare și 
mijloc de probă

Identificarea și compararea elementelor mod-
ului de operare[7]

Sistemele criminale Cunoașterea concepției și acțiunii sistemelor 
criminale din perspectiva temporală[8]

Dacă mă raportez la titlul prezentei manifestări științifice, „Dezvoltarea expertizei judiciare       
ecologice – obiectiv esențial în protecția mediului”, este necesar să fac remarca faptului că și în 
acest domeniu al activității umane, întâlnim afirmația care este contrazisă de către experiență, 
observație sau bun simț, care este oferită în mod premeditat sau spontan prin contorsionarea 
totală sau parțială a faptelor și a adevărului.

Fac referire în mod direct la minciună, considerată ca o acțiune intențională de declara-
re a unei stări neconfirmabile sau imediat confirmabilă, pentru a produce confuzie, a oferi false 
speranțe, a determina o anume acțiune sau a crea o anume stare intelectivă, socială ori afectivă 
care servește într-un fel sau altul mincinosului.

În arsenalul minciunii întâlnim și minciuna economică, ce ascunde intenționat starea reală 
a unei idei de dezvoltare socială. Desigur, activitățile expertale din acest domeniu au în vedere 
eventualitatea minciunii.

Ce oferă în plus domeniile de cercetare ale științei investigației criminale? Oferă perspec-
tiva aprofundării investigației dincolo de actul simplei constatări, tinzând spre actul descoperirii 
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adevărurilor ascunse, adevăruri legate de contaminarea mediului înconjurător cu materiale care 
afectează sănătatea umană, calitatea vieții sau funcția naturală a ecosistemelor.

Domeniile de cercetare ale investigației criminale inspiră un transfer al cunoașterii către 
domeniile expertale chemate să răspundă întrebărilor privind interacțiunea dintre organisme, 
plante și mediul în care ele trăiesc. Într-o terminologie specifică expertizei ecologice am putea 
regăsi expresiile: identificarea unui câmp contaminat; reconstrucția scenei contaminării; seman-
tica și psihanaliza documentelor privind dezvoltarea industrială (a zonelor urbane); moduri de 
operare în contaminarea mediului înconjurător; studiul temporalității acțiunilor de contaminare.

Metodele și modelele științei investigației criminale, încă neîntrebate, așteaptă întrebările 
experților la masa de lucru.

3. Discursul expertizei criminalistice

Venind alături de ofițerul de poliție criminală în laboratorul noilor domenii de cercetare 
științifică, expertiza criminalistică poate ține un discurs științei descoperirii. Astfel, expertiza cri-
minalistică va putea adăuga cadrului său tehnic o importantă și necesară caracteristică tactică, 
pentru a se  putea  vorbi de „TEHNICA ȘI TACTICA EXPERTALĂ”.

Dacă privim spre cadrul rigid al procedurii penale, putem spune din start „nu se poate”. 
Instituția expertizei este, fără îndoială, o carte efectuată, elaborată, însă acest aspect nu o poate 
priva de perspectiva unei noi elaborări, sub deviza „Știinta, concept al expertizei criminalistice, 
mai multă știință, concept al expertizei criminalistice și investigației criminale.”

Nu sugerez un discurs pentru o altfel de expertiză, un altfel de comportament științific al 
expertului, însă, cred în perspectiva extrapolării activității expertale la cerințele investigației cri-
minale, și deopotrivă, în utilitatea metodelor și modelelor investigației criminale atunci când se 
află pe masa de lucru a expertului. Formarea și agrearea profesiei „expertului analist”, nu este o 
utopie, este o posibilitate și, în același timp, o necesitate.

CONCLUZII

Așezând pe același piedestal profesia expertului cu cea a cercetătorului științific, știința 
investigației criminale, se adresează azi experților, spre a le transmite faptul că trebuie să se aso-
cieze actului descoperirii autorului și adevărurilor necunoscute. El, expertul, este liber să constate 
fapte și împrejurări presupuse, și, în același timp, e liber să descopere fapte și împrejurări necu-
noscute.[9]

Expertiza clasică și-a spus cuvântul, o expertiză în devenire ce trece granița cunoscutului 
spre necunoscut este bine venită, chiar așteptată. Prin discursul său, știința investigației criminale 
face această invitație.

Am formulat și am privit relațiile: expertiza parcurge drumul de la ipoteză la teză, cerce-
tarea științifică parcurge drumul de la ipoteză la sinteză, expertiza și cercetarea poate parcurge 
drumul de la ipoteză la o nouă sinteză. Desigur, ultima relație poate fi înțeleasă și explicată numai 
la masa comună de lucru.

O precizare necesară, prezentul discurs se bazează pe reflectivitatea activității școlii româ-
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ne de expertiză criminalistică și a legislației corespunzătoare.

[1] Iată o edificatoare prevedere normativă în acest sens, condițiile minime de experiență 
profesională pe care trebuie să le îndeplinească aspiranții în cele două profesii, absolvenți cu exa-
men de licență sau de diplomă și să aibă activitate în specialitate de cel puțin 4 ani.

[2] Sorin Alamoreanu, Criminalistica-teorie și practică (Note de curs 2022)

[3] A se vedea, Neculai Spirea Zamfirescu, Știința investigației criminale -Teoria argumentă-
rii și privire critică”, Vol I „Procedura investigației criminale”, Vol II „Reconstrucția scenei unei cri-
me” Ed.Universul juridic București, Vol.III „Semantica și psihanaliza mijloacelor de probă” Ediție 
de lucru 2021, [5 (cinci) exemplare tipărite]

Sub recomandarea unor personalități ale lumii academice rezultatele cercetărilor aplicative 
au fost publicate de edituri prestigioase: Național; Allma Mater; Universul Juridic; Pro Universi-
taria. Au apărut în paginile principalelor reviste de specialitate: Publicațiile Institutului de Cerce-
tări Juridice al Academiei Române; Revista Română de Criminalistică; Revista de Criminalistică, 
Criminologie și Penologie; Revista Română de Psihocriminalistică; Revista Juridice.ro și Universul 
Juridic.ro. Au văzut lumina tiparului în „International Journal of Law and Society”. Au fost agreate 
ca tematică academică de Facultățile de drept ale Universității Babeș-Bolyai Cluj Napoca și Uni-
versitatea Ecologică din București. S-a bucurat de prezentarea în amfiteatrele Universității din 
Wrocław Polonia, University of Colorado Denver SUA și Centrul Național American de Expertize 
Media. Metodele și modelele procedurii investigației criminale au fost aplicat în multe cauze ale 
mesei de lucru, rezultatele au fost remarcabile.

[4] Acțiunea criminală este un sistem structural funcțional de acte, prin care se intervine în 
ordinea fenomenelor – naturale, sociale sau ideale – pentru a le schimba, conform ansamblului de 
însușiri esențiale, aptitudinale, specifice și psihomorale ale făptuitorului.

[5] Portretistica acțiunii și autorului prezintă imaginea fizică și sufletul criminalului.

[6] Reprezentarea în cuvinte a ideilor, sentimentelor. Obiect de studiu, reprezentarea în 
cuvintele  mijloacelor de probă a adevărurilor necunoscute sau ascunse.

[7] Memoria mijloacelor de probă.

[8] Temporalitatea sistemului criminal. Criminologia sistemului criminal inițiator și execu-
tant al unei anume acțiuni criminale.

[9] Prin restructurare Art.175 C.p.p.[n] ajungem la înțelesul: în conformitate cu regulile ști-
inței și expertizei profesionale, expertul are obligația de a analiza obiectul expertizei, (examinarea 
urmelor în sens larg, a mijloacelor materiale de probă, precum şi metodele tehnico-ştiințifice utiliza-
te, având ca scop principal identificarea); de a indica cu exactitate orice observație sau constatare 
și de a expune (desigur prin notificare) o opinie imparțială, (conforma normelor eticii profesiona-
le), cu privire la faptele sau împrejurările evaluate. În sinteză, expertul analizează, indică și expune 
în conformitate cu regulile științei și expertizei profesionale.
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ABSTRACT
Інженерно-екологічна судова експертиза – це дослідження негативного антропогенного впливу 

на об’єкти навколишнього середовища. Заподіяна екологічна шкода ґрунтовому покриву порушує пи-
тання про необхідність її обчислення, що дозволяє визначити рівень матеріальних збитків та уникну-
ти небезпечних наслідків.

Ключові слова. Судова експертиза, охорона ґрунту, екологічна шкода, вихідні дані, розмір збитків.

ABSTRACT
Engineering and environmental forensic examination is a study of negative anthropogenic impact on en-

vironmental objects. The environmental damage caused to the ground cover raises the question of the need for 
its calculation, which allows determining the level of material damage and avoiding dangerous consequences.

Keywords. Forensic examination, soil protection, environmental damage, initial data, amount of damages.

Основним національним багатством українського народу є земля як частина терито-
рії України в межах її державних кордонів. Вона покрита гумусним родючим шаром ґрунту, 
який зазвичай використовується для вирощування зернових та інших сільськогосподар-
ських культур. При цьому не допускається зниження його родючості. Земля/ґрунт охоро-
няється державою як об’єкт права власності Українського народу [6].

Поняття «ґрунт» визначається у Статті 1 Закону України «Про охорону земель» як 
природно-історичне органо-мінеральне тіло, що утворилося на поверхні земної кори і є 
осередком найбільшої концентрації поживних речовин, основою життя та розвитку люд-
ства завдяки найціннішій своїй властивості – родючості [1].

У Земельному кодексі України, Стаття 168. Охорона ґрунтів, зазначено:
«1. Ґрунти земельних ділянок є об’єктом особливої охорони.
2. Власники земельних ділянок та землекористувачі не мають права здійснювати 

зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення 
державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

3. При здійсненні діяльності, пов’язаної з порушенням поверхневого шару ґрунту, 
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власники земельних ділянок та землекористувачі повинні здійснювати зняття, складу-
вання, зберігання поверхневого шару ґрунту та нанесення його на ділянку, з якої він був 
знятий (рекультивація), або на іншу земельну ділянку для підвищення її продуктивності 
та інших якостей» [3].

Відповідно до Статті 1 Закону України «Про охорону навколишнього природного се-
редовища»:

«…Завданням законодавства про охорону навколишнього природного середовища є 
регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, 
забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господар-
ської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних 
ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, 
унікальних територій та природних об’єктів, пов’язаних з історико-культурною спадщи-
ною…» [2].

Відповідно до Статті 168, частини 1 «Земельного кодексу України»:
 «…Ґрунти земельних ділянок є об’єктом особливої охорони.…» [3].
Відповідно до Статті 1, Розділу 1 Закону України «Про охорону земель»:
«…Охорона земель – система правових, організаційних, економічних, технологічних 

та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрун-
тованому вилученню земель сільськогосподарського призначення для несільськогоспо-
дарських потреб, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення 
родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення осо-
бливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та 
історико-культурного призначення..…» [1].

Відповідно до Статті 69 Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища»:

«…Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону навколишньо-
го природного середовища, підлягає компенсації в повному обсязі…» [2].

Стаття 56 Закону України «Про охорону земель» передбачає:
«…Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства України про охорону зе-

мель, підлягає відшкодуванню в повному обсязі…» [1].
У наукових джерелах під екологічною шкодою (екологічним збитком, шкодою, зав-

даною довкіллю) розуміють погіршення якісного стану навколишнього природного сере-
довища в цілому або окремих природних ресурсів.

Екологічна шкода може виявлятися у різних формах: забруднення навколишнього 
природного середовища, виснаження окремих природних ресурсів, руйнування екологіч-
них зв’язків і систем, завдання збитків природокористувачам та інше. Особливість еколо-
гічної шкоди полягає в тому, що у більшості випадків така шкода є непоправною або від-
носно відновлюваною, оскільки відтворення компонентів природи пов’язано з тривалим 
періодом [5]. 

В екологічному праві сформовано компенсаційні механізми відшкодування шкоди, 
завданої довкіллю, оскільки у багатьох випадках повернути природний ресурс до попе-
реднього стану неможливо. Тому відновлення здійснюється не лише через систему заходів 
по приведенню природного ресурсу у попередній стан, а й через компенсацію завданої до-
вкіллю шкоди в грошовому виразі [7].

Об’єктом інженерно-екологічної експертизи є матеріальні і матеріалізовані джерела 
інформації, що містять фактичні дані про обставини надзвичайної екологічної ситуації, у 
тому числі: речові докази, фрагменти місця події, устаткування, комунікації, засоби вироб-
ництва, що забезпечують екологічно безпечне функціонування підприємства. Також та-
ким об’єктом є будь-які інші обставини події, зафіксовані (описані, відображені у схемах, 
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фотографіях, планах тощо) в матеріалах справи.
У проведенні інженерно-екологічної судової експертизи з розрахунку розміру еколо-

гічної шкоди завданої довкіллю внаслідок самовільного зняття ґрунтового покриву (верх-
нього шару ґрунту), експерти дотримуються визначеного алгоритму дій. Судовий експерт 
використовує інформацію, наведену в постанові (ухвалі) про призначення судової експер-
тизи та матеріалах, наданих для проведення судової експертизи (акти огляду місця події 
працівників природоохоронних органів, протоколи слідчих дій, схеми або плани земель-
них ділянок, інформативна документація щодо цільового призначення земельних ділянок 
тощо). За результатами вивчення матеріалів судовий експерт підбирає відповідну методи-
ку визначення розміру шкоди. 

Для розрахунку розміру екологічної шкоди, завданої довкіллю внаслідок самовіль-
ного зняття ґрунтового покриву (верхнього шару ґрунту), використовується формула 5 
з «Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття зе-
мельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псуван-
ня земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання1»:

Шг = Пг x Нг x Кі,

де, Шг – розмір шкоди, заподіяної внаслідок псування земель, що відбулося під час 
провадження діяльності, пов’язаної з порушенням родючого шару ґрунту, яку здійснено з 
порушенням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, визначених 
у документації із землеустрою або за відсутності такої документації (крім випадків, якщо 
відповідно до закону розроблення документації із землеустрою не вимагається), гривень;

Пг – площа, на якій виявлено псування земель, що відбулося під час провадження 
діяльності, пов’язаної з порушенням родючого шару ґрунту, яку здійснено з порушенням 
умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, визначених у документа-
ції із землеустрою або за відсутності такої документації (крім випадків, якщо відповідно до 
закону розроблення документації із землеустрою не вимагається), гектарів;

Нг – нормативні втрати від знищення ґрунтового покриву земельних ділянок (родю-
чого шару ґрунту), визначені у додатку 11;

Кі – коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель, який дорівнює до-
бутку коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель за 2020 та наступні 
роки, що розраховуються Держгеокадастром відповідно до статті 289 Податкового кодек-
су України [4].

Отримавши всі необхідні вихідні дані, судовий експерт переходить безпосередньо до 
визначення розміру шкоди. До прикладу, на вирішення судової інженерно-екологічної екс-
пертизи було поставлено таке запитання: «Який розмір екологічної шкоди (збитків) зав-
дано довкіллю при самовільному знятті ґрунтового покриву (верхнього шару ґрунту) 0,25 
га на земельній ділянці із кадастровим номером  №0000000000:00:000:0000 (призначення 
-для ведення особистого селянського господарства) у с. Вільне Чернівецького району Чер-
нівецької області?» .

Вихідні дані: 
Площа самовільно знятого ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) становить 

0,25 га.
Згідно Додатку 11 до Методики № 963: «Нормативні втрати від знищення ґрунтово-

го покриву (родючого шару ґрунту) за адміністративно-територіальною одиницею, а саме 

1 Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 963. 



LEGEA ŞI VIAŢA Publicaţie ştiinţifico-practică 50
ediție specială, 2022

LAW AND LIFE Scientific-practical publication

special edition, 2022

Чернівецька область становить 70138 гривень з гектара».
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за 2020 рік становить 1,0, 

за 2021 рік становить 1,1., отже: Кi = 1,0х1,1=1,1

Для зручності, розрахунок розмірів шкоди, заподіяної внаслідок псування земель, що 
відбулося під час провадження діяльності, пов’язаної з порушенням родючого шару ґрунту 
результати викладені у таблиці 1.

Таблиця 1

№ 
з/п Показники Позначення

Оди-
ниця 

виміру

Джерело отриман-
ня або розрахунок 

показників

Значен-
ня

1.

Площа, на якій виявле-
но псування земель, що 
відбулося під час про-
вадження діяльності, 
пов’язаної з порушен-
ням родючого шару 
ґрунту

Пг га

Згідно копії схеми 
земельної ділянки 
та копії листа Держ-
геокадастру №0000 
від 25.08.2022

0,25

2.

Нормативні втрати від 
знищення ґрунтового 
покриву земельних ді-
лянок (родючого шару 
ґрунту)

Нг грн.

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 25 липня 2007 р. 
№ 963 (Додаток 11)

70138

3.
Коефіцієнт індексації 
нормативної грошової 
оцінки земель

Кі
Копія довідки Держ-
геокадастру №0000 
від 26.08.2022 

1,1

4. Розмір шкоди Шг грн. Шг = Пг x Нг x Кі 19287,95

Таким чином, розмір екологічної шкоди (збитків) завданої довкіллю при самовіль-
ному знятті ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) площею 0,25 га на земельній 
ділянці із кадастровим номером №0000000000:00:000:0000 (призначення - для ведення 
особистого селянського господарства) с. Вільне Чернівецького району Чернівецької облас-
ті становить 19287,95 грн (дев’ятнадцять тисяч двісті вісімдесят сім гривень 95 копійок).

Висновок: Отже, в сучасному екологічному праві сформовано компенсаційні механіз-
ми відшкодування шкоди, завданої довкіллю через компенсацію у грошовому виразі. При 
проведенні інженерно-екологічної судової експертизи для визначення екологічної шкоди 
завданої довкіллю при самовільному (без дозвільних документів) знятті ґрунтового по-
криву (родючого шару ґрунту) експерту необхідно вивчити матеріальні і матеріалізовані 
джерела інформації, що містять фактичні дані про обставини досліджуваної події. За ре-
зультатами вивчення наданих матеріалів судовий експерт підбирає відповідну методику, 
після чого переходить безпосередньо до розрахунку розміру шкоди.
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ABSTRACT
Обоснованы актуальность использования и значение судебной экологической экспертизы в рас-

следовании отдельного вида экологических преступлений – загрязнения водных объектов обратными 
(сточными) водами. Доказана необходимость и целесообразность использования специальных знаний 
при исполнении указанного вида судебных экспертиз, изложены основные вопросы, которые ставят 
перед судебным экспертом, выполняющем такие экспертизы и составлен перечень объектов исследо-
вания. Указаны основные опасности, возникающие в результате загрязнения поверхностных или под-
земных вод и водоносных горизонтов, источников питьевых и лечебных вод, изменения их природных 
свойств, истощения водных источников и т. д. На основании обобщения результатов судебных эколо-
гических экспертиз – раскрыты проблемы окружающей среды, решению которых может способство-
вать это направление судебной экспертизы. 
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Проблемам защиты окружающей среды цивилизованные страны и прогрессивное со-
временное общество в последние годы уделяют все больше внимания, а для решения этих 
проблем созданы и успешно функционируют компетентные международные организации 
и издаются специальные директивы Европарламента (например, Директива № 2008/99/
ЕС Европейского Парламента и Совета о криминально-правовой охране окружающей сре-
ды). В частности, 28-30 июня 2022 года в г. Мадрид (Королевство Испания) под эгидой 
специализированной Европейской организации SWIPE (Эффективное расследование пре-
ступлений против дикой природы в Европе) в смешанном режиме (он-лайн и оф-лайн) со-
стоялся European Wildlife Crime Workshop (Европейский семинар (воркшоп) по борьбе с 
правонарушениями против дикой природы), на котором отдельный день был посвящен 
обсуждению проблем эффективного криминального преследования указанных престу-
плений и их предупреждения. Участником этого научно-практического мероприятия был 
Общественный союз «Всемирный фонд природы Украина» [1]. 

В свою очередь, проблемы, связанные с расследованием отдельных видов экологиче-
ских преступлений, в частности, расследование загрязнения водных объектов обратными 
(сточными) водами, требуют применения специальных знаний.

Общественная опасность указанного преступления состоит в посягательстве на во-
дные объекты, составляющие основу всего живого на Земле, путем их загрязнения, изме-
нения свойств или истощения. Это создает реальную опасность для жизни и здоровья лю-
дей и окружающей среды.

Ухудшение качества воды в поверхностных источниках происходит главным обра-
зом из-за постоянного загрязнения веществами антропогенного происхождения, что свя-
зано с недостаточной глубиной очистки сточных вод и необходимостью модернизации 
существующих технологических процессов и очистных сооружений в Украине.

Во Львовском научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре 
Министерства внутренних дел Украины проводятся судебные инженерно-экологические 
экспертизы по экспертной специальности 10.19 «Исследование обстоятельств и организа-
ционно-технических причин и последствий влияния техногенных источников на объекты 
окружающей среды».

Инженерно-экологическая экспертиза устанавливает обстоятельства и факты нега-
тивного антропогенного влияния на конкретные (локальные) объекты окружающей сре-
ды, связанные с нарушением экологического законодательства. Основными вопросами, 
которые решает эта экспертиза касательно экологического преступления, являются:

- подтверждается ли факт осуществления сверхнормативного сброса загрязняющих 
веществ с обратными водами в водный объект?

- несоблюдение требований каких нормативных актов природоохранного законода-
тельства допущены в исследуемом случае и создало ли это опасность для жизни, здоровья 
людей или окружающей среды?

- подтверждается ли расчетами и документами размер возмещения ущерба, причи-
ненного государству вследствие нарушения законодательства об охране и рациональном 
использовании природных ресурсов за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ с 
обратными водами в водный объект?

Правила охраны вод в нашем государстве регламентирует ряд нормативных актов, 
основными из которых являются: Водный кодекс Украины [2], Закон Украины «Об охране 
окружающей природной среды» [3], Закон Украины «О питьевой воде и питьевом водо-
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снабжении» [4], Постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка 
осуществления государственного мониторинга вод» [5], Постановление Кабинета Мини-
стров Украины «Об утверждении Правил охраны поверхностных вод от загрязнения об-
ратными водами» [6].

Объектом преступления выступает научно обоснованное рациональное использова-
ние и охрана водных объектов от загрязнения, изменения их природных свойств, истоще-
ния, а предметом преступления – все водные объекты на территории Украины в твердом, 
жидком, газообразном состоянии, участвующих в круговороте вод и неразрывно связаны 
с окружающей средой, а именно [1, 3]:

- воды (в целом) – все воды (поверхностные, подземные), входящие в состав природ-
ных звеньев кругооборота воды;

- поверхностные воды – воды разных водных объектов, находящихся на земной 
поверхности; к поверхностным водам относятся природные водоемы (озера), водотоки 
(реки, ручьи), искусственные водоемы (водохранилища, пруды) и каналы, другие водные 
объекты;

- подземные воды – воды, находящиеся ниже уровня земной поверхности в толщах 
горных пород верхней части земной коры во всех физических состояниях;

- водоносный горизонт – однородная пластовая толща горных пород, где постоянно 
находятся воды;

- - вода питьевая - вода, которая по органолептическим свойствам, химическому и 
микробиологическому составу и радиологическим показателям соответствует государ-
ственным стандартам и санитарному законодательству Украины;

- источник питьевой, лечебной воды – водный объект, вода которого используется 
для питьевого, лечебного водоснабжения после соответствующей обработки или без нее.

При исполнении судебных экспертиз загрязнения квалифицируют по поступлению 
в водные объекты загрязняющего вещества, которая вносится в такие объекты в резуль-
тате хозяйственной деятельности человека (отходов и выбросов, полуфабрикатов, неочи-
щенных сточных вод). В результате такого загрязнения поверхностных или подземных 
вод и водоносных горизонтов, источников питьевых, лечебных вод, изменения их природ-
ных свойств, истощения водных источников и т. п. создается:

- опасность для жизни людей – реальная возможность гибели хотя бы одного челове-
ка, например, вследствие употребления загрязненной воды;

- опасность для здоровья людей – выражается в заражении одного или более лиц 
эпидемическим или инфекционным заболеванием, появлении увечий или других откло-
нений в развитии детей, значительном снижении продолжительности жизни людей, суще-
ственном подавлении иммунной системы человека и т.п.;

- опасность для окружающей среды – угроза причинения вреда растительному или 
животному миру вследствие загрязнения или иного изменения природных свойств воды.

Для установления причинной связи происшествия преступления со специфическими 
заболеваниями судебному эксперту необходимо установить вредные вещества, вызвав-
шие заболевание, химические аспекты их действия, определить возможные пути и время 
попадания в организм, принадлежность этих веществ определенному источнику эмиссии. 
Для этого с места загрязнения отбирают пробы воды, подводного грунта (с центрального 
узла и других отдаленных мест), растений, погибшей рыбы или животных, а с предпри-
ятия – пробы загрязняющих веществ и пробы жидкости отходов после очистки.

Анализ материалов следственной практики позволяет утверждать, что при рассле-
довании преступлений о загрязнении водных ресурсов возникает необходимость приме-
нения специальных знаний из нескольких отраслей. В таких случаях целесообразно назна-
чать комплексные экспертизы – экологическую, санитарную, техническую, ветеринарную, 
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биологическую, ихтиологическую, экспертизу веществ и материалов, гидротехническую, 
химическую и т. п. В каждом конкретном случае необходимо совмещать и назначать толь-
ко те виды экспертиз, которые целесообразны и имеют доказательное значение.

Установление нужных связей основывается на результатах экологического монито-
ринга по превышению предельно допустимых концентраций вредных веществ и других 
норм и информации о количестве и качестве сбросов вредных веществ предприятиями. 
Объектами исследований являются пробы воды, почвы, образцы растений, животных, 
проектная документация, технологические регламенты и др.

Следовательно, использование специальных знаний на начальном этапе расследова-
ния нарушений законодательства о загрязнении водных объектов позволяет компетент-
но решать ключевые вопросы:

- о соответствии или несоответствии действий соответствующих лиц нормам опре-
деленных законов, правил, инструкций и других нормативных актов;

- установление лиц, ответственных за допущенные нарушения;
- установление причин отрицательного события и возможности его предотвраще-

ния.
Таким образом, после проведения соответствующих судебных экспертиз из изъятых 

в процессе осмотра материалов формируется доказательная база с целью ее дальнейшего 
использования в суде. При этом именно судебные экспертизы дают возможность объек-
тивно установить место, время, продолжительность, интенсивность и непосредственные 
причины загрязнения, причины гибели рыб, загрязнение акваторий, а также состав вред-
ного вещества, его концентрацию и выполнить другие задачи, которые, в свою очередь, 
являются важными факторами охраны окружающей среды
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ABSTRACT
В статье рассмотрено актуальную проблему – позитивное влияние правовых знаний природо-

охранного законодательства на формирование экологической компетентности  правоохранителей и 
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ABSTRACT
The article deals with an urgent problem – the positive impact of legal knowledge of environmental legis-

lation on the formation of environmental competence of law enforcement officers and lawyers (on the example of 
higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine).
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tence of a specialist, universities of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, police officers, lawyers

Актуальность проблемы. Отношение человека к окружающей природной среде (далее 
– ОПС), определение места и роли личности во взаимоотношениях с природой приобретает 
сегодня все большую актуальность во всем мире. Особенно остро экологическая проблема 
осознается обществом во время, когда осуществляется переоценка и переосмысление 
значения окружающей среды в жизни человека, оптимизируются отношения у системе 
«человек-природа-общество». При этом следует подчеркнуть, что общий уровень 
экологической культуры общества значительно отстает от развития технического 
прогресса и бережной эксплуатации ОПС, о чем свидетельствует глобальность 
чрезвычайных ситуаций разного уровня.

Разрешение экологического кризиса невозможно в первую очередь без глубокого и 
всестороннего анализа (экспертизы) состояния производственной деятельности, учета 
социального аспекта этой проблемы, научной организации и налаживания гуманных 
отношений человека и природы. Одной из причин этого кризиса является разрыв между 
существующей системой образования и реальными условиями жизни общества [1, с. 10], 
с чем согласны большинство исследователей проблем современной системы подготовки 
специалистов различных отраслей, в частности, правоохранительной.

Экологическая компетенция специалиста нами понимается как важнейшая 
составляющая профессиональной подготовки будущих правоохранителей/юристов, 
поэтому главной задачей образовательной деятельности учреждений высшего 
образования (далее – УВО) МВД Украины должна быть передача молодому поколению 
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полицейских и юристов основных достижений правоохранительного законодательства – 
знаний об окружающем мире, видах и особенностях влияния деятельности людей на ОПС 
в современных сложных экономических и экологических условиях.

Существующая заформализованная официальная система ведомственного 
образования МВД Украины имеет тенденцию к отчуждению многих природных 
личностных и коллективных интересов человека, девальвации системы ценностей 
молодежи, непосредственных потребностей людей [1, с. 5]. Это непосредственно вызывает 
увеличение сопротивления у большинства соискателей высшего образования в части 
применения научно-педагогическими работниками старых форм и методов обучения 
в УВО МВД Украины, а также требует поиска и реализации преподавателями УВО новых 
педагогических технологий и идей в образовательном процессе. Поэтому условия, в 
которых сейчас вынуждена существовать система образования украинского государства, 
требуют срочного реформирования, особенно в части экологического обучения и 
воспитания подрастающего поколения, подготовки будущих специалистов к эффективному 
осуществлению экологической экспертизы (оценки влияния на окружающую среду).

Результаты исследования. Учитывая анализ основных положений теорий культуры 
личности Г. Марселя, А. Моля, Х. Ортеги-и-Гассета, Й. Хейзенги, А. Швейцера и др. нами сделан 
вывод о том, что одним из эффективных средств формирования экологической культуры 
соискателей высшего образования УВО МВД Украины являются эколого-правовые нормы 
природоохранного законодательства украинского государства – в экологических нормах 
заложены стандарты поведения и нравственные ориентиры гражданина и общества 
на природу как общественную ценность. В то же время отрасль экологического права 
также является и средством общественного контроля государства за соблюдением всеми 
членами общества законодательства в части охраны природы. В сегодняшних сложных 
социально-экономических условиях, которые являются предпосылкой для более частого 
возникновения негативных экологических ситуаций в Украине как одной из наиболее 
экологически опасных стран Европы [2], следует ставить вопросы принудительного 
выполнения гражданами своих прямых обязанностей – соблюдения экологических норм 
поведения по отношению к ОПС. Систематическое изучение и осознание курсантами/
студентами указанных положений природоохранного законодательства не только помогает 
их непосредственной трансформации в субъективные характеристики экологической 
компетентности юристов/правохранителей, но и приобретает реальную прагматическую 
силу и профессиональное значение в условиях будущей эколого-профилактической 
воспитательной деятельности со всеми социальными слоями общества.

Но сам по себе теоретический спецкурс эколого-правовой направленности (учебная 
дисциплина «Экологическое право») не позволит овладеть и закрепить в полной мере 
осознанные соискателями высшего образования экологические нормы в качестве 
регулятора общественных отношений человека и природы без их проверки путем 
применения в практической деятельности непосредственно в естественных условиях. Нашу 
гипотезу подтверждают внедренные в образовательном процессе такие дисциплины как 
социология, конституционное право, философия, отдельные аспекты профессиональных 
дисциплин разных отраслей права, которые не обеспечивают достаточный уровень 
фундаментальной подготовки в системе природоохранных знаний и формирования 
практических умений для решения экологических проблем будущими специалистами-
юристами. Из анализа результатов анкетирования соискателей высшего образования 
Херсонского факультета ОГУВД при выявлении уровня сформированности основных 
компонентов экологической культуры и экспертного оценивания этого личностного 
образования кураторами закрепленных групп (приняло участие 410 респондентов из 
числа студентов, слушателей и курсантов дневной и заочной формы обучения), можно 
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убедиться, что уровень своих общеобразовательных теоретических знаний для решения 
экологических ситуаций считают низким 7,3 % опрошенных молодых людей, неумение 
использовать эти знания для решения конкретных проблем осознают 16,0 % опрошенных. 
Экспертный опрос кураторов в закрепленных группах относительно этих показателей 
сформированнонсти экологической компетенции у соискателей высшего образования 
(выяснение состояния и направленности мотивации молодежи по отношению к природе) 
показал, что низкий уровень мотивации прослеживается в 3,3 % студентов, слушателей и 
курсантов, у 6,7% соискателей – ниже среднего [3¸ c. 5].

Причиной такого неудовлетворительного состояния экологического образования 
и воспитания у соискателей высшего образования как передовой части общества 
является то, что в рамках аудиторных занятий формируется в основном познавательный 
компонент экологической компетентности на уровне усвоения экологических знаний 
и норм поведения, частично – природоохранных умений. Значительные трудности 
испытывает в сегодняшних условиях образовательной деятельности юридического УВО 
МВД Украины формирование такого важного компонента экологической компетентности 
как подструктуры индивидуального природоохранного опыта будущих специалистов. 
Прежде всего беспокойство вызывает состояние преподавания учебных дисциплин, где 
основной упор делается на правовых, методических и психолого-педагогических аспектах 
формирования личности специалиста. Знание соискателями высшего образования основ 
развития природы и природопользования, понимание их явлений и закономерностей 
развития как базы экологической компетентности специалиста, практически невозможно 
в полном объеме заложить в насыщенные специальными юридическими дисциплинами 
учебные планы подготовки юриста/полицейского, но, по нашему мнению, можно 
компенсировать это усвоением ими правовых норм природопользования при анализе 
отношений человека и общества путем формирования надлежащих умений их общения 
с природой. Знание и соблюдение норм поведения человека среди природы как конечной 
цели экологического аспекта подготовки специалиста-юриста/полицейского достигается 
практически без усвоения значительного объема фундаментальных знаний комплекса 
естественных наук.

Для обеспечения интегрированнного подхода в формировании экологической 
компетентности курсантов, студентов и слушателей УВО МВД Украины и накопления 
ими собственного природоохранного опыта нами предложено в курсе изучения учебной 
дисциплины «Экологическое право» включить в ее содержание такой обязательный 
компонент природоохранного законодательства Украины как проведение экологической 
экспертизы. Выбор интеграции этих двух форм экологической подготовки соискателей 
высшего образования (образования и права – уточнено нами) имеет следующие 
преимущества: 1) обязательная составляющая практической части курса в форме проведения 
экологической экспертизы не имеет альтернативы приучению курсантов/студентов к 
бережному и ответственному отношению к ОПС в процессе своей дальнейшей деятельности 
по приобретению собственного опыта проведения эколого-профилактической работы с 
разными слоями населения; 2) наглядность и непосредственность ОПС, учет ее состояния 
при применении норм природоохранного законодательства позволяет полицейским/
юристам на примере собственного опыта убедиться в справедливости последних и 
необходимости их придерживаться для оптимального дальнейшего сосуществования 
человека и природы; 3) руководство экологической экспертизой состояния окружающей 
среды и/или влияния производства проводит, как правило, опытный юрист/полицейский, 
позволяющий корректировать возможные негативные отклонения экологических 
ценностей студентов или курсантов при нарушении или неправильном пользовании ими 
нормами охраны природной средой; 4) пребывание студента/курсанта среди природы 
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позволяет научно-педагогическому работнику не только более полно и объективно 
выявить их уровень экологической компетентности, но и сама культура отношения к 
природе, культура восприятия последней подсознательно формируется через понимание 
соискателем высшего образования ее необходимости для обеспечения жизнедеятельности 
общества; 5) важным моментом в образовательной деятельности является то, что 
студенты/курсанты реализуют на практике основные нормы природоохранного 
законодательства; 6) природоохранная деятельность при условии надлежащего осознания 
ее будущим юристом/полицейским как части природы не требует дополнительной 
мотивации, воспитателем выступает как коллектив учебной группы, так и сами условия 
пребывания среди природы как осознанная жизненная необходимость их соблюдения; 
7) комплекс других положительных факторов, позволяющих интегрировано влиять на 
целостное формирование экологической компетентности личности курсанта/студента/
слущателя  УВО МВД Украины.

Интегрированый курс «Экологическое право» в отличие от многих традиционных 
юридических учебных дисциплин образовательной программы первого уровня высшего 
образования юридического УВО МВД Украины позволяет готовить не пассивного 
созерцателя дальнейшего ухудшения экологического состояния ОПС, а сознательного 
и ответственного специалиста-юриста/полицейского с навыками проведения 
экологической экспертизы в любых отраслях экономики/природопользования. Учебная 
дисциплина «Экологическое право» (на примере специальности 081 Право) входит в 
обязательный компонент учебного плана подготовки курсантов, изучается ими в 4 
семестре в объеме 90 часов (3,0 кредита ЕКТС, из которых 30 часов – аудиторная работа и 
60 часов – самостоятельная работа). В свою очередь аудиторная работа предусматривает 
10 часов лекций и 20 часов практических занятий. Формой конечного контроля знаний 
является зачет в 4 семестре [4].

При изучении темы «Экологическая экспертиза» особое внимание целесообразно 
обратить внимание на изучение положений Закона Украины «Об оценке воздействия 
на окружающую среду» [5], устанавливающего правовые и организационные 
основы оценивания воздействия на природу, направляющего действие его норм на 
предотвращение вреда окружающей среде, обеспечение ее экологической безопасности, 
рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, а также в процессе 
принятия решений по осуществлении хозяйственной деятельности, которая может оказать 
значительное негативное влияние на окружающую среду, с учетом государственных, 
общественных и частных интересов. В связи с введением в действие этого нормативно 
правового акта Закон Украины «Об экологической экспертизе» утратил силу.

При изучении этой темы научно-педагогическому работнику целесообразно 
обратить внимание на такие аспекты, как: 1) содержание и оценка влияния на окружающую 
среду; 2) сфера применения оценки воздействия на окружающую среду (категории 
видов планируемой деятельности и объектов); 3) гласность оценивания влияния на 
окружающую среду; 4) уведомление о планируемой деятельности; 5) отчет по оцениванию 
воздействия на окружающую среду; 6) общественное обсуждение в процессе оценки 
воздействия на окружающую среду; 7) объявление о начале общественного обсуждения 
отчета по оценке влияния на окружающую среду; 8) вывод по оценке воздействия на 
окружающую среду; 9) экспертные комиссии по оценке влияния на окружающую среду; 10) 
учитывание результатов оценки влияния на окружающую среду в решении о планируемой 
деятельности; 11) обжалование в судебном порядке решений, действий или бездействия в 
процессе осуществления оценки воздействия на окружающую среду; 12) послепроектный 
мониторинг; 13) оценка трансграничного воздействия на окружающую среду; 14) 
ответственность за нарушение законодательства об оценивании влияния на окружающую 
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среду; 15) временный запрет (остановка) и прекращение деятельности предприятий в 
случае нарушения ими законодательства об оценке влияния на окружающую среду и т.д.

Эффективность усвоения содержания темы зависит от педагогического мастерства 
преподавателя, умения применять им современные образовательные технологии, 
осуществлять текущий контроль качества знаний (диагностика усвоения дидактического 
материала), учитывать индивидуальные свойства личности соискателя высшего 
образования в УВО МВД Украины [6, с. 220-224].

Выводы. Проведя анализ специальной литературы по поднятой проблеме можем 
сделать следующие обобщения.

Ухудшение состояния окружающей природной среды требует при разрешении 
экологического кризиса консолидации усилий общественности, государства, педагогов, 
семьи и других социальных институтов общества.

Важным условием преодоления экологического кризиса является создание 
благоприятных условий в процессе профессиональной подготовки соискателей высшего 
образования в УВО МВД Украины в части формирования экологической компетенции 
полицейских и будущих юристов.

Ведущее место в образовательном процессе в контексте поднятой нами проблемы 
должна занимать учебная дисциплина «Экологическое право», в частности, тематика 
оценки влияния производственной деятельности на окружающую среду (экологическая 
экспертиза).
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ence and technology and partially takes the form of multidisciplinary forensic science) in the structure of forensic 
cognition is considered.

Keywords: expertology, forensic science, situational tasks.

ABSTRACT
Рассмотрено место ситуационных задач (решение которых носит интегральный характер, 

нуждается в специальных знаниях в различных областях науки и техники и нередко обретает форму 
комплексной экспертизы) в структуре экспертного познания.

Ключевые слова: экспертология, судебная экспертиза, ситуационные задачи.

Consideration of forensic expert task levels makes possible to assert that they are charac-
terized by one specifics: topic of their cognition is factual data based on the knowledge of objects 
of material reality by analyzing their morphological, substantive and volumetric properties (fea-
tures) in their “static” expression. However, these signs (from the standpoint of causal (genetic) 
and functional links already existing between them) should be considered the subject of situation-
al (situational) forensic expert tasks.

Distinguishing situational level in the structure of expert cognition, it is advisable to bear in 
mind not only the scientific understanding of situational expertise that has developed in forensic 
science (for example, A. Vinberh and H. Hranovskyi associate it with the analysis of the material 
situation of the scene), but a narrower interpretation of it, which contains an analysis of elemen-
tary situations that are the subject of separate examinations (for example, finding out the possibil-
ity of firing from a weapon without pressing the trigger).

This approach helps to clarify the purpose of situational tasks: in one case, it is a definition 
with the use of specific expertise of the event in general, in the other: clarification of the event 
fragment. Accordingly, the tasks of this level in terms of the degree of commonality of established 
facts should be divided into general and separate. In both cases, the characteristic specifics of the 
situational task is the analysis of dynamic processes that reflect the interaction of objects; identi-
fication of their causal relations.

The solution of the general situational issue is integral, usually requires specific expertise 
in various fields of science and technology and often takes the form of multidisciplinary forensic 
science.

Essence of situational forensic examination is covered in detail in the research papers of 
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H. Hranovskyi, who was one of the first to propose its theoretical substantiation. The scientist em-
phasized: “The object of situational examination is an event, an adventure, and the immediate object 
is the place where it occurred. Experts can only judge an event by reflections in a real-life setting. 
Therefore, although the object of situational examination is an event, experts study it not directly 
but according to its material reflections in the material situation of the scene. It should be noted that 
this is a broad approach that covers the event as a whole: its time, place, structure and stages of the 
course, the actions of the perpetrators and victims, the links between the actions of persons and the 
consequences that have been reflected in individual traces and in the entire situation” [1].

Characterizing the tasks of the situational level, we consider it expedient to support the 
position of A. Vinberh, H. Hranovskyi, O. Shliakhov and other scientists that an expert decision 
does not mean exceeding the expert’s procedural powers, replacing the investigator or the court. 
A decisive and determining criterion for eligibility of this type of expertise is the expert’s use of 
specific expertise that does not relate to legal assessment of circumstances under investigation.

Therefore, the analysis results of objective relationships and regularities established during 
forensic examinations made it possible to single out in the structure of forensic expert knowledge 
such a criterion as dependence on defining form of their display [2].

Note that (in contrast to classification of expert research (tasks) proposed by Yu. Korukhov 
and other scientists which assumes  mixing of tasks of the diagnostic and situational levels) the 
mentioned classification assumes the isolation of situational tasks as independent. We emphasize 
that this level of forensic research (situational) should not be confused with the diagnostic level 
that solves only certain tasks of determining the nature of an object or its state based on the detec-
tion of a substantial connection and a connection of transformation.

In addition, distinction between classification and identification studies of the objects of 
examination is not due to the difference in the objectively revealed connection (volumetric), but it 
is related to the different level of generalization of the facts known under such conditions. In the 
first case, the criterion for solving the task will be to determine whether the object belongs to a 
certain standardized class (for example, to the class of firearms), in the second case, to find out the 
individual-specific identity of the object (for example, the individualization of a specific instance 
of a weapon).

As for research at the situational level while their evaluation, it is necessary to take into 
account the focus of expert tasks solved at this level, find out event circumstances in general (for 
example, the mechanism of a traffic accident based on the analysis of the material situation at 
the scene of the event) or to determine its individual elements (for example, causes of vehicle 
collisions) through detection of genetic, functional or other forms of connection. Accordingly, the 
tasks of this level are differentiated by the level of commonality of established fact into general 
and separate ones.

The goals of a separate situational task are much narrower and their achievement is most 
often ensured by specific expertise of professionals (for example, in the field of knowledge on 
which basis an examination is conducted). For example, solve possibility issue of opening the door 
of the safe with any tool, knowledge in the field of forensic tracing is enough. The list of individual 
situational tasks is not exhaustive, since the situations that become the topic of forensic science 
are quite diverse.

Evaluating the tasks of the situational level, scientists note that their optimal solution is 
determined by the results of diagnostic, classification and identification researches that are sub-
tasks of forensic science. If while solving a general situational task, the mentioned subtasks are 
usually mandatory elements of its structure, then when solving separate ones, there may be cases 
when the identification level of research can be missing. Thus, for example, to determine the cause 
of an involuntary shot from a weapon, the need for identification research is relevant only in cer-
tain cases [3, p. 131].
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Outlining the position regarding essence and relationship of forensic expert tasks of forensic 
science, it should be noted that the goals of systematic development of the scientific basis of foren-
sic expertise correspond to the separation of tasks of diagnostic, classification, identification and 
situational levels in the structure of expert cognition. Forms of system-forming connections that 
express different sides of recognizable phenomena should be considered as an objective criterion 
for their distinction based on the equal principle. This approach, in a practical aspect, creates pre-
requisites for specifying the goals and conditions of research at each level, therefore, formation 
of a single technology for solving forensic expert tasks of a certain degree of commonality. The 
practice of creating automated methods of expert research shows the validity of a level approach 
to forensic expert tasks. In particular, its analysis makes it possible to come to the conclusion that 
at the current stage of the development of forensic examinations, the principles of algorithmiza-
tion of the expert’s cognitive activity best correspond to the tasks of diagnostic and classification 
levels which solution is traditionally carried out on the basis of axiomatized knowledge.

As for tasks of identification and situational levels, predominance of heuristic principles 
while procedure of their solving (involving creative search, detection and selection of the nec-
essary information) significantly narrows the scope of algorithmic approach making possible to 
automate only certain operations accessible to mathematical description. The stated provisions 
were confirmed while developing and creating methods for the automated solution of expert 
tasks at the diagnostic and identification levels.
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ABSTRACT
The main tasks, implementation algorithms, features of objects and general aspects of environmental 

damage calculation during environmental engineering expertise in the system of the Expert Service of the Minis-
try of Internal Affairs of Ukraine are defined.

Key words: environmental engineering expertise, environmental damage, environmental objects, conse-
quences of environmental offenses.

ABSTRACT
Определены основные задачи, алгоритмы реализации, особенности объектов и общие аспекты 

расчета экологического ущерба при проведении инженерно-экологической экспертизы в системе Экс-
пертной службы МВД Украины.

Ключевые слова: инженерно-экологическая экспертиза, экологический вред, объекты окружаю-
щей среды, последствия экологических правонарушений.

With the beginning of the scientific and technical progress of society and intensive produc-
tion and extraction of minerals, man is increasingly occupying natural complexes to meet his own 
needs. The further society advances in its own development, the more it affects nature, which 
leads to pollution by products of life and economic activity and has a negative, harmful effect on 
the surrounding natural environment. In order to satisfy material needs, humanity increasingly 
violates the legality of its actions. The problem of combating environmental crimes under mod-
ern conditions is complex, due to the impact of these encroachments on the environment, pos-
sible harmful consequences for the life and health of people, property, production safety, and the 
state’s economic system.

The growing role of the judiciary in establishing the actual circumstances of environmental 
offenses determines the relevance of the development of forensic environmental engineering ex-
pertise as an independent and important modern direction of forensic expertise. The content of 
an environmental examination is a scientifically based study carried out in criminal proceedings, 
civil, economic or administrative proceedings aimed at establishing the circumstances and facts 
of negative anthropogenic impact on specific (local) environmental objects associated with the 
violation of environmental legislation, and the conclusions of which can be recognized as sources 
of evidence or used as means of proof during the trial of these cases.

The main objects of environmental crimes are the components of the natural environment:
- atmospheric air;
- aquatic resources;



LEGEA ŞI VIAŢA Publicaţie ştiinţifico-practică 64
ediție specială, 2022

LAW AND LIFE Scientific-practical publication

special edition, 2022

- land resources;
- subsoil;
- objects of the plant world;
- objects of the animal world;
- objects of the nature reserve fund.
The methods of influencing the objects of environmental offenses, depending on the object 

of the encroachment, can be:
- use without special permission of natural resources: land, water, forest, mining, fauna, in 

the sphere of use and protection of the atmosphere;
- violation of nature protection legislation: violation of nature protection requirements at 

the stage of decision-making and in the process of economic and other activities, violation of re-
quirements for the protection of territories and objects of the nature reserve fund, resort, medical 
and recreational recreation zones, etc. territories subject to special protection;

- violation of environmental safety rules: non-fulfillment of measures to prevent the occur-
rence and liquidation of the consequences of emergency environmental situations, violation of 
environmental safety requirements in the process of carrying out activities.

The consequences of environmental offenses can be: environmental pollution of large ar-
eas, in particular pollution of atmospheric air, water and land resources, food products and food 
raw materials, radiation pollution, damage and destruction of objects of the nature reserve fund, 
forest areas, green spaces, other vegetation, destruction of representatives of the animal world, 
negative impact on public health, death of people, etc.

Based on the establishment of the object of encroachment, the method of impact and analy-
sis of the consequences of an environmental offense, the amount of damage caused to the environ-
ment is determined.

Since the criminalization of environmental offenses is closely related to the assessment of 
the damage caused, one of the tasks facing the environmental engineering expertise is the deter-
mination of the amount of environmental damage (damage caused to the environment) as a result 
of the illegal extraction of natural resources from ecosystems, deforestation and other green plan-
tations, illegal fishing, pollution of the atmosphere, water and land resources according to special 
fees and methods.

In scientific sources, ecological damage (ecological damage, damage caused to the environ-
ment) is understood as the deterioration of the quality of the natural environment as a whole or 
individual natural resources [1].

Environmental damage can manifest itself in various forms: pollution of the natural envi-
ronment, depletion of individual natural resources, destruction of ecological connections and sys-
tems, damage to nature users, etc. The peculiarity of environmental damage is that in most cases 
such damage is irreparable or relatively recoverable, since the reproduction of the components of 
nature is associated with a long period [1].

Environmental law has created compensatory mechanisms for compensation for damage 
caused to the environment, since in many cases it is impossible to return a natural resource to 
its previous state. Therefore, restoration is carried out not only through a system of measures to 
restore the natural resource to its previous state, but also through monetary compensation for 
environmental damage [2].

The following main methods of determining the size of environmental damage are distin-
guished: calculation, cost, regulatory, tax. The calculation method is a system of formula calcula-
tions, which are carried out according to approved methods and take into account the peculiarities 
of natural objects and resources. The cost method is determined by the amount of funds needed to 
restore the previous state of the natural object. The normative way of calculating damage is to ap-
ply, in the event of a violation of environmental legislation, increased (multiple) amounts for the 
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use of natural resources compared to the payment of a tax or payment, based on the amounts of 
fees established by law (rent for special nature use) and the appropriate coefficients are applied. 
According to the tax method, the amount of environmental damage is determined by establishing 
a fixed amount of responsibility (tax) by the government or other authorized state bodies. The 
size of the fee is determined taking into account the ecological value of the corresponding spe-
cies of flora and fauna, the costs incurred for their maintenance, and takes into account the costs 
associated with the restoration of natural resources and objects, their prevalence, uniqueness, 
ecological and economic value [3].

The disposition of most of the articles of Chapter VIII of the Criminal Code of Ukraine stipu-
lates the amount of damage (damages) caused as a result of the committed crime as both the main 
and qualifying feature [4]. In order to correctly qualify the actions (inaction) of the subject of the 
crime during the investigation, it is necessary to establish the exact amount of this damage (dam-
ages). Without special knowledge in the field of ecology and economy, it is impossible to solve the 
mentioned issue. Therefore, the list of tasks that are solved by environmental engineering exper-
tise includes issues of a complex nature, related to the economic assessment of the consequences 
caused by the negative impact on the natural environment [5].

Therefore, taking into account the above, the introduction and development of forensic en-
vironmental engineering expertise as an independent class of expert research is a natural process, 
the necessity of which is determined by the realities of today, and to an even greater extent - of 
tomorrow, since environmental problems occupy an increasing place in the life of modern society, 
in industry and economy.
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ABSTRACT
The need for the development and implementation of theoretical foundations of forensic science as one 

of essential conditions for enhancing practical activity of forensic experts when solving expert tasks is analyzed.
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ABSTRACT
Проанализирована необходимость в разработке и развитии теоретических основ судебной экс-

пертологии как одного из важных условий совершенствования практической деятельности экспер-
тов в ходе решения экспертных задач.

Ключевые слова: задачи судебной экспертологии, экспертные задачи, теоретические основы су-
дебной экспертизы, судебный эксперт.

Elaboration and development of theoretical foundations of forensic science is one of the 
essential prerequisites for improving practical activity of forensic experts while solving expert 
tasks.

The methodological significance of scientific developments for optimizing expert cognition 
is manifested in various ways, one of which is transformation of theoretical ideas on the essence 
of forensic science subject into the system of expert research tasks.

The methodological function of forensic science under this interpretation is embodied in 
two different aspects.

Its scientific aspect focuses on the formation (on the basis of recognizable regularities of 
general goals and theoretical principles) of expert cognition in the form of a particular way of 
thinking.

In the practical aspect, this function is reflected in the substantiation, formulation and speci-
fication of expert research tasks, introduction of optimal means, techniques and methods of their 
solution.

The dialectical relationship between the theory and methods of its implementation in the 
practice of forensic science is fully aligned with philosophical interpretation of these two aspects 
of the general cognition process [1, p. 239].
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As P. Kopnin, a distinguished philosopher of the last century, emphasized, “the method of 
thinking comes from generalizing results of understanding subject and its laws, knowledge of which 
is used as a tool for its further understanding” [2].

A component of methodological analysis, with the help of which a full range of issues cover-
ing the field of expert cognition is systematized, can without exaggeration be called the scientific 
development of forensic science on the issue of solving expert tasks [3].

At one time, A. Vinberh and N. Malakhovska rightly stressed that “this issue has not yet been 
studied at all in terms of many parameters in the general theory of forensic examinations, although 
it undoubtedly stipulates a substantial practical need” [4].

According to O. Shliakhov, “scientific definition of the tasks of forensic examination is a meth-
odological basis for clarifying the essence of forensic examination subject, formulating specific issues 
regarding appointment of forensic examinations and at the same time is a basis for the development 
of theories and methods of expert research” [5].

M. Sehai and V. Strynzha also focused on the methodological significance of the addressed 
issue and emphasized, “in the general subject of expert cognition, separated from particular objects 
and special methods, determination of typical tasks united by the commonality of purposes of judi-
cial proof, as well as community of conditions and means of its implementation based on the use of 
specific expertise of third party experts, is of high methodological value for the development of the 
general theory of forensic examination” [6, p. 9].

Given a particular value of the expert task in the structure of cognition activity of the foren-
sic expert, research papers of multiple scientists in different times included various definitions of 
the mentioned concept. 

Thus, O. Shliakhov stressed, “forensic examination task is a science-based definition of foren-
sic examination subject, which is generalized and systematized as well as formulated for the species 
or type of forensic examination in general” [5].

As far as he was concerned, the forensic examination task concept is close and similar to the 
concept: issue addressed to a forensic expert.

It is clear that the first phrase is a scientific definition, which may have quite different for-
mulations; and for a particular forensic examination, it is implemented in a series of issues posed 
to a forensic expert.

A slightly different interpretation of the concept of expert task is suggested by N. Malak-
hovska, who formulates it through the prism of analyzing issues addressed by the investigator 
and/or court for forensic examination resolution:

She proves, “forensic expert tasks are issues of investigative and judicial practice that can be 
resolved by a forensic expert while conducting a forensic examination of a specific type, applying 
methods intended for studying such objects and based on expertise belonging to a relevant subject 
area” [7].

While specifying this interpretation, the scientist clarifies that tasks include those issues 
which can be solved by an expert: if the addressed task can be solved, then it remains an issue that 
has not been formulated as a task, has not taken the form of such task in respect to a case.

In the definition of N. Malakhovska, one can see a somewhat pragmatic approach to evaluat-
ing the task essence, when the fact of its existence as such depends on the possibility of obtaining 
an answer from a forensic expert to the issue posed.

It is stipulated that the proposed argumentation of the expert task essence is fully possible 
only while the analysis of organizational aspects of expert activity, but is unacceptable from the 
standpoint of its methodological analysis: as a way of solving issues arising in the course of foren-
sic examination.

As stated by H. Hranovskyi, “the task is interpreted not as an issue that must be resolved on 
the basis of specific expertise, but in its broader sense, as a task which encompasses both the research 
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purpose and the object under study, with a set of required methods” [8 ]. Focusing on the informa-
tional and procedural role of the expert task, the researcher defines it as “the subject of expert ac-
tivity aimed at practical transformation of potential evidentiary information contained in the initial 
data into actual evidentiary information on a circumstance that is vital for adequate resolution of a 
criminal or civil case” [8].

Let’s stress that the interpretation of the expert task suggested by H. Hranovskyi quite fully 
complies with needs of theoretical analysis of this concept in the aspect of researching the struc-
ture of the expert’s cognitive activity.

However, definition of expert tasks as issues to be resolved while forensic examination is 
acceptable and expedient only in particular cases. 

In addition, one should bear in mind that the expert task, though defined by issues pre-
sented for forensic examination resolution, is not limited only to such issues.

In the view of modern Ukrainian researchers, in such conditions, O. Shliakhov was right, 
who emphasized that “in a certain sense, the task is a scientifically generalized explanation of the 
meaning of the most common issues” [9].

It is feasible to determine the essence of the expert task without analyzing the role and place 
of the forensic examination in the general proof process.

As is well known, the substantial side of expert research and the form of its implementation 
are determined by the general task of judicial and investigative practice in obtaining evidentiary 
information based on the involvement and application of specific expertise by an expert (forensic 
expert) in the field of forensics.

Therefore, the concept of general task in the analyzed aspect consists of purposes of court 
proceedings which necessitate scientific definition and substantiation of factual data by using spe-
cific expertise for their achievement.

As for the positions of forensic expert practice, the general task is reflected in specific tasks 
of forensic examination helping to clarify and specify purposes of expert research.

The set of forensic examination purposes is transformed into a “tree of purposes” in the 
course of scientific analysis, helping to systematize the nature of sought information for each spe-
cific case.

The criteria for transforming purposes of forensic expert activity into a specific expert task 
are conditions ensuring fulfillment of these goals. According to researchers, the latest are believed 
to be initial data [10, p. 50] as well as a system of techniques, means and methods of expert cogni-
tion scientifically developed in forensic science.

As a result, a deeper understanding of the expert task as a goal set in particular conditions, 
which is fulfilled with the help of methods developed in science, for the most part reflects the 
methodological essence of this concept, enabling to specify its structural elements, given practical 
needs of court procedure.
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ABSTRACT
Экологическую и санитарно-гигиеническую опасность представляют аэрозоли, образуемые 

вследствие взаимодействия продуктов взрыва, конструкционных материалов бризантных и фугас-
ных боеприпасов под влиянием влаги воздуха.

Ключевые слова: судебная экспертиза, взрывчатое вещество, боеприпасы, взрыв, военное пре-
ступление, продукты взрыва, аэрозоль, экотоксичность.

Explosives are chemical compounds or mechanical mixtures of substances capable of rapid 



LEGEA ŞI VIAŢA Publicaţie ştiinţifico-practică 70
ediție specială, 2022

LAW AND LIFE Scientific-practical publication

special edition, 2022

self-propagating chemical transformation (explosion) under influence of external action (initial 
pulse: detonation) with large amount release of heat and formation of significant volumes of ga-
ses capable of causing a destructive effect on environment. This reaction, after initiation at some 
point (from heating, shock, friction, etc.) is propagated by the charge due to energy transfer in the 
process of heat and mass transfer (combustion) or shock wave (detonation).

The speed of burning in different explosives can reach 10 km/s.
While such rapid combustion in a compressed space under very high pressure and tempe-

rature (≈2500—4500 ºC) depending on explosive composition, design and structural ammuniti-
on materials, explosion conditions, a wide range of explosives combustion products, products of 
combustion of ammunition materials, their interaction with environmental components where 
the explosion occurred. Certainly, their impact on environment and human health will be nega-
tive. However, the ecotoxic properties of most complex explosion products and their mixtures 
that can be formed in real explosion conditions of specific ammunition have not been thoroughly 
studied [1].

During military operations, they use, in particular, brisant explosives (high-explosive ones) 
explosives are substances exploding under influence of initiating explosives and are capable of 
crushing (splitting, destroying) objects that encounter them. For substances of these groups, pre-
ferred type of explosive transformation is combustion.

Brisant explosives are divided into the following classes[1]:
• 1st class — nitric esters of carbohydrates or alcohols and explosives based on (for exam-

ple, pyroxylin, nitroglycerin, ethylene glycol dinitrate, etc.);
• 2nd class — nitro compounds (for example, trinitrotoluene, trinitroxylene, picric acid 

(melinite), ammonium picrate, hexanediphenylamine (hexyl), etc.);
• 3rd class — explosive mixtures (a significant amount of explosives, among which — mix-

tures of the first two classes of explosives, their mixtures with nitrate-ammonium explosives, me-
tal powders, as well as chlorates and perchlorates of explosive compounds, oxyliquits (mixtures 
of liquid oxygen with a porous organic absorber, mixtures based on other liquid oxidizing agents 
and other mixtures with liquid oxidizing agents).

According to physical condition, explosives is classified as powdery, granular, pressed, cast, 
plastic, fluid ones.

The most common explosive components of blasting and high-explosive munitions are: he-
xogen, TNT, ethylene glycol dinitrate.

In military explosives, they use, in particular: lead carbon dioxide, silicon dioxide, aluminum 
and magnesium powder and powder [2, 3].

It is almost impossible to calculate the course of explosive transformation reaction of explo-
sives, since there are too many affecting factors. Therefore, the course of reactions is considered 
according to a simplified scheme taking into account the qualitative composition of explosion pro-
ducts [3—6].

Most of the basic explosives are made of carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. Conven-
tionally, the chemical composition of these warheads can be described by the formula CaHbOcNd, 
where the coefficients a, b, c, d denote the number of carbon (C), hydrogen (H), oxygen (O) and 
nitrogen (N) atoms, respectively.

Carbon and hydrogen are combustible elements, oxygen is their oxidizing agent. Nitrogen 
binds oxygen and in explosion products it is released in the free state or in the form of nitrogen 
oxides (NxOy) depending on the amount of oxygen. Oxygen content in the explosive is estimated 
by the value of the oxygen balance (hereinafter referred to as OB) that is the percentage difference 
between the amount of oxygen in the explosive and its amount necessary for the complete oxida-
tion of combustible elements to CO2 and H2O.

A distinction is made between zero, positive and negative oxygen balances [2—4].
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During explosion of the explosive with zero OB, water vapor, carbon dioxide, free nitrogen, 
metal oxides (aluminum, magnesium) are mostly formed. In this case, the maximum amount of 
energy is released.

During explosion of explosive in conditions of oxygen lack, carbon monoxide CO is formed. 
In the process of explosion of the explosive with excess oxygen, the latter forms NO, NO2, N2O3 
oxides with nitrogen.

In addition to the water vapors and gases mentioned above, hydrogen sulfide H2 S, sulfur di-
oxide SО2, chlorine, other highly dispersed particles of metals and soot (elemental carbon), oxides, 
carbides, nitrides and metal sulfides may be formed during the explosion. Chlorine can interact 
with organic constituents and form dioxins and furans.

During explosion of aluminum containing explosive with zero OB, solid aluminum oxide 
Al2O3 is formed , and in the negative one, it is formed as a result of secondary reactions of alumi-
num with moisture and carbon dioxide.

Explosive explosion products include products of explosion of means of initiation (detonati-
on), primarily such dangerous as vapors and aerosols of mercury (1st class of danger) or lead (1st 
class of danger) that are part of initiating explosives.

Composition of explosion products depends not only on chemical explosive composition 
but on the design and construction materials of the ammunition, conditions of charge explosion 
(limitation degree of the space where the charge is located, the humidity of the, humidity and state 
of the air, composition of the soil, etc.).

During explosion, despite existence of increased pressure and high temperature and taking 
into account that volumes of explosive can be extremely large and reactions occur in the gas en-
vironment, explosive cannot instantly and completely transform and therefore in the gas phase, 
vapors (aerosols) of toxic explosive appear, such as hexogen threshold limit value (hereinafter 
referred to as TLV) — 1 mg/m3; lethal dose (hereinafter referred to as LD50) — 100 mg/kg, ha-
zard class — 2), TNT (TLV in working area — 1 mg/m³, approximate safe level of exposure — 
0.007 mg/m, hazard class — 2), ethylene glycol dinitrate (LD50 — 540 mg/kg, 460 mg/kg), etc.

As an explosion result, most of chemical compounds (substances) that make up the war-
head (explosive substance) are oxidized by atmospheric oxygen (burn). However, while rapid 
combustion (oxidation), since temperature in the explosion zone can reach more than 4500 ºС 
not only oxides but other compounds can be formed: lead oxide, magnesium, aluminum, uranium, 
other heavy metals, metal nitrides, etc.

Explosion products are also the products of interaction of chemical elements consisting ex-
plosive, interaction products of structural materials that enter the zone of high explosion tempe-
rature, as well as the products of explosion (high temperature explosive combustion ) and water 
vapor. Explosion products also include explosive residues that did not react during the explosion 
(up to 10% of explosive amount) and substances of chemical and physicochemical interaction of 
explosion products with environmental components.

We are interested in the ecotoxic properties of explosion products of brisant and high-ex-
plosive munitions on the surface of the earth and in the surface layer of air which enter environ-
ment during military operations.

Explosion products can enter the atmospheric air in the form of gases, dust and aerosols. 
During the explosions of almost all modern explosive, a significant amount of water vapor is for-
med, as well as highly dispersed solid particles (metal, soot, carbides and metal nitrides, solid 
residues of explosive, etc.), due to which most likely, explosion products can enter the air in the 
form of aerosols, which can exist for a long time in the air and migrate over long distances, en-
tering living organisms by inhalation. Aerosols have significantly higher inhalation toxicity than 
dusts, vapors and gaseous individual substances. The mixture of aerosols significantly increases 
inhalation toxicity of explosion products due to effects of summation and synergy.
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Toxic substances are substances which properties, in case of contact with a living organism, 
are capable of causing death in certain doses (lethal dose). The general classification of chemicals 
according to the degree of toxicity (hygienic classification) is based on quantitative assessments 
of the toxicity of these substances by experimentally determined average lethal doses (concentra-
tions), namely: CL50 — lethal concentration, LD50 — median lethal dose, provided that toxic sub-
stance enters the body in another way; and TLV of these same substances in the air (E.g., Tables 1 
and 2) [7].

Table 1. Hygienic classification of toxicants

Hazard 
Class

Degree of toxicity 
(category)

Inhalation administration Enteral adminis-
tration

CL50, ml/m TLV, ml/m3 LD50, ml/kg

I Extremely toxic <1 <1 <15

II Highly toxic ones 1—10 <10 15—150

III Moderately toxic 11—40 <100 151—1500

IV Low toxicity >40 >100 >1500

Table 2. Ranges of lethal doses in case of exposure to toxicants 
to a living organism in different ways

LD50 (oral administration),  
mg/kg of body weight

LD50 (subcutaneous),  
mg/kg of body weight

LD50 (inhalation),  
mg/kg of body weight

25 < LD50 ≤ 200 50 < LD50 ≤ 400 0.5 < LD50 ≤ 2

These data confirm the increase in ecotoxicity of explosion products in case of inhalation 
(aerosol) entry into a living organism.

Thus, one of the tasks of forensic engineering and environmental examination while inves-
tigating military environmental crimes is to determine the environmental impact of ecotoxic pro-
ducts of explosion of ammunition in the form of aerosols. The topic of such forensic examination 
will be factual data on the circumstances and conditions of ammunition use , its design, chemical 
and physical-chemical composition of explosives, that professionals determine, using special na-
tural-scientific knowledge and examining provided materials of proceedings on negative impact 
facts of the use of explosive munitions on environment.

While conducting such a forensic engineering and environmental examination, on the basis 
of research topic study, it is necessary to solve the issues of qualitative and quantitative composi-
tion and volume of the formation of aerosol explosion products, the area of their negative impact 
on environment and damage to human health.

The content and complexity of conducting aforementioned forensic engineering and ecolo-
gical examination requires availability of forensic environmental expert with fundamentally new 
specific expertise requiring the introduction of a new type of forensic examination: a forensic 
military engineering and ecological examination with involvement of medical toxicologists.
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ABSTRACT
Отмечена необходимость формирования понятий судебной инженерно-экологической экспер-

тизы, их дополнения с учётом экспертной практики, а также доработки и своевременного внесения 
изменений в нормативно-правовые акты о судебной экспертизе.
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The processes of globalization and social transformations have increased the priority of the 
environmental protection. Environmental issues take over an increasingly important place in the 
life of an individual and the entire communities. In accordance with the global trends of sustain-
able development of society, in today’s conditions, the problems of environmental security of man 
are the first priority - the protection of the natural environment and vital interests of man from 
the possible negative impact of anthropogenic activities, natural and man-made emergencies, and 
their consequences. The economic development of a modern state must be accompanied by bal-
anced exploitation of natural resources, high priority of environmental protection issues.

The issue on combating environmental offenses has acquired a complex and integrative nature 
today, caused by the destructive impact of such encroachments on the environment, possible harm-
ful consequences for people’s life and health, property, production safety, state management system. 
The increasing importance of judicial proceedings in establishing the actual events of environmental 
offenses due to the relevance of development of forensic environmental engineering examination as 
an independent and modern direction of forensic expert activity. The practice shows that the effective-
ness of the investigation of environmental offences depends on the level of expert support.

Forensic expertise should be understood as research that a forensic expert conducts with 
the application of special knowledge to fulfill the task of the prosecution and defense parties, the 
investigating judge, the court, and which is important for the correct investigation of criminal pro-
ceedings, civil, economic, administrative proceedings, administrative proceedings offenses and 
executive proceedings [1, p. 24].

I. P. Krainov and V. V. Sabadash consider that the essence of the forensic environmental 
engineering examination consists in research aimed at determination of circumstances and facts 
of negative anthropogenic impact related to violations of environmental legislation on specific 
(local) objects in the environment [2, p. 359].

O. B. Kopanytsia defines the environmental engineering examination as a research process 
of phenomena, processes and material objects related to the impact of man-made factors on the 
state of ecosystems, with the aim of establishing the actual data relevant to the case (detecting the 
circumstances of the occurrence of negative impact on the environment, assessing the circum-
stances and determining the amount of compensation for damages caused to the state as a result 
of violating the requirements of environmental protection legislation) [3, p. 306].

It is expedient to determine the forensic environmental engineering examination as a practi-
cal activity consisting in the study of the negative anthropogenic impact on specific environmental 
objects. Such an examination is appointed and conducted with the aim of establishing not only im-
mediate anthropogenic impact (territory pollution, depletion or pollution surface or underground 
water bodies, causing damage to animals and plants world), but also its specific circumstances, 
consequences, in particular projected for the near or more distant future. 

The content of the environmental engineering examination is a scientifically based study 
carried out in criminal proceedings, in a civil, economic or administrative case, aimed at establish-
ing the circumstances and facts of negative anthropogenic impact on specific objects of the envi-
ronment, related to the violation of environmental legislation. The conclusions of such research 
can be recognized as sources of evidence or used as means of proof during the trial of such cases.

In the process of carrying out forensic environmental engineering examinations, it is nec-
essary to find out the morphological, physical, chemical and biological characteristics of various 
components of ecosystems, to identify the deterioration of the natural environment based on de-
viations from existing standards.

Forensic environmental engineering studies are a means of establishing evidentiary facts as 
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a result of solving specific tasks set before ecologists. 
Researchers define the subject of forensic examination as “the factual data and circumstanc-

es of the case (proceedings), which are established by the forensic expert on the basis of the use of 
special knowledge through the use of appropriate means (methods) in the study of material and 
materialized media for the purpose of solving the tasks of forensic examination” [1, p. 25].

I. P. Krainov and V. V. Sabadash believe that “the subject of expert research is factual data and 
circumstances of investigative (pre-trial investigations) and court cases on environmental emergen-
cies” [2, p. 361].

O. B. Kopanytsia understands the subject of environmental engineering examination as “fac-
tual data about the components and objects of the natural environment, phenomena, conditions, 
circumstances, cause-and-effect relationships that led to the occurrence of a negative impact on the 
natural environment, its development, consequences and the amount xx for damages caused to the 
state by violation of environmental legislation” [3, p. 307]. The scientist also notes that the subject 
of environmental engineering examination includes assessing compliance with regulatory and le-
gal requirements of planned activities, operation of existing enterprises or their liquidation, waste 
management, use of natural resources, subsoil use, prevention of occurrence and response and 
overcoming of environmental consequences of emergency situations (emergency above-standard 
emissions, discharges, spills of polluting substances, etc.) [3, p. 307].

The subject of forensic environmental examination includes a set of factual data regarding 
the circumstances of violation of the requirements of environmental safety rules, which led or 
could lead to negative anthropogenic impact, local environmental violations, harm to health or 
death of people, pollution of air, water bodies, soil, significant material damages or other serious 
consequences related to the actions of the event participants, the technical condition of buildings, 
aggregates and mechanisms, tools and means of production, environmental protection equip-
ment, as well as the causes and conditions that contributed to the emergence and development of 
an emergency environmental situation. Without determining such data, it is not possible to estab-
lish the guilty persons and resolve the issue of holding them accountable for the crime committed. 

What the examination can establish is its subject: this is it that determines the possibilities 
of the examination. And what is to be established is the tasks of the examination, which cannot go 
beyond the subject.

In accordance with the Scientific and Methodological Recommendations on the Preparation 
and Appointment of Forensic Examinations and Expert Studies: 

“8.2. The main tasks of environmental examination include:
determination of the type and location of the source of negative anthropogenic impact on the 

natural environment;
determination of the characteristics of the negative anthropogenic impact on the natural en-

vironment in time and space;
establishment of the mechanism of negative anthropogenic impact (the mechanism of occur-

rence of an extraordinary environmental event);
establishment of inconsistencies of the environmental nature in the projects of technical and 

economic calculations and technical and economic justifications for construction (reconstruction) 
and planning of a certain object; 

establishment of circumstances related to violations of environmental legislation and condi-
tions of operation of potentially dangerous objects, as well as actions (inaction) of specially autho-
rized persons in the field of environmental protection and nature management, which contributed to 
harm to human health (death of a person) or led to other serious consequences; 

determination of ecological consequences caused to the natural environment as a result of the 
conduct of hostilities and/or the use of military equipment and weapons;

determination of the amount of damages from pollution of the natural environment, damage 



LEGEA ŞI VIAŢA Publicaţie ştiinţifico-practică 76
ediție specială, 2022

LAW AND LIFE Scientific-practical publication

special edition, 2022

or destruction of objects of the animal and plant world, which occurred as a result of the conduct of 
hostilities and/or the use of military equipment and weapons” [4].

The task of forensic environmental examination is a system of actions common to this class 
of forensic examination, drawn up by the expert on the basis of the questions posed to him, which 
he implements by transforming probable evidentiary information about the negative anthropo-
genic impact on environmental objects, contained in it, into relevant evidentiary information in 
the case materials submitted for examination. 

The authors of the training manual for specialists who intend to obtain or confirm the quali-
fication of a forensic expert believe that the object of forensic examination is material (material-
ized) sources of information (objects, etc.) that the expert examines (finds out), applying special 
knowledge, within the scope of the subject expert research using certain methods and means, 
with the aim of solving tasks (questions) set by an authorized person (body) [1, p. 27].

V. V. Sabadash notes that the object of forensic environmental engineering examination is 
“material and materialized sources of information containing factual data about the circumstances 
of an emergency environmental situation, in particular material evidence, fragments of the scene of 
the event, equipment, communications, means of production that ensure ecologically safe function-
ing enterprises, as well as any other circumstances and events recorded (described and displayed in 
diagrams, photographs, plans, etc.) in the case materials” [2, p. 359].

O. B. Kopanytsia determines the research objects of forensic environmental engineering ex-
amination as “objects and components of the natural environment, primary documents reflecting their 
qualitative and quantitative characteristics, results of instrumental measurements and laboratory 
studies, inventory materials of emissions of pollutants from stationary sources, project and permit doc-
umentation, materials of compliance checks requirements of environmental protection legislation, in-
spection minutes of the scene of the incident and other materialized sources of information” [3, p. 308].

Taking into account the requirements of today, we see that objects of forensic environmen-
tal engineering examination are material objects, the expert study of which makes it possible to 
obtain information necessary for solving the tasks of the forensic environmental engineering ex-
amination about anthropogenic impact on environmental objects .

In accordance with the Scientific and Methodological Recommendations on the Preparation 
and Appointment of Forensic Examinations and Expert Studies: 

“8.1. The objects of environmental examination are material and materialized sources of informa-
tion containing factual data about the circumstances of an environmental emergency, namely: a local 
land plot on which signs of negative anthropogenic impact have been detected, including contaminated 
land plots, plots with partial or complete destruction of the fertile soil layer, polluted areas of green plan-
tations, areas of removal, storage and destruction of production and consumption waste, etc.; polluted 
water spaces (sections of rivers, lakes, reservoirs); polluted air space; atmospheric air, water, and soil 
samples taken within the limits of anthropogenic environmental pollution; samples of flora and fauna 
that have been subjected to negative anthropogenic impact; production and storage premises of indus-
trial, communal and other enterprises and organizations, their sewage treatment facilities, gas purifica-
tion and dust collection installations, etc.; mechanisms, equipment, their components and details from the 
place where an environmental emergency occurred; information from technical documentation and acts 
of inspection of the environmental condition of objects; results of inspection of environmental objects by 
sanitary-epidemiological, nature protection and other specially authorized bodies; other sources of infor-
mation about the negative anthropogenic impact on the environment. 

Environmental examination (with the involvement of specialists of a narrow profile, spe-
cialization) can also examine objects defined by the Law of Ukraine “On Environmental Expertise”, 
namely: ecological situations that have developed in individual settlements and regions, as well as 
existing objects and complexes , which have a significant negative impact on the state of the natural 
environment; documentation on repurposing, conservation and liquidation of operating enterprises, 
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individual shops, factories and other industrial and economic objects that may negatively affect the 
state of the environment, including military and defense purposes; documentation on the introduc-
tion of new equipment, technologies, materials and substances (including those purchased abroad), 
which may pose a potential threat to the natural environment; documentation on genetically modi-
fied organisms intended for use in an open system” [4].

The Law of Ukraine “On Environmental Examination” [5] became invalid on 18.12.2017 after 
the adoption of the Law of Ukraine “On Environmental Impact Assessment” [6], but the correspond-
ing changes to the Scientific and Methodological Recommendations on the Preparation and Ap-
pointment of Forensic Examinations and Expert Studies [4] was never introduced. 

A feature of objects of forensic environmental examination is that such objects are usually a 
combination of a significant number of disparate components that interact with each other and with 
the environment. The variety of components according to their origin (geological, biological, anthro-
pogenic) and according to the nature of their interaction (physical, chemical, biological processes; me-
chanical movement and mixing, pollution by environmentally hazardous substances) create a complex 
of signs of anthropogenically changed environmental objects in the local area where the offense. 

Usually, the forensic environmental examination has a complex nature, due to the need to 
establish patterns of change, a set of diagnostic and identification features of environmental ob-
jects, the study of which makes it possible to reach well-founded expert conclusions. In the pro-
cess of such an examination, experts resolve issues related to the consequences of environmental 
objects being polluted due to emissions of environmentally hazardous substances, identifying the 
mechanism of pollution, establishing violations of environmental protection rules, and studying 
the possibilities of preventing negative anthropogenic impact on it. 

So, we can state the urgent need for the formation of concepts (terms, definitions) of foren-
sic environmental engineering examination, their addition and change taking into account expert 
practice. Regulatory legal acts on forensic examination also require revision and timely amend-
ments and bringing them into line with current laws. One of the answers to today’s challenges is 
the active development of forensic environmental engineering examination, in particular thanks 
to the exchange of experience between specialists during various international conferences, semi-
nars, working groups, and round tables. 
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ABSTRACT
It has been determined that systematization of general theoretical and methodological problems of fo-

rensic science contributes to effective implementation of scientific and practical activities in the field of forensic 
science.
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ABSTRACT
Установлено, что систематизация общетеоретических и методологических проблем судебной 

экспертизы способствует эффективному осуществлению научной и практической деятельности в 
сфере судебной экспертизы.

Ключевые слова: экспертология, концепция, экспертиза, закономерности, принципы, эксперт-
ная деятельность.

Efforts to systematize the entire set of scientific issues of forensic science within a single 
field of knowledge met with understanding and support of both forensic scientists and proces-
sualists. at appropriate time, A. Vinberh and N. T. Malakhovska proposed the forensic science 
concept according this concept theoretical foundations of forensic science in the system of scien-
tific knowledge acquire the status of an independent science. Revealing its content, the scientists 
stated that “forensic expertise is the science of regularities and methodology of the formation and 
development of the scientific foundations of forensic expertise and the study of their objects, which 
are carried out on the basis of special knowledge brought from the basic (mother) sciences and in the 
future are transformed through comparative forensic expertise into a system of scientific techniques, 
methods, tools and techniques for solving the tasks of forensic science” [1, p. 11]. In proposed con-
cept, system of forensic science is divided into four levels, including: fundamental basic (mater-
nal) sciences (social, natural, technical); subject forensic sciences (criminalistics, forensic physics, 
forensic chemistry, etc.); branches of subject forensic sciences (forensic trace evidence, forensic 
material science, forensic accounting, etc.); substantive forensic sciences.

According to these researchers, forensic science is theoretical basis for sectoral subject fo-
rensic sciences, in which theoretical and methodological developments are carried out, special 
methods for researching objects of forensic examination are created. Considering complex of fo-
rensic science issues, A. Vinberh and N. T. Malakhovska rely on the need to distinguish between 
various fields of knowledge involved in forensic science and granting the status of independent 
examinations to a number of researches carried out on the basis of the methodological and meth-
odological basis of criminalistics [2, p. 86].

We would like to emphasize that the form of generalization of theoretical provisions of 
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forensic examination within the framework of the unified science of forensic examination, re-
flected in the proposed concept, caused an ambiguous assessment of the scientific community. 
Thus, V. Mitrychev, noting the existence of a number of very important arguments in favor of the 
fact that general expertology issues arise in connection with the practical activities of many (in 
particular, non-judicial) institutions and organizations, emphasizes: “Speaking about the possibil-
ity of forming a general expertology, it is appropriate to assume that it will develop as a science of 
the patterns of any expert activity (for example, about the patterns that determine the essence and 
specificity of expert activity in general)”. The fact that his position on this issue is well-founded is 
confirmed by a significant number of research papers on the issues of general expertology as an 
interdisciplinary scientific direction and forensic research method, that some scientists consider 
to belong even to the class of general science.

It should be noted that analysis of theoretical principles of forensic science is often limited 
by the clarification of priority of a particular knowledge field in formation of its scientific prin-
ciples. Let us give the point of view of O. Vasylieva, who denied possibility of recognizing any 
independent theoretical principles by forensic science, since, in his opinion, procedural science 
forms and develops them. Emphasizing the fact that forensic science is not science itself (this is 
a research on certain issues conducted by expert witness: forensic expert), he concludes that from 
a scientific standpoint, examination as a criminal procedural action is the topic of study of crimi-
nal procedure science.

Perhaps, under influence of the fact that appointment and conducting of forensic examina-
tion is conditioned by a certain procedural order provided for in the law, some scientists consider 
the main theoretical issues of forensic science as components of the subject of procedural science. 
Such is the position of V. Arseniev characterizing correlation of procedural and forensic principles 
of this theory, notes that forensic science is primarily studied in the sciences of criminal and other 
types of legal proceedings: “there are no methodological grounds, as well as practical feasibility to 
direct a complex and multifaceted process of development of forensic sciences and scientific fields in 
the direction of a single science of forensic examination <...> the specified function should be taken 
over by one of the existing sciences or scientific fields” [3, p. 12, 14].

O. Eisman had a peculiar position on this issue. Emphasizing that the system of scientific 
knowledge providing the forensic science practice has all socially significant features for forma-
tion in an independent field, he at the same time turned to essence of such knowledge creating 
the basis of the industry that is being formed. Thus, the scientist noted: “If we turn to the content 
of forensic expertology, it is not difficult to notice that a significant part of its problems tradition-
ally belonged to criminalistics (for example, theory of identification, doctrine of forensic research 
methodology, role of forensic expert conclusion in evidence, etc.). This situation in the considered 
problem objectively raises the issue of correlation between forensic science and forensic science.” He 
stated that range of issues that make up the content of expertology is so strongly connected with 
criminalistics that it is difficult to talk about the possibility of its complete separation and going 
beyond criminalistics.

The issue of the data role of procedural, natural and technical sciences in formation of scien-
tific foundations of forensic science should be touched upon. It is natural that forensic knowledge 
has a certain methodological significance in this procedure but it is practically impossible to find 
any grounds for ignoring the provisions of other branches of science in meeting the theoretical 
and practical needs of forensic examination. We are convinced that the position of O. Shliakhov, 
who was one of the first to advocate the need to separate the scientific foundations of forensic sci-
ence is the most thorough on this issue. In his opinion, the substantive side of this theory should 
cover not only procedural and legal principles common to all types of forensic science, but legal 
grounds in general and (speaking about methodology of the theoretical development of the sci-
entific foundations of forensic science) he proceeded from the fact that they are formed through 
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synthesis natural and legal principles [4, p. 99].
The creative approach applied by scientists to analysis of empirical material and theoreti-

cal provisions in the field of forensic science has increased the amount of scientific information 
on general theoretical and methodological issues of this field. At the present stage of scientific 
discussion about essence of scientific principles of forensic expertology and possible options for 
its development, many scientists expressed their position but fundamentally these issues were 
considered by: I. Aliiev, T. Averianova, R. Bielkin, S. Bychkova, Yu. Korukhov, O. Rosynska and 
some others.

In particular, I. Aliyev proposed his own interpretation of the general theory of forensic 
expertology. The scientist defined this field of scientific knowledge as “system of worldview prin-
ciples, scientifically based concepts, categorical concepts, methods, connections, relations that can 
fully reflect the subject of scientific knowledge and generalization” [5, p. 54—56]. We share a simi-
lar opinion on this issue as the idea of forming an independent direction of forensic knowledge 
while paying attention to generally recognized in modern science that the new theory is preceded 
by a certain problem situation, when the old knowledge reveals its insufficiency, and the new has 
not yet been properly developed and formalized.

On the issue of scientific foundations of general of forensic science theory , the position of 
T. Averianova is known in scientific circles, who proposed her definition, presenting the general 
theory of forensic science in the form of “system of worldview and praxeological principles of both 
the theory itself and its object - expert activities; individual theoretical constructions in this field of 
scientific knowledge; methods of theory development and implementation of expert research, pro-
cesses and relationships; complex scientific reflection of forensic expert activity as a whole”. The 
main argumentation of the proposed definition is that “since the object of reflection in the general 
theory of forensic examination is practical activity, it should obviously contain not only worldview, 
but also praxeology principles of this activity; not only the methods of building theoretical concepts, 
which belong to its structure to a lesser degree of commonality, but the methods of practical activity” 
[6, p. 12—14].

Explaining her vision of the essence of the study of the regularities of the development of 
the theoretical foundations of forensic expertise, S. Bychkova notes that “they are the exclusive 
prerogative of the science of forensic expertise, not science, as they primarily contain its method-
ological base, which is considered as a system containing several levels, in particular and conceptual, 
specifically scientific methodology, as well as research methods and techniques” [7, p. 34]. At the 
same time, the scientist quite rightly observes that development patterns of the scientific foun-
dations of forensic science and the patterns of corresponding practical activity have an internal 
unity that reflects the unity of epistemology and praxeology in human activity and an important 
feature of the principles of forensic science is their practical nature and focus.

Other scientists expressed their position regarding the content of the scientific foundations 
of forensic expertise. It is worth quoting the reasoning of O. Rosynska who analyzed existing views 
on this issue in considerable detail and unequivocally recognized that forensic expertise has the 
right to be called an independent science: “General name is “forensic expertology” currently is more 
in line with the real state of affairs” [8, p. 100].

Let us emphasize that analysis results of research papers on essence of scientific founda-
tions of forensic science indicate that scientists do not solve this issue unambiguously, still leav-
ing it debatable, despite a long discussion. In the end, this affects the proper understanding of 
procedural essence of this institution in law and is often reflected in the practice of conducting 
forensic research in court proceedings. At the same time, this is a necessary condition for effective 
implementation of scientific and practical activities in the field of forensic science.
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судовий експерт сектору будівельних, земельних досліджень та оціночної 
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ABSTRACT
Розглянуто питання розвитку судової інженерно-екологічної експертизи, як окремого виду судо-

вої експертизи в судочинстві в умовах зростання кількості екологічних злочинів та військової агресії. 
Ключові слова: судова інженерно-екологічна експертиза, навколишнє природне середовище, зло-

чини проти довкілля, екологічна безпека. 

ABSTRACT
The issue of the development of forensic engineering and environmental expertise as a separate type of 

forensic expertise in judicial proceedings in the conditions of an increase in the number of environmental crimes 
and military aggression is considered.

Key words: forensic engineering and environmental expertise, natural environment, crimes against the 
environment, environmental safety.
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Актуальність. На сьогодні досить актуальним  питанням є протидія екологічним зло-
чинам, що має комплексний характер, оскільки негативний вплив на довкілля, як наслідок 
може становити  загрозу життю й здоров’ю людей, псування майна, створення небезпеки 
для виробництва та вносити негативні зміни в державну систему господарювання.

Зростання ролі встановлення фактичних обставин вчинення екологічних правопору-
шень зумовлює  актуальність розвитку судової інженерно-екологічної експертизи, як окре-
мого виду судової експертизи в судочинстві. Реалії сьогодення  зумовили запровадження 
судової інженерно-екологічної експертизи як окремого класу експертних досліджень, що є 
закономірним процесом, оскільки екологічні проблеми в сучасному суспільстві, зокрема із 
значним антропогенним впливом та навантаженням на навколишнє природне середови-
ще стають на рівні з економічними та політичними проблемами.

Результати дослідження. Відповідно до статті 3 Конституції України «людина, її жит-
тя і здоров›я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю». З цього слідує, що захист людини, її життя і здоров›я від негатив-
ного впливу навколишнього природного середовища є одним з пріоритетних напрямків 
державної політики, в тому числі і в галузі екологічної безпеки та охорони довкілля [1]. На-
уковці справедливо зазначають, що ці проблеми сьогодні набули глобального характеру і 
стали одні з  найважливіших. Від розв›язання цих проблем в значній мірі залежить подаль-
ше існування людства, а їх актуальність охоплює всі країни світу, у тому числі і Україну [2]. 

Здоров›я нації є одним з показників цивілізованості держави та відображає соціаль-
но-економічний стан суспільства та його сталий розвиток. Антропогенне навантаження на 
навколишнє середовище  середовище  призводить до забруднення природних компонентів 
як наслідок – до порушення рівноваги в біосфері і є досить  суттєвою проблемою сьогодення.

Всі природні багатства нашої країни — «земля, її надра, атмосферне повітря, водні 
та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її 
континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони – згідно з ст. 13 Кон-
ституції України, є об›єктами права власності Українського народу». Конституцією Украї-
ни встановлений обов’язок кожного громадянина держави не заподіювати шкоду природі, 
культурній спадщині та відшкодовувати завдані ним збитки.

Особливістю об›єктів судової інженерно-екологічної експертизи є те, що вони об’єд-
нують в собі велику кількості різнорідних компонентів, які взаємодіють між собою і з 
навколишнім середовищем. Це сукупність різноманітність компонентів за їх походженням 
(геологічним, біологічним, антропогенним) і за природою їх взаємодії (фізичні, хімічні, 
біологічні процеси; механічне пересування і змішування, забруднення екологічно небез-
печними речовинами) створюють неповторний комплекс ознак антропогенно змінених 
об›єктів навколишнього середовища на локальній ділянці, де відбулася екологічна подія.

Судова інженерно-екологічна експертиза належить до такого, класу судових екс-
пертиз, що формується і в подальшому може бути поділений на окремі роди: дослідження 
екологічного стану ґрунтово-геологічних об›єктів; дослідження екологічного стану вод-
них об›єктів; дослідження екологічного стану атмосферного повітря; дослідження еколо-
гічного стану біогеоценозів (еколого-біологічна); судово-екологічна експертиза об›єктів 
міського середовища; судова радіоекологічна експертиза; дослідження показників впливу 
суб›єкта господарювання на навколишнє середовище; дослідження обставин екологічного 
правопорушення; дослідження технологічних, технічних, організаційних та інших причин, 
умов виникнення екологічного правопорушення і його наслідків тощо. Кожний із перелі-
чених родів передбачає появу відповідної експертної спеціальності. 

З початку війни російські війська обстрілюють нафтобази та великі промислові 
об›єкти по всій Україні. У ґрунт і підземні води потрапляють важкі метали від снарядів 
та військової техніки. Ракетні обстріли спричиняють масштабні пожежі  у лісах і степах 
знищують природне середовище. Це завдає суттєвої шкоди екосистемам, призводить до 
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забруднення довкілля, зменшення популяцій видів рослин та тварин. Війна нещадно руй-
нує всю природу – страждають повітря, вода, земля, рослини і тварини.

З перших днів повномасштабного вторгнення рф в Україну оперативний екологіч-
ний штаб фіксує та обраховує збитки довкіллю від дій окупантів. Уже задокументовано 
231 екологічний злочин рф на території України та в акваторії Чорного моря. Найбільше 
випадків екоциду виявлено на Київщині – 34, Донеччині – 27 та Дніпропетровщині – 22.

Для розрахунку збитків, пред›явлення та стягнення їх у подальшому з агресора, фахівці 
Державної екологічної інспекції спільно із Міністерством захисту довкілля та природних ре-
сурсів України розробили спеціальні методики у яких прописані порядок визначення шкоди 
довкіллю, його компонентам внаслідок військової агресії та її обчислення. Так, відповідно до 
наказу  Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від          4 квітня 2022 року 
№ 167 затверджено «Методику визначення розміру шкоди, завданої землі, ґрунтам внаслідок 
надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану». Ця 
методика визначає порядок розрахунку розміру шкоди, завданої землі, ґрунтам державами, 
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарюван-
ня та фізичними особами через забруднення ґрунтів, засмічення земель, допущених унаслі-
док надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану 
внаслідок їх дій або бездіяльності на усіх землях України незалежно від їх категорій та форм 
власності і застосовується для визначення розміру шкоди, завданої землі, ґрунтам унаслідок 
надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану.

Також, відповідно, наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 
України від 13 квітня 2022 р. № 175 затверджено «Методику розрахунку неорганізованих 
викидів забруднюючих речовин або суміші таких речовин в атмосферне повітря внаслідок 
виникнення надзвичайних ситуацій та/або під час дії воєнного стану та визначення розмі-
рів завданої шкоди» Відповідно до цієї  методики здійснюється розрахунок маси неоргані-
зованих викидів забруднюючих речовин або сумішей таких речовин в атмосферне повітря 
внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій та/або під час дії воєнного стану, встанов-
леного перелік та визначається розмірів шкоди завданої такими викидами.

Висновок. Судова інженерно-екологічна експертиза є видом судових експертиз, який 
знаходиться на етапі розвитку. Зростання кількості екологічних злочинів, зокрема і через 
військову агресію та бойові дії,  високий рівень суспільної небезпеки екологічних злочинів, 
підвищує потребу у спеціальних знаннях у межах розслідування та судового розгляду кри-
мінальних правопорушень проти довкілля та залучення експертів для проведення судових  
інженерно-екологічних експертиз. Теоретичні основи судової інженерно-екологічної екс-
пертизи, її методи та методична база, необхідна для її проведення на сьогодні перебувають  
на етапі формування в цілісну систему знань.
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ABSTRACT
В статье представлен опыт Украины по внедрению судебной экологической экспертизы и ее зна-

чение в уголовных производствах по фактам экоцида.
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The issue of the development of forensic environmental expertise is becoming especially 
urgent in the conditions of the Russian Federation’s full-scale invasion of the territory of Ukraine. 
According to preliminary estimates, the estimated amount of damage caused to the environment 
of Ukraine is more than 962 billion hryvnias, the number of facts of damage to the environment 
reaches 2,000, 20% of nature conservation areas are affected by the war [1].

Such amounts of damages caused to the environment of Ukraine and facts of damage to the 
environment testify to the presence of signs of the crime of ecocide. According to the Criminal Code 
of Ukraine, ecocide is the mass destruction of flora or fauna, poisoning of the atmosphere or water 
resources, as well as the commission of other actions that can cause an ecological disaster [2].

Proving the fact of ecocide caused by military actions requires the formation of an appropri-
ate evidence base. The conclusion of a forensic expert plays a significant role in this activity.

Currently, in Ukraine, there are the following types of forensic examinations that can be 
used to prove the facts of ecocide: engineering-ecological and ecological examinations [3]. 

The tasks of environmental expertise under the legislation of Ukraine are to determine the 
environmental consequences caused to the surrounding natural environment as a result of the 
conduct of hostilities and/or the use of military equipment and weapons; establishment of the 
mechanism of negative anthropogenic influence (the mechanism of occurrence of an extraordi-
nary environmental event); determination of the amount of damage caused by pollution of the 
natural environment, damage or destruction of objects of animal and plant life, which occurred as 
a result of the conduct of hostilities and/or the use of military equipment and weapons [3].
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The main tasks of engineering and technological expertise are: determination of the circum-
stances associated with the occurrence of an emergency environmental situation; establishment 
of technical and organizational reasons for violations of the technological process of production, 
if this contributed to the release of pollutants, energy and emissions of other harmful substanc-
es and the accumulation of industrial waste; establishing compliance of the actions of persons 
(or their inaction) involved in an emergency environmental situation with the requirements of 
regulatory acts in the field of environmental safety, environmental protection and use of natural 
resources; establishment of cause-and-effect relationships between the actions/inactions of spe-
cially authorized persons (in the field of environmental protection, use of natural resources and 
environmental safety) and the resulting consequences [3].

This types of forensic examinations can be used to prove the fact of ecocide, to establish a 
cause-and-effect relationship between the military actions of the aggressor country and the dam-
age caused to the surrounding natural environment. 

At the same time, the issue of harmonizing methods for determining the amount of damage 
caused to the environment of Ukraine is relevant. Such a task in criminal proceedings is solved by 
environmental forensic examination.

However, according to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of 
the Procedure for determining damage and losses caused to Ukraine as a result of the armed ag-
gression of the Russian Federation”, the following directions for determining damage and losses 
to the environment of Ukraine are defined:  

 – damage caused to land resources - a direction that includes damage from damage and 
destruction of the fertile soil layer and damage caused by pollution and clogging of land resources;

 – damage caused to water resources - a direction that includes pollution, clogging, depleti-
on and other actions on water resources that can worsen water supply conditions, harm people’s 
health, cause a decrease in fish stocks and other objects of water fishing, deterioration of conditi-
ons the existence of wild animals, a decrease in soil fertility and other adverse phenomena due to 
a change in the physical and chemical properties of waters, a decrease in their ability to be natu-
rally purified, a violation of the hydrological and hydrogeological regime of waters;

 – damage caused to atmospheric air - a direction that includes damage caused by emissions 
of pollutants into atmospheric air; forest fund losses - a direction that includes losses and damage 
to forests and forest areas, and related costs;  

 – damage caused to the nature reserve fund - a direction that includes damage caused to the 
territories and objects of the nature reserve fund, and related costs [4]. 

The development of such methods is entrusted to the Ministry of Environmental Protection 
and Natural Resources of Ukraine and its subordinate central bodies of executive power. 

At present, methods for calculating the amount of damages from the pollution of atmo-
spheric air, land and water resources as a result of military aggression have already been ap-
proved. Separate methods and calculations for damage to Ukrainian forests, the Black and Azov 
Seas, subsoil, and nature reserve fund are next.

But the admissibility of using these methods during forensic environmental examinations 
remains an urgent issue.

By analogy with the approach proposed by the Cabinet of Ministers of Ukraine in determin-
ing damage to the natural environment of Ukraine caused as a result of military actions, it is advis-
able to introduce expert specialties within the scope of judicial environmental investigations, in 
particular regarding land resources, water resources, atmospheric air, forest fund, nature reserve 
fund , subsurface.

Taking into account the fact that ecocide caused by military actions on the territory of 
Ukraine may have negative consequences for the natural environment of other countries, as well 
as the fact that compensation for damage caused to the environment of Ukraine will take place 
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with the involvement of international legal instruments, it is appropriate to develop joint ap-
proaches to the methods of carrying out forensic environmental examinations in terms of deter-
mining the amount of damage. 

Список використаних джерел:
1. Стрілець Р. Шкода довкіллю за пів року війни досягла майже 1 трильйона гривень. URL: 

https://mepr.gov.ua/news/39680.html
2. Кримінальний кодекс України Закон України від 5 квітня 2001 року № 2341-III. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3053
3. Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експер-

тиз та експертних досліджень : Наказ Міністерства юстиції України 08.10.1998  № 53/5 
(у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5). URL : https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#n17/

4. Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внас-
лідок збройної агресії російської федерації: Постанова Кабінету Міністрів Украї-
ни від 20 березня 2022 р. № 326 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 22 липня 2022 р. № 951). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/326-2022-
%D0%BF#Text

CZU: [340.69:502/504]: 327.5(477)

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ

Татьяна РЕВЯКИНА,
первый заместитель директора,

Днепропетровский научно-исследовательский экспертно-криминалистический 
центр МВД Украины, г. Днепр, Украина 

ORCID ID: 0000-0001-8477-2267 
samuha0405@gmail.com

Роман КИРИН,
судебный эксперт, доктор юридических наук, доцент,

Днепропетровский научно-исследовательский экспертно-криминалистический 
центр МВД Украины, г. Днепр, Украина 

ORCID ID: 0000-0003-0089-4086
kirinrs62@gmail.com 

ABSTRACT
Рассмотрены проблемные вопросы судебной экологической экспертизы в условиях войны в Укра-

ине. Проведен анализ особенностей развития судебной экологической экспертизы и ее соотношения с 
инженерно-экологической экспертизой. Определены направления совершенствования кадрового и на-
учно-методического обеспечения судебной экологической экспертизы.
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ABSTRACT
The problematic issues of forensic environmental expertise in the conditions of the war in Ukraine are con-

sidered. The analysis of the features of the development of forensic environmental expertise and its relationship 
with engineering and environmental expertise has been carried out. Directions for improving the personnel and 
scientific and methodological support of forensic environmental expertise are determined.

Keywords: ecological expertise, engineering and environmental expertise, natural environment, war, ex-
pert specialty

Постановка проблемы. Военной агрессией Российской Федерации (далее- РФ) окру-
жающей природной среде (далее – ОПС) Украины нанесен колоссальный ущерб. Так, за 
период с 24.02.2022 по 21.08.2022 гг.: - мир оказался на грани новой ядерной катастрофы 
после захвата Запорожской АЭС; - в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС зафиксированы 
масштабные пожары площадью около 14 тыс. гектаров; - нанесен ущерб более четверти 
всех экосистем; - подтверждено 254 случая экоцида и верифицировано 1698 фактов нали-
чия влияния последствий военных действий на ОПС; - примерный ущерб составляет 395 
млрд. грн. [1]. С начала войны Министерство защиты окружающей среды и природных ре-
сурсов Украины (далее – Минприроды) отслеживает и документирует все экологические 
преступления РФ с целью максимального возмещения всего ущерба, нанесенного ОПС. При 
этом, каждый украинец может лично приобщиться к сбору информации о состоянии эко-
логии в условиях войны. Для ее фиксации создано мобильное приложение «ЭкоУгроза».

Вопрос о том, как Украине получить все заявленные претензии в сфере охраны ОПС, по-
страдавшей в результате агрессии РФ на территории Украины шел на расширенном совеща-
нии Оперативного штаба при Государственной экологической инспекции Украины (далее 
– ГЭИ), к участию в котором были привлечены представители Специализированной эколо-
гической прокуратуры Офиса Генерального прокурора, комитета Верховной Рады Украи-
ны по вопросам транспорта и инфраструктуры, Министерства по вопросам реинтеграции 
временно оккупированных территорий Украины, Профессиональной ассоциации экологов 
Украины, Общественного совета при Минприроды, ГЭИ и представители экспертной среды, 
которые входят в Рабочую группу национальных и международных экспертов созданной 
при Оперативном штабе ГЭИ. Среди прочего эксперты показали, что нужно сделать, чтобы:

1) Украина вообще получила право на возмещение таких убытков;
2) Факты причиненного экологического вреда и ущерба могли рассматриваться в 

международных судебных инстанциях и в каких именно инстанциях это возможно;
3) Получить не 13% начисленного ущерба (на примере присужденного экологиче-

ского убытка по военному конфликту Ирак-Кувейт), а претендовать на полную сумму воз-
мещения;

4) Не повторить ошибки, допущенные национальными и международными органи-
зациями на опыте экологического ущерба в Конго, Афганистане, Кувейте и других странах.

Поэтому в данной ситуации особенно важна поддержка со стороны парламента в 
формировании единого подхода с целью предъявления претензий агрессору за инфра-
структурный ущерб, влияющий на ОПС [2]. Также необходимо учитывать, что выводы су-
дебного эксперта вообще и по отношению к экологической экспертизе в частности, при-
знаны всеми процессуальными кодексами Украины средством, которым устанавливаются 
доказательства, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обсто-
ятельств (фактов), обосновывающих требования и возражения участников дела, и других 
обстоятельств, имеющих значение для разрешения соответствующего дела.

В тоже время следует признать, что в судебно-экспертном законодательстве Украи-
ны имеют место отдельные проблемные вопросы, связанные организацией и проведени-
ем судебной экологической экспертизы, которые представляют определенный теоретико-
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прикладной интерес и требуют оперативного разрешения.
Таким образом, целью данного исследования является раскрытие и анализ отдель-

ных актуальных проблем, связанных с судебной экологической экспертизой в условиях 
войны в Украине.

Организационные проблемы судебной экологической экспертизы. Впервые в судебно-
экспертном законодательстве Украины экологическая экспертиза как отдельный, основ-
ной вид экспертизы была упомянута в новой редакции Инструкции Министерства юсти-
ции Украины [3] (далее - Минюст), впрочем в научно-методических рекомендациях по 
вопросам подготовки и назначения судебных экспертиз в 2004 г. по этому виду судебной 
экспертизы не были определены ни ее объекты, ни основные задачи, ни примерный пере-
чень решаемых вопросов.

Ради справедливости следует отметить, что в экологическом законодательстве по-
нятие экологической экспертизы было раскрыто в соответствующем законе еще в 1995 г. 
Более того, ст. 34 этого закона предусматривала среди условий и оснований проведения 
государственной экологической экспертизы принятие соответствующего решения судом 
и правоохранительными органами согласно законодательству [4]. При этом, закон опре-
делял достаточно широкий состав субъектов экологической экспертизы, обусловленный 
существовавшими в то время ее формами – государственной, договорной и общественной, 
среди которых отдельное место занимало Минприроды и создаваемые им специализиро-
ванные учреждения, организации и эколого-экспертные подразделения или комиссии. 
С принятием Закона Украины «Об оценке воздействия на окружающую среду» (далее – 
ОВОС) [5] в 2017 г. закон об экологической экспертизе утратил силу.

В целях осуществления своих полномочий, определенных ст.ст. 5, 9 и 14 закона об 
ОВОС, Минприроды может образовывать экспертные комиссии по ОВОС, члены которых 
назначаются сроком три года, и ведет реестр экспертов, из которых могут назначаться 
члены экспертной комиссии по ОВОС. При этом Положение об Экспертной комиссии по 
ОВОС, Квалификационные требования к экспертам и Порядок ведения реестра экспертов 
был утверждён правительством только через 4 года после принятия данного закона [6].

Также следует обратить внимание на факт неоднозначного отношения не только к 
форме, но и к содержанию экологической экспертизы. Так, в 2008 г. ее название было из-
менено на «Экологическая по исследованию пестицидов» [7], которое просуществовало до 
2013 г., когда вступил в силу приказ Минюста [8], которым был не только возвращен такой 
вид экспертизы как экологическая, но и введен новый подвид инженерно-технической 
экспертизы - инженерно-экологическая.

Относительно последней необходимо отметить то обстоятельство, что на сегодня 
у ведущих субъектов судебно-экспертной деятельности (далее – СЭД) Украины в переч-
нях её направлений вообще отсутствует экологическая экспертиза, однако имеет место 
именно инженерно-экологическая. Кроме того, например на сайте Киевского научно-ис-
следовательского института судебных экспертиз комментарий к инженерно-экологиче-
ской экспертизе называется «Инженерно-экологическая (экологическая) экспертиза», а в 
заседании секции судебной экологической экспертизы научно-консультативного и мето-
дического совета по проблемам судебной экспертизы при Минюсте, состоявшемся в мае 
2022 г., брали участие сотрудники отдела инженерно-экологических исследований данно-
го института и предметом обсуждения были вопросы выполнения судебных инженерно-
экологических экспертиз [9].

Подобная ситуация свидетельствует либо об попытке отождествления двух видов 
экспертиз - инженерно-экологической и экологической, либо об отказе в проведении 
именно судебной экологической экспертизы.

Проблемы кадрового обеспечения судебной экологической экспертизы. Последнее 
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предположение имеет не менее важное подтверждение, состоящее в том, что на данный 
момент в действующих перечнях видов судебных экспертиз и экспертных специальностей, 
по которым присваивается квалификация судебного эксперта специалистам научно-иссле-
довательских учреждений судебных экспертиз Минюста, а также специалистам, которые 
не являются работниками данных государственных учреждений [10], отсутствует такой 
вид экспертизы как «Экологическая экспертиза». Аналогичная положение имеет место и 
в перечне Экспертной службы Министерства внутренних дел Украины [11] (далее – МВД) 
и в перечне Службы безопасности Украины [12]. Собственно данный вид экспертизы был 
включен в подобный перечень Минюста всего один раз в конце 1995 г. (экспертная специ-
альность «Исследование наличия вредных веществ в окружающей среде»), из которого и 
был исключен в 2002 г. [13, 14] и до 2012 г. в перечнях Минюста не было ни экологической 
ни инженерно-экологической экспертизы. Последняя была введена отдельным приказом 
[15]. В соответствующих перечнях других субъектов судебно-экспертной деятельности 
данного вида вообще никогда не было. Более того, в перечне Экспертной службы МВД вид 
экспертизы ««Инженерно-экологическая экспертиза» появился только в 2020 г. (эксперт-
ная специальность «Исследование обстоятельств и организационно-технических причин 
и последствий влияния техногенных источников на окружающую среду») [11].

Таким образом в Украине субъекты СЭД, определенные профильным законом, более 
20 лет не ведут подготовку судебных экспертов по такому виду судебной экспертизы как 
«Экологическая экспертиза». Хронологически кадровое обеспечение судебной экологиче-
ской и инженерно-экологической экспертизы выглядит следующим образом: 1) 1995-2002 
гг. – подготовка экспертов по экологической экспертизе; 2) 2002-2012 гг. – нет подготовки 
экспертов по экологической экспертизе; 3) 2012 г. – по настоящее время - подготовка экс-
пертов по инженерно-экологической экспертизе.

Подобный подход навряд ли имеет какое-либо научно-практическое обоснование 
тем более на фоне того, что Инструкцией о назначении и проведении судебных экспертиз 
и экспертных исследований Минюста [16] экологическая экспертиза была введена в 2005 
г. [17], когда подготовка экспертов по ней уже не велась и, с временными, указанными 
выше изменениями, содержится в данной Инструкции до настоящего времени. Сложилась 
ситуация, когда на подзаконном уровне проведение экологической экспертизы предусмо-
трено, а подготовка судебных экспертов – нет. Попытка увязать такое положение с зако-
нами об экологической экспертизе (ведён в действие 21.04.1994, утратил силу 18.12.2017) 
или об ОВОС (ведён в действие 18.12.2017, действующий) представляется мало перспек-
тивной, поскольку даты их принятия ни коим образом не пересекаются с этапами рефор-
мирования судебной экологической экспертизы.

Поэтому в условиях войны, когда услуги экологической экспертизы востребованы 
как никогда, предлагается учитывать два пути в развитии кадрового обеспечения судеб-
ной экологической экспертизы: 1) введение (возвращение) экологической экспертизы в 
перечни видов судебных экспертиз и экспертных специальностей, по которым присваива-
ется квалификация судебного эксперта; 2) привлечение специалистов из реестра экспер-
тов ОВОС к проведению экологической экспертизы в качестве специалистов (экспертов) 
по соответствующим отраслям знаний в порядке и на условиях, определенных законом о 
судебной экспертизе [18].

Проблемы научно-методического обеспечения судебной экологической экспертизы. 
Действительно, актуальность экологической экспертизы в условиях войны в Украине су-
щественно возросла. 20 февраля 2014 г. de facto началась российско-украинская война, а в 
середине 2015 г., учитывая очевидные факты её губительного воздействия на окружающую 
природную среду, Минюст внес дополнения в Научно-методические рекомендации по во-
просам подготовки и назначения судебных экспертиз и экспертных исследований в части 
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расширения основных заданий и примерного перечня решаемых вопросов экологической 
экспертизой. Последние были сформулированы в такой редакции: 1) «какие экологические 
последствия причинены ОПС вследствие ведения боевых действий и/или применения во-
енной техники и вооружения?»; 2) «каков размер ущерба от загрязнения ОПС, повреждения 
или уничтожения объектов животного и растительного мира, произошедших в результате 
ведения боевых действий и/или применения военной техники и вооружения?» [19].

Поэтому, речь должна идти, прежде всего, и о соответствующих методиках проведе-
ния судебных экологических экспертиз, их разработке, аттестации и государственной ре-
гистрации в порядке, определяемом правительством, а также о возможности применения 
экспертами при выполнении соответствующего экспертного задания, кроме указанных 
методик, также нормативно-правовых актов и нормативных документов, выбор которых 
относится к компетенции эксперта.

Выводы. Таким образом, проведенный анализ отдельных актуальных проблем, свя-
занных с судебной экологической экспертизой в условиях войны в Украине, дал основания 
для следующих промежуточных заключений.

1. В настоящее время в судебно-экспертном законодательстве Украины, в отноше-
нии судебной экологической экспертизы, имеет место коллизия, суть которой состоит в 
том, что проведение экологической экспертизы предусмотрено, а подготовка судебных 
экспертов по этому виду экспертизы – нет.

2. В условиях войны предлагается учитывать два пути в развитии кадрового обе-
спечения судебной экологической экспертизы: 1) введение (возвращение) экологической 
экспертизы в перечни видов судебных экспертиз и экспертных специальностей, по кото-
рым присваивается квалификация судебного эксперта; 2) привлечение специалистов из 
реестра экспертов ОВОС к проведению экологической экспертизы в качестве специали-
стов (экспертов) по соответствующим отраслям знаний в порядке и на условиях, опреде-
ленных законом о судебной экспертизе.

3. Основная задача судебной экологической экспертизы в условиях войны состоит в 
определении экологических последствий, размера ущерба от загрязнения ОПС, поврежде-
ния или уничтожения ее объектов, произошедших в результате ведения боевых действий 
и/или применения военной техники и вооружения.
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ABSTRACT
The essence of forensic examination tasks as a gnoseological category is analyzed. It has been proven that 

their differentiation according to separate criteria requires description of forms and types of connections be-
tween subjects, objects and phenomena of objective reality.
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ABSTRACT
Проанализирована суть задач судебной экспертизы как гносеологической категории. Доказано, 

что их дифференцирование по отдельным критериям нуждается в характеристиках форм и типов 
связей между предметами, объектами и явлениями объективной действительности.

Ключевые слова: экспертные задачи, экспертология, дифференцирование заданий.

An individual approach to expert task evaluation has generally established itself in research 
papers of criminalists. On its basis, forensic examination task is classified and typified.

As K. Shakirov rightly noted, O. Shliakhov’s classification of forensic examinations according 
to subject (purpose) — object-methodological (condition) bases [1, p. 112] is widely applied in 
scientific analysis and practice.

It should also be stressed that the current development of scientific knowledge (in par-
ticular, inclusion of integration processes in the structure of expert cognition) demands new ap-
proaches of researchers to the analysis and evaluation of expert research tasks.

It is worth mentioning that it is hard to imagine the analysis of the essence of forensic exam-
ination tasks as a gnoseological category without characterizing forms and types of connections 
existing between subjects, objects and phenomena of objective reality.

Philosophers of the 19th century emphasized that “the recognition of the fact that all the 
processes of nature are systematically interconnected drives science on to prove this systematic in-
terconnection throughout, both in general and in detail” [2].
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Different forms of space-time, cause-and-effect, energy and other connections have been 
studied in philosophical works. They are also analyzed in detail in forensic scientific papers.

For example, Yu. Korukhov, considering their importance, stresses: “Regarding investiga-
tion of crimes, the knowledge of communication forms and the ability to use them in knowing and 
proving the event are of paramount importance. The crime event is always associated with a signifi-
cant number of other events, actions and facts. However, not all of them are relevant for a particular 
event. Evidence will be only those which interconnection nature gives grounds to believe that estab-
lished circumstances either belong to the proof subject or contribute to its determination” [3].

For the first time in criminalistics, O. Eisman elaborated on substantial, volumetric, func-
tional and genetic forms of connections, as well as transformation connections and their signifi-
cance within the structure of expertise [4].

We agree with M. Sehai and V. Strynzhy that interaction links must be recognized as the cen-
tral system-forming component of the expert cognition subject, its corresponding gnoseological 
model. Evaluating their importance, researchers note: “A holistic system of interaction links in the 
gnoseological aspect, which ultimately determines the expert research methodology, may be contin-
gently viewed as independent subsystems aimed at solving identification, diagnostic and situational 
tasks” [5, p. 5].

A substantial basis of a non-traditional evaluation of expert tasks is a level approach to 
determining their structure, which was reflected in emphasis on diagnostic, classification, identi-
fication and situational levels of tasks in the general system of expert cognition. This approach, on 
the one hand, considerably expanded the idea of the class of non-identification examinations, out-
lining the existence of various levels of task solution in it, and on the other hand, more accurately 
described tasks of the identification level.

In a practical sense, differentiation of tasks against the level criterion is the basis for speci-
fying purposes and conditions for task of each level, which has shaped a methodological base for 
harmonization of the structure of solving expert tasks regardless of the class, species, type of fo-
rensic examinations, and therefore provided a possibility to introduce uniform cognitive methods 
for solving tasks of each level.

We are convinced: the viewpoint of researchers can become a foundation for differentiating 
expert tasks, allowing to build a typology of such tasks, singling out certain types of connections 
as a subject of a particular level.

Such an approach to expert tasks is relevant since, as stated above, the issue of the essence 
of these tasks, the criteria for distinguishing and interconnecting them remain debatable in foren-
sic science theory to this day.

From a gnoseological standpoint, the variety of tasks solved while forensic examination is 
conditioned by the need to learn various facts, which content is a reflection of numerous intercon-
nections and laws of objective reality.

The indicated connections and laws, heterogeneous in nature and with varying degrees of 
commonality of cognitive phenomena, are the bases of the hierarchy of the general cognition pro-
cess. Concerning this, M. Rosenthal emphasized: “Cognition, just like the real world it explores, has 
its levels and “floors”, and it is impossible to climb to an upper floor without passing the lower ones” 
[6].

In this regard, expert cognition is not an exception either, characteristic of which loses its 
objectivity without a philosophical reflection on its direction. That is why, the emphasis on a spe-
cific form of connection determined by a forensic expert while researching sought circumstances 
helps to take a fresh look at tasks solved in the course of forensic examination.

In this case, we have to rely on the conceptual view expressed by O. Eisman, under which 
it is always possible to determine quite clearly which connection have to be distinguished as the 
main answer to a specific question.
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In addition, it should be stressed that forms of objective interconnections studied by O. Eis-
man were chosen as a criterion for differentiating expert tasks. Such an approach to analyzing 
examination tasks was considered earlier, although at the same time various forms of connections 
were partially mixed up while characterizing an expert task of a certain level.

The differentiation of expert tasks by level criterion proposed by K. Shakirov according to 
connections of objective reality studied by the forensic expert differs from proposals common in 
scientific papers of forensic scientists: first of all, it considers the hierarchical nature of the cogni-
tive process [1].

In this respect, in his system, the level approach takes into account, first of all, the expert’s 
insights into the essence of knowable phenomena, resulting in establishing the generalization de-
gree of an ascertainable fact.

It is natural that circumstances revealed while diagnostic research should in gnoseologi-
cal sense differ in the degree of generalization from circumstances discovered in classification 
research, identification or situational analysis.

Each of these studies has its own level of generalization: depending on the nature of finely 
balanced connections in the cognition process. In such circumstances, each form of objective con-
nections established by the forensic expert determines not only the content of a particular level of 
research in the structure of the general process of expert cognition, but also its hierarchical place 
as a solved task.

Conditional (by its nature) differentiation of the structure of expert cognition by level crite-
rion enables not only to determine the purpose and task of each level of expert’s cognitive activity, 
but also to suggest independent techniques for their solution.
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ABSTRACT
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world, in general, and in Ukraine, in particular. The main stages and features of the development of environmen-
tal expertise, the current legislative procedures for environmental assessment in Ukraine and in the world are 
indicated.
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ABSTRACT
В статье приводится краткая характеристика развития судебной экологической экспертизы 

в мире, в целом, и в Украине, в частности. Указаны главные этапы и особенности развития экологиче-
ской экспертизы, действующие законодательные процедуры экологической оценки в Украине и мире. 

Ключевые слова: экологическая судебная экспертиза, аспекты развития экологической экспер-
тизы, оценка воздействия на окружающую среду. 

  
Environmental examinations aimed at researching the processes of interaction between na-

ture and society arose in the middle of the 20th century, in response to the needs of the practice. 
The intensive development of science and technology led to the creation of complex natural and 
economic systems with uncertain behaviour. Environmental forensics is a discipline aimed at in-
vestigating pollution incidents, to try to elucidate their cause. The focus of these investigations is 
to obtain evidence.

Industrially developed countries, faced with the problem of deterioration of the natural en-
vironment, were forced to start developing a system of environmental expertise and methods. 
The environmental examination began for the first time in Japan in 1965, in 1970 – in the USA, 
in 1973 – in Canada, New Zealand and Australia, in 1976 – in France and Spain, in 1977 – in the 
Netherlands, and in 1979 – in China. In the former USSR, expert commissions under the State 
Committee for Natural Resources were created only in 1988 [1].

Abroad, the system has become widely used as a state management tool in the field of na-
ture management licensing of new industrial construction based on environmental criteria, which 
included Environmental Impact Assessment. Later, this system was named environmental impact 
assessment (EIA), which translates, as having the Ukrainian equivalent of “ecological expertise”. 
Growing demands for socio-economic and environmental conditions of human life and activity led 
to the formation, starting from the mid-70s, of a new procedure for strategic assessment of the 
impact on the environment, or SEA (Strategic Environmental Assessment).

Today, considerable experience in using the SEA procedure has been accumulated in the 



LEGEA ŞI VIAŢA Publicaţie ştiinţifico-practică 96
ediție specială, 2022

LAW AND LIFE Scientific-practical publication

special edition, 2022

USA, Great Britain, Australia, New Zealand, Canada, and other countries. There is no fundamental 
difference between SEA and EIA regarding the tasks and assessment stages.

Some methodological differences are due to the composition, level of detail and degree of 
openness of the examination procedure, the method of control by the public.

However, the Environmental Impact Assessment (EIA) is one of the main tools of environ-
mental planning among project materials submitted for environmental expertise. Environmental 
Impact Assessments commenced in the 1960s, as part of increasing environmental awareness.[2] 
An EIA is prepared to estimate the effects of a proposed development or construction project. EIAs 
provide technical evaluations that are intended to contribute to more objective decision-making. 
In the United States, Environmental Impact Assessments obtained formal status in 1969, with the 
enactment of the National Environmental Policy Act (NEPA). EIAs have been used increasingly 
around the world. The number of environmental assessments filed every year “has vastly over-
taken the number of more rigorous Environmental Impact Statements (EIS)” [3, p.199].

 An environmental assessment is a “mini-EIS designed to provide sufficient information to 
allow the agency to decide whether the preparation of a full-blown Environmental Impact State-
ment (EIS) is necessary” [4, pp. 111–120]. 

It should be noticed that the beginning of activities called Environment Impact Assessment 
is considered to be the adoption by the Congress of the United States of America, and then the 
signing by the President of the United States R. Nixon (1970) of the legislative act “On National 
Policy in the Field of the Environment” (NEPA). This legislative act was adopted to coordinate the 
activities of federal agencies, in order to “...use a systematic, interdisciplinary approach, in which 
the integration of natural and social sciences, habitat design in planning and decision-making is 
ensured” [5].

The responsibility for methodical support and analysis of the implementation of this act 
was assigned to a specially formed body under the President of the United States: the Council on 
Environmental Quality (CEQ), which in the 1970s issued a series of methodological materials on 
the implementation of Environmental Impact Assessment (EIA) procedures [5]. 

Today, EIA is an integral part of the environmental assessment procedure and is enshrined 
in law in many countries. Assessment of the impact of a specific object (project) on the environ-
ment serves as a prerequisite for the purposeful formation of a plan for the implementation of en-
vironmental protection measures, the control of the implementation of which is further entrusted 
to state structures, and the project initiators foresee the sources of funding for these measures.

However, it should be underlined that in July 2020, President Donald Trump moved to 
significantly weaken NEPA. The Council on Environmental Quality (CEQ) published a final rule, 
which limits the duration of EAs to 1 year and EISs to 2 years [6]. The rule also exempts a number 
of projects from review entirely and prevents the consideration of cumulative environmental im-
pacts, including those caused by climate change. The rule went into effect on September 14, 2020 
and is the first update to the CEQ regulations since their promulgation in 1978 [7].

Concerning the European countries, the procedural part of the organization and implemen-
tation of EIA is based on the legislative basis of a specific state. In 1985, the UN Economic Com-
mission for Europe (EEC) adopted Directive 85/337/EEC for the member countries of the Euro-
pean Economic Community (EEC) “On the assessment of the impact of certain public and private 
projects on the environment”. On the basis of it independent legislative or administrative acts on 
the application of EIA procedures in the economic decision-making system in Germany (1990), 
Greece (1986), Ireland (1989), Denmark (1989), Italy (1988), the Netherlands (1987) ), Spain 
(1987), Portugal (1990), New Zealand (1986), Japan (1986) and other countries. 

The “western-type” EIA procedure involves, if possible, involving the public in solving the 
issue of organizing a certain economic activity at the initial stages of the creation of a new project. 
This is done in order to ensure the conflict-free and successful implementation of the planned 
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activity and the achievement of the corresponding economic or other goals.
The discussion of methodological approaches to solving specific problems of EIA takes place 

at numerous international conferences and seminars, the most representative of which is the an-
nual conferences of the International Association of Impact Assessment.

In order to prevent international environmental conflicts, EU member states prepared and 
adopted 1991 the International Convention on Environmental Impact Assessment in a Conven-
tion on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (informally called the Es-
poo Convention), which was also signed by the Soviet Union. It defines the main principles and 
regulations regarding the environmental assessment of projects and other activities that have a 
transboundary impact.

The EIA system developed by foreign specialists contains quite a large number of method-
ological materials, which, if necessary, can be successfully adapted to our conditions, taking into 
account the requirements of the regulatory framework of Ukraine [8, pp. 46-47]. 

The development of environmental examination in Ukraine began in the early 1970s when 
our country was part of the USSR. At that time, there was a requirement to include in the majority 
of project documentation the section “Protection of the natural environment”, in which a descrip-
tion of all environmental protection measures was performed. Certain types of activities required 
the approval of state environmental authorities. In addition, special committees of experts (spe-
cialists) were created at the State Planning, State Building, and some other ministries, which car-
ried out an environmental assessment of planned activities, but this mainly concerned large-scale 
projects and programs. The main part of the projects was considered only from the point of view 
of compliance with design norms and rules, which, of course, was not always enough to prevent a 
negative impact on the environment.

Since the 80s of the XX century in the USSR, the understanding of the urgency of environ-
mental problems and their importance for society began to grow. That is why the authorities have 
started the development of legal acts regarding mandatory environmental assessment for new 
technologies and materials, and projects for the reconstruction of industrial facilities. In particu-
lar, the State Construction Committee of the USSR adopted the “Instructions on the composition, 
procedure for development, coordination and approval of design and estimate documentation 
for the construction of enterprises, buildings, structures” (State Building of the USSR, 1985) [9]. 
According to this document, it was necessary to include in the project documentation a compre-
hensive assessment of the optimality of the proposed technical solutions for the rational use of 
natural resources and measures to prevent the negative impact of the construction and operation 
of structures on the environment. This document became the prototype of the later introduced 
EIA (Environmental Impact Assessment) [9].

In 1988, by the Resolution “On the fundamental restructuring of nature protection in the 
country”, the authority to carry out state environmental examination of plans, programs, materi-
als, technologies and individual projects was entrusted to the newly formed Committee for Nature 
Protection [10]. Then in the structure, the State Committee created a special unit of state envi-
ronmental expertise for the Environment. In November 1989, the Verkhovna Rada of the USSR 
adopted the Decree “On urgent measures to improve the environmental situation”, which prohib-
ited the financing of projects and programs that do not have positive conclusions from the state 
environmental examination [11].

This Decree can be considered the first legislative act in the field of environmental exper-
tise. Moreover, in 1990, the State Committee for Natural Resources adopted “Temporary instruc-
tions on the procedure for carrying out EIA in the development of feasibility studies (technical 
and economic justification) and projects for the construction of national economic facilities and 
complexes” [12]. This Instruction contained a description of the main principles and stages of the 
EIA procedure and later became the basis for the creation of a national EIA procedure in Ukraine 
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and other post-Soviet countries states.
Therefore, the Institute of Environmental Expertise was created in the USSR at the end of 

the 80s. It had a complex, interdisciplinary nature, was independent of the customer, related to 
all projects and programs that could lead to a negative impact on the environment, partially took 
into account the experience of Western expertise. However, this institute developed within the 
framework of the traditional system of environmental assessment, in the absence of the neces-
sary regulatory and legal framework; therefore, it contained a number of shortcomings, gaps, and 
shortcomings.

On February 25, 1991, the USSR signed the “Convention on environmental impact assess-
ment in a transboundary context” (EEC, 1991), after which environmental expertise gained inter-
national importance. After the collapse of the USSR, Soviet environmental legislation continued to 
operate in Ukraine until the adoption of new legislative acts. 

The conduct of state environmental expertise is regulated by the Law of Ukraine “On En-
vironmental Protection” and other legislative acts of Ukraine, in particular, the sectoral Law of 
Ukraine “On Environmental Expertise” No. 45/95-ВР of February 9, 1995 [13].

It is aimed at realizing the constitutional right of Ukrainian citizens to a safe environment by 
preventing the negative effects of economic and other activities. 

One of the most urgent problems of law enforcement in Ukraine today is the improvement 
of the methods of investigating environmental crime, which has a growing tendency. Under these 
conditions, the use of forensic environmental expertise and other forms of using special knowl-
edge during criminal proceedings regarding crimes against the environment, which is primarily 
related to the specifics of their commission and investigation, acquires a decisive role.

In order to approach European standards, namely control the degree of pollution of the 
environment and ensure the right of citizens to a safe environment, on December 18, 2017, the 
Law of Ukraine “On Environmental Impact Assessment” entered into force, which effectively re-
peals the Law of Ukraine “On Environmental Expertise” and introduces a new, more modern and 
European procedure for environmental impact assessment [14]. The law defines 2 categories of 
objects that can have a significant impact on the environment and are subject to an environmental 
impact assessment. Such business entities do not have the right to carry out planned activities 
without an environmental impact assessment conclusion. In addition, objects of the first category 
are subject to mandatory consideration of the existence of grounds for carrying out a cross-border 
environmental impact assessment.

Famous domestic and foreign scientists in the field of criminal procedure, criminology and 
forensics paid attention to various aspects of conducting examinations within the framework of 
the investigation of environmental offenses: Yu. P. Alenin, V. D. Arseniev, L. E. Arotsker, O. M. 
Bandurka, R. S. Belkin, A. I. Vinberh, A.V. Volobuiev, S. B. Havrysh, V. H. Hruzkova, V.H. Honcha-
renko, A. L. Dudnikov, N.I. Klymenko, Yu. H. Korukhov, S. O. Knyzhenko, O. N. Kolesnychenko, V. 
Ye. Konovalova, V. K. Lysychenko, V.H. Lukashevych, Ye. D. Lukianchykov, D. Ya. Myrskyi, H. A. 
Matusovskyi, L. Ye. Moiseyenko, H. M. Nadhornyi, O. V. Oderii, Yu. K. Orlov, K. V. Osipova, M. V. 
Saltevskyi, M. Ya. Sehai, V. Yu. Shepitko.

In conditions of intensive pollution of the environment by various industrial wastes and 
other harmful substances, pollution or deterioration of land, pollution of atmospheric air and wa-
ter bodies, illegal hunting, fishing, animal or other fishing, illegal felling of forests and another 
negative impact of anthropogenic activity on the environment, the use of special knowledge under 
the time of investigation of environmental crimes, including in the form of forensic environmental 
examination, is gaining more and more importance.

The use of special knowledge in the field of ecology is due to the need to conduct a forensic 
environmental examination, with the help of which it is possible not only to establish the volume 
of negative consequences for the natural environment but also to identify the possible causes and 
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consequences of the committed criminal offense [15, p. 808-812].
In general, a forensic environmental examination is a procedural action, the essence of 

which is a special study aimed at establishing the circumstances and facts related to violations 
of the requirements of environmental legislation about an environmental event that led to the 
death of people, harm to their health, large material losses, and environmental pollution. As well 
as other serious consequences, carried out in accordance with the procedure provided by the 
procedural law by persons knowledgeable in the field of ecology and certain applied sciences 
on behalf of the body conducting the investigation or the court in order to establish factual data, 
which in the form of a forensic expert’s opinion can become evidence for establishing the truth in 
a criminal, civil, administrative or economic case [16, p. 124].

Forensic environmental examinations are appointed during the investigation of criminal 
proceedings based on the facts of violations of criminal environmental legislation under Art. 236-
254 of the Criminal Code of Ukraine (crimes against the environment) and some other articles of 
this Code [17].

Depending on the type of examination, the investigator determines the institution to which 
he entrusts it. According to the Law of Ukraine “On Forensic Expertise”, forensic expert examina-
tions are carried out by state specialized institutions (the Research Institute of Forensic Exper-
tise of the Ministry of Justice of Ukraine, forensic medical and forensic psychiatric institutions of 
the Ministry of Health of Ukraine, expert services of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, 
the Ministry of Defense of Ukraine, the Service security of Ukraine, the State Border Service of 
Ukraine), as well as forensic experts who are not employees of the specified institutions (it is, of 
course, about conducting an investigation by a person who has special knowledge) [18, p. 70-77].

It should be noted that the specificity of crimes against the environment determines the high 
importance of special knowledge for their effective investigation, and conditions a wide range of 
skills required to apply this knowledge [19, p. 31].

Given the importance of defining the concepts of the subject and tasks of the forensic envi-
ronmental examination, it is advisable to dwell on them in more detail.

O. N. Chernykh, A. I. Usov, H. H. Omelianiuk considers established factual circumstances 
that testify to the negative anthropogenic impact on the environment to be the subject of forensic 
environmental examination [16, p. 124]. 

However, this definition exists general and does not contain important forensic features 
that will contribute to the further optimization of the process of investigating crimes against the 
environment. Opinion of Bordiuhov is quite, who notes that “the subject of forensic environmen-
tal examination is factual data (facts, circumstances) that are established during the study of the 
materials of a criminal, civil, administrative or economic case on the basis of special knowledge 
in the field of ecology and some applied sciences and which contain a set of data on violations in 
the field of natural resource use, environmental protection and environmental safety” [16, p. 125].

In accordance with the legislation, with the aim of bringing it into line with the norms of the 
Criminal Code of Ukraine, the order of the Ministry of Justice of Ukraine dated December 26, 2012 
No. 1950/5 amended the Scientific and methodological recommendations on the preparation and 
appointment of forensic examinations and expert studies, approved by the order of the Ministry 
of Justice of Ukraine dated 08 No. 53/5 of October 1998, in particular, a separate chapter VII “En-
vironmental expertise” is highlighted, where the possible objects of this expertise, tasks and an 
approximate list of issues that it resolves are quite fully defined [20]. 

To summarize above all, it should be underlined that the new law of Ukraine on evaluation 
of the impact on surroundings prescribes the requirements of environmental safety, rational use 
of national resources, and minimizing of harmful impact on surroundings in the process of making 
managerial decisions about the planned activity. The designing of the conclusion of the evaluation 
of impact is a result of its conducting. The key moment of the law on evaluation of the impact on 
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surroundings is a substitution of the conclusion of state environmental expertise on the conclu-
sion of the evaluation of the impact on surroundings. A business entity is forbidden to conduct or 
start its planned activity without the conclusion of the impact on its surroundings.
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ABSTRACT
Охрана атмосферы необходимое условий возникновения и существования жизни на Земле. При-

емлемый химический состав атмосферного воздуха способствует нормальному функционированию 
экологических систем, способствует развитию флоры и фауны.

Ключевые слова: экологическое право, воздух, здоровая жизнь. 

ABSTRACT
Protection of the atmosphere is a necessary condition for the emergence and existence of life on Earth. An 

acceptable chemical composition of atmospheric air contributes to the normal functioning of ecological systems, 
promotes the development of flora and fauna.

Keywords: environmental law, air, healthy life.
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Под правовым регулированием атмосферовоздушных охранных мероприятий сле-
дует понимать систему правовых предписаний, регулирующих отношения, возникающие 
в данной сфере, с целью сохранения благоприятного состояния атмосферного воздуха, 
улучшения и воспроизводства его состояния, предотвращения загрязнения и влияния на 
него химических соединений, физических и биологических факторов понижение его уров-
ня. Атмосферовоздушное законодательство Украины предусматривает систему правовых 
мер: разрешительного, предупредительного (превентивного), контрольного, стимулиру-
ющего характера (поощрение и ответственность), возобновляющего (воспроизводящего), 
запретительного характера [1, с.543].

Здесь анализируются собственно охранные правовые меры по атмосферному воз-
духу. К мерам разрешительного характера относится получение разрешения на выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, выдаваемым 
специально уполномоченными органами. Кроме того, разрешения на эксплуатацию (спе-
циальное использование атмосферного воздуха) выдаются в случае оборудования с опре-
деленными уровнями воздействия физических и биологических факторов на состояние 
атмосферного воздуха [6, ст. 13]; деятельности, направленной искусственные изменения 
состояния атмосферы и атмосферных явлений в хозяйственных целях [6, ст. 16], и т.д. 

Каждое юридическое лицо, осуществляющее выбросы загрязняющих веществ, долж-
но получить разрешение на такой выброс. К мерам предупредительного (превентивного) 
характера относится планирование; стандартизация [6, ст. 4]; нормирование [6, ст. 5]; про-
ектирование строительства и реконструкции предприятий и других объектов, влияющих 
или влияющих на состояние атмосферного воздуха [6, ст. 23]; установление санитарно-
защитных зон [6, ст. 24]; государственная экологическая и санитарно-гигиеническая экс-
пертиза [6, ст. 25]; государственный учет [6, ст. 31]; мониторинг [6, ст. 32] и т.д. Эта группа 
мероприятий содержит наибольшее количество правил, требований и других действий по 
обеспечению безопасности и благоприятному состоянию атмосферного воздуха и окружа-
ющей среды в целом [2, с.847].

О стандартизации и нормировании в области охраны атмосферного воздуха речь уже 
шла. Разработка стандартов и нормативов относится к ответственному экологическому 
мероприятию, поскольку научно обоснованные и оптимальные нормативы обеспечивают 
сохранение благоприятного состояния атмосферного воздуха. Законодательством предус-
мотрено осуществление мер по предотвращению и уменьшению загрязнения атмосферно-
го воздуха выбросами транспортных и других передвижных средств, и установок и влия-
ния их физических факторов [6, ст. 17].

К ним относятся:
 – разработка и выполнение комплекса мероприятий по снижению выбросов, обез-

вреживанию вредных веществ и уменьшению физического воздействия при проектирова-
нии, производстве, эксплуатации и ремонте транспортных и других передвижных средств, 
и установок;

 – перевод транспортных и других передвижных средств, и установок на менее ток-
сичные виды топлива;

 – рациональное планирование и застройка населенных пунктов с соблюдением нор-
мативно определенного расстояния до транспортных путей;

 – вывод из густонаселенных жилых кварталов за пределы города транспортных 
предприятий, грузового транзитного автомобильного транспорта;

 – ограничение въезда автомобильного транспорта и других транспортных средств 
и установок в сельскохозяйственные, курортные, лечебно-оздоровительные, рекреацион-
ные и природно-заповедные зоны, места массового отдыха и туризма;

 – улучшение состояния содержания транспортных дорог и уличного покрытия; вне-
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дрение в городах автоматизированных систем регулирования дорожного движения;
 – усовершенствование технологий транспортировки и хранения топлива, обеспече-

ние постоянного контроля качества топлива на нефтеперерабатывающих предприятиях и 
автозаправочных станциях;

 – внедрение и усовершенствование деятельности контрольно-регулирующих и ди-
агностических пунктов и комплексных систем проверки нормативов экологической без-
опасности транспортных и других передвижных средств, и установок.

Проектирование, производство и эксплуатация транспортных и других передвиж-
ных средств, и установок, содержание загрязняющих веществ в отходящем газе которых 
превышает нормативы или уровни воздействия физических факторов, запрещаются. Осо-
бого внимания заслуживает выполнение требований по охране атмосферного воздуха при 
применении пестицидов и агрохимикатов [6, ст. 18].

Установление этого правила обусловлено интенсивным введением в производство 
указанных средств. В законодательстве закреплены основные требования, которые не-
обходимо соблюдать в процессе транспортировки, хранения и применения пестицидов 
и агрохимикатов. Более конкретно применение этих химических средств предусмотрено 
в Законе Украины от 2 марта 1995 года «О пестицидах и агрохимикатах». Атмосферовоз-
душные охранные мероприятия должны проводиться при добыче полезных ископаемых и 
взрывных работ [6, ст. 21], [3, с.381].

Запрещается размещение в населенных пунктах терриконов и отвалов, которые мо-
гут являться источниками загрязнения атмосферного воздуха или иного вредного воз-
действия на него. Кроме того, добыча полезных ископаемых и взрывных работ должны 
проводиться с соблюдением требований по охране атмосферного воздуха способами, со-
гласованными со специально уполномоченным центральным органом исполнительной 
власти по вопросам охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, 
специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по вопросам 
здравоохранения. я, другими органами исполнительной власти и органами местного само-
управления в соответствии с законом.

Так, в Кодексе о недрах от 27 июля 1994 г. установлено, что пользователи недр обя-
заны обеспечивать безопасность окружающей природной среды (ст. 24). Это касается и 
атмосферного воздуха. Право использования недрами прекращается в случае, если ис-
пользование недр осуществляется с применением методов и способов, которые приводят 
к загрязнению природной среды или вредным последствиям для здоровья населения (п. 
4 ст. 26 Кодекса о недрах). К правовым мерам по охране атмосферного воздуха относится 
регулирование осуществления мер предосторожности от загрязнения его производствен-
ными, бытовыми под другими отходами [6, ст. 20].

Установлено, что складирование, размещение, хранение или транспортировка про-
мышленных и бытовых отходов, являющихся источниками загрязнения атмосферного 
воздуха загрязняющими веществами и веществами с неприятным запахом или иного вред-
ного воздействия, допускается только при наличии специального разрешения на опреде-
ленных местными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления 
территориях. , с соблюдением нормативов экологической безопасности и последующей 
утилизации или удаления.

Не допускается сжигание отходов на территории предприятий, учреждений, органи-
заций и населенных пунктов, за исключением случаев, когда это осуществляется с исполь-
зованием специальных установок при соблюдении требований, установленных законода-
тельством об охране атмосферного воздуха. Владельцы или уполномоченные ими органы 
предприятий, учреждений, организаций и граждане — субъекты предпринимательской 
деятельности обязаны обеспечивать переработку, утилизацию и своевременный вывоз 
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загрязняющих атмосферный воздух отходов на предприятия, использующие их как сырье, 
или на специально отведенные места или объекты.

Более развернуты эти вопросы регулируются Законом Украины от 5 марта 1998 года 
«Об отходах». Охраны также меры по предотвращению, снижению и достижению безопас-
ных уровней производственных и других шумов [6, ст. 21]. Они должны снабжаться: созда-
нием и внедрением малошумных машин и механизмов; усовершенствованием конструк-
ций транспортных и других передвижных средств и установок и условий их эксплуатации, 
а также содержание в надлежащем состоянии железнодорожных и трамвайных путей, ав-
томобильных дорог, уличного покрытия и т.д.

Граждане обязаны соблюдать требования, установленные с целью снижения быто-
вого шума в квартирах, а также во дворах жилых домов, на улицах, в местах отдыха и дру-
гих общественных местах. К профилактическим мерам относятся регулирование условий 
проектирования, строительства и реконструкции предприятий и других объектов, кото-
рые влияют или могут влиять на состояние атмосферного воздуха [6, ст. 23].

Они производятся с обязательным соблюдением норм экологической безопасности, 
государственных санитарных требований и правил на запланированных для этого объ-
ектах, а также с учетом накопления и трансформации загрязнения в атмосфере, его транс-
граничного переноса, особенностей климатических условий.

Предметом судебных экологических экспертиз является установление обстоя-
тельств, которые подлежат доказыванию и могут свидетельствовать о возможности нега-
тивного антропогенного воздействия на окружающую среду. Общими задачами судебных 
экологических экспертиз считаются: определение вида и местоположения источников 
антропогенного воздействия; получение характеристики антропогенного воздействия на 
природу в пространстве и времени; установление механизм антропогенного воздействия; 
определение масштабов, а также выявление условий и обстоятельств, которые способ-
ствуют усилению антропогенного воздействия; установление обстоятельств, связанных 
с возможностью нарушения законодательства по охране окружающей среды, условий ис-
пользования потенциально опасного объекта и действия (бездействие) в лице специаль-
но уполномоченных лиц в области охраны природы и пользования ею, способствовавших 
тому, что был причинен вред здоровью людей (смерти) или тому, что наступили другие 
тяжкие последствия.

Трудовая деятельность человека развивалась в постоянном преодолении сопротив-
ления природным объектам его усилиями. Это способствовало выработке у человека от-
ношения к природе как к чему-то плохому, с чем нужно невинно бороться, чтобы выжить. 
Такое отношение имеет очень глубокие истоки и проявляется до сих пор не только в по-
ступках отдельных людей, но и в необдуманных программах по переустройству природы 
без достаточного понимания их негативных последствий. В последнее время, правда, на-
блюдается тенденция все большего понимания природных явлений в их целостности и 
взаимосвязи, растет понимание того, что с природой нужно не столько бороться, сколько 
знать, любить и по возможности сохранять ее как нашу собственную жизнь.

Согласование проектов застройки, строительства и реконструкции предприятий и 
других объектов, влияющих на состояние атмосферного воздуха, осуществляется специ-
ально уполномоченным органом исполнительной власти по вопросам градостроитель-
ства и архитектуры с учетом выводов природоохранных, санитарных и других органов 
исполнительной власти или органов местного самоуправления в соответствии с их полно-
мочиями, определенными законом. Строительство и ввод в эксплуатацию новых и рекон-
струированных предприятий и других объектов, не отвечающих установленным законо-
дательством требованиям об охране атмосферного воздуха, запрещается.

Для определения безопасности для здоровья и экологической безопасности при 
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проектировании, размещении, строительстве новых и реконструкции действующих пред-
приятий и других объектов проводится государственная экологическая и санитарно-ги-
гиеническая экспертизы в порядке, определенном законодательством [6, ст. 25].. В целях 
обеспечения оптимальных условий жизнедеятельности человека в районах жилищной за-
стройки, массового отдыха и оздоровления населения при определении мест размещения 
новых, реконструкции действующих предприятий и других объектов, влияющих или вли-
яющих на состояние атмосферного воздуха, устанавливаются санитарно-защитные зоны 
[6, ст. 24].

К превентивным мерам относятся соблюдение требований охраны атмосферного 
воздуха при внедрении открытий, изобретений, полезных моделей, промышленных об-
разцов, рационализаторских предложений, применения новой техники, импортного обо-
рудования, технологий и систем [6, ст. 26]. Важным средством охраны атмосферного воз-
духа является правовое регулирование государственного учета всех объектов, которые 
оказывают или могут оказать вредное влияние на здоровье людей и на состояние атмос-
ферного воздуха, видов и объемов выбрасываемых в атмосферный воздух, видов и степе-
ней воздействия на его состояние физических и биологических факторов [6, ст. 31].

Учет осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Укра-
ины от 13 декабря 2001 г. № 1655 «Об утверждении Порядка ведения государственного 
учета в области охраны атмосферного воздуха». Государственный учет включает: взятие 
на учет объектов, оказывающих вредное воздействие; ведение на объекте первичного уче-
та стационарных источников, оказывающих вредное воздействие; составление государ-
ственной статистической отчетности в области охраны атмосферного воздуха по стаци-
онарным и передвижным источникам; проведение инвентаризации выбросов и объемов 
загрязняющих веществ в указанных объектах.

Взятие на государственный учет объектов осуществляется Минприродой Украины 
по критериям, установленным этим Министерством по согласованию с Госкомстатом. Су-
щественную роль в проведении предупредительных охранных мероприятий играет мони-
торинг [6, ст. 32], который проводится с целью получения, сбора, обработки, хранения и 
анализа информации о выбросах загрязняющих веществ и уровне загрязнения атмосфер-
ного воздуха, оценки и прогнозирования его изменений и степени опасности и разработка 
научно обоснованных рекомендаций по принятию решений в области охраны атмосфер-
ного воздуха. Он является составной частью государственной системы мониторинга окру-
жающей среды.

Порядок организации и проведения мониторинга охраны атмосферного воздуха 
устанавливается Кабинетом министров Украины. Осуществление контрольных меропри-
ятий в области охраны атмосферного воздуха предусмотрено в разделе II Закона Украины 
«Об охране атмосферного воздуха» (статьи 27-30). Эти меры преследуют цель обеспечения 
соблюдения требований законодательства об охране атмосферного воздуха местными ор-
ганами исполнительной власти, органами местного самоуправления, должностными ли-
цами этих органов, а также предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами 
[5, с.590].

К мерам стимулирующего характера относятся организационно-экономические 
меры [6, ст. 22], предусматривающие:

а) сбор за загрязнение окружающей природной среды;
б) возмещение ущерба, причиненного вследствие нарушения законодательства об 

охране атмосферного воздуха;
в) предоставление предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам - субъ-

ектам предпринимательской деятельности налоговых, кредитных и других льгот в случае 
внедрения ими малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий, применения 
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мер по регулированию деятельности, влияющей на климат, осуществление других приро-
доохранных мероприятий целью сокращения выбросов загрязняющих веществ и умень-
шение уровней влияния физических и биологических факторов на атмосферный воздух;

г) участие государства в финансировании экологических мер и строительстве объ-
ектов экологического назначения.

Меры возобновительного (воспроизводственного) направления связаны с обязан-
ностями предприятий, учреждений, организаций и граждан ‒ субъектов предпринима-
тельской деятельности по охране атмосферного воздуха. Если эти субъекты осуществля-
ют выбросы загрязняющих веществ или влияние физических и биологических факторов, 
которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного и при-
родного характера или к чрезвычайным экологическим ситуациям, они обязаны заранее 
разработать и согласовать специальные меры по охране атмосферного воздуха в соот-
ветствии с законом. К запретительным мерам относятся ограничение, временное запрет 
(остановка) или прекращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и 
влияние физических и биологических факторов на его состояние [6, ст. 12].

Хозяйственная или другие виды деятельности, связанные с нарушением условий и 
требований к выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух и уровням влияния 
физических и биологических факторов на его состояние, предусмотренных разрешения-
ми, может быть ограничена, временно запрещена (остановлена) или прекращена в соот-
ветствии с законодательством. Особое значение приобретает регулирование деятельно-
сти, влияющей на погоду и климат [6, ст. 16].

Деятельность, направленная на искусственные изменения состояния атмосферы 
и атмосферных явлений в хозяйственных целях, может производиться предприятиями, 
учреждениями, организациями и гражданами ‒ субъектами предпринимательской дея-
тельности только по разрешениям, выданным специально уполномоченным централь-
ным органом исполнительной власти по вопросам экологии и природных ресурсов или 
его территориальными. органами по согласованию со специально уполномоченным цен-
тральным органом исполнительной власти по вопросам здравоохранения или его терри-
ториальными органами, местными органами исполнительной власти и органами местно-
го самоуправления.

Порядок согласования и выдачи разрешений устанавливается Кабинетом мини-
стров Украины. Предприятия, учреждения, организации и граждане ‒ субъекты предпри-
нимательской деятельности обязаны в соответствии с международными договорами со-
кращать и в дальнейшем полностью прекратить производство и использование вредно 
влияющих на озоновый слой химических веществ, а также проводить работу по умень-
шению выбросов веществ, накопление которых в атмосферном воздухе может привести 
к отрицательным изменениям климата. Украиной ратифицирован Киотский протокол к 
Рамочной Конвенции ООН об изменении климата.

Выводы. Следовательно, в современных условиях важное значение приобретает ох-
рана озонового слоя, являющегося составной частью атмосферного воздуха. Он появляет-
ся из молекулярного кислорода методом присоединения к нему атмосферного кислорода. 
Озоновая сфера находится на высоте от 10 до 40 км от поверхности земли. Озоновый пласт 
выполняет две основные экологические функции: поглощает вредное для организмов сол-
нечное ультрафиолетовое излучение; препятствует проникновению к поверхности земли 
космического холода.

Разрушение озонового слоя возможно в результате как человеческой деятельности, 
так и природных факторов. Главным фактором является загрязнение атмосферного воз-
духа химическими веществами в процессе производственной деятельности, запуск косми-
ческих аппаратов и т.д. Еще один фактор – падение метеоритов, сильные воздушные бури 
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и т.д. Правовая основа охраны озонового слоя только формируется.
Так, постановлением Кабинета Министров Украины от 4 марта 2004 г. № 256 ут-

верждена «Программа прекращения производства и использования озоноразрушающих 
веществ на 2004-2030 годы». Следует отметить, что в последнее время активно формиру-
ется международно-правовая основа охраны озонового слоя. Так, в 1985 году была приня-
та Венская конвенция по охране озонового слоя.

Настоящую конвенцию дополняет Монреальский протокол по защите от разрушения 
озонового слоя (1987 г.). На основе Монреальского протокола постановлением Кабинета 
Министров Украины от 28 декабря 1995 г. создана Межведомственная координационная 
комиссия по организации выполнения положений Монреальского протокола и утвержде-
но Положение об этой комиссии. Не исключается возможность осуществления и других 
мер экологического, технологического и иного характера, обеспечивающих надлежащую 
охрану атмосферного воздуха. Важным принципом в этом вопросе является практическое 
выполнение планируемых мер.
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ABSTRACT
В научном сообщении акцентируется внимание на важности проведения судебных экологиче-

ских экспертиз относительно установления ущерба в результате правонарушений против окружаю-
щей среды на территории Украины.

Ключевые слова: досудебное расследование, доказательства, судебная экологическая эксперти-
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ABSTRACT
The scientific report focuses on the importance of conducting forensic environmental examinations re-

garding the establishment of damage as a result of offenses against the environment on the territory of Ukraine.
Keywords: pre-trial investigation, evidence, forensic environmental expertise, environment.

Окружающая среда это неотьемлемая часть жизнеобеспечения человеческого 
организма, растительного и животного мира.

Одним из показателей социальной ответственности государства является забота 
об окружающей среде. У каждого предприятия имеется своя специфика осуществляемой 
им хозяйственной деятельности, влияющая на характер и степень воздействия на 
экологическую ситуацию. В этом контексте важно проведение судебной экологической 
экспертизы. Ее задача – предотвратить губительное влияние последствий деятельности 
человека на окружающую среду, в частности, уменьшить выброс вредных веществ в 
атмосферу, способствовать тому, чтобы производственная деятельность не ставила под 
угрозу здоровье людей и экологическую ситуацию в регионе.

Кроме того, достаточно распространены споры между предприятиями и 
государственными органами по поводу соблюдения требований природоохранного 
законодательства, куда входит охрана атмосферного воздуха, водных и земельных 
ресурсов, обращение с вредными отходами и опасными химическими веществами. Часто в 
результате проверок начисляются штрафные санкции, с размером которых предприятие 
может быть несогласным. Разрешить подобные споры поможет судебная экологическая 
экспертиза.

С каждым годом проблемам экологии и защите окружающей среды в Украине 
уделяется все больше внимания. В процессе проведения экологических экспертиз, 
эксперты сталкиваются с разными нарушениями относительно выбросов в атмосферу 
разными источниками загрязнения, загрязнением грунтов в результате неправильного 
хранения отходов, загрязнением внутренних вод, незаконным выловом, охотой, или 
вырубкой леса и прочее.
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Украинское законодательство, регулирующее общественные отношения в 
экологической сфере, рассматривает в качестве санкций за совершение экологических 
правонарушений меры административной и уголовной ответственности. И хотя уголовные  
и административные производства в области нарушения экологических законов и 
правил не являются преобладающими в общей массе начатых органами правопорядка 
производств, их количество в последнее время постоянно увеличивается.

С увеличением антропогенной нагрузки на окружающую среду и усилением контроля 
за исполнением природоохранного законодательства можно предвидеть нарастание 
потребности в проведении судебных экологических экспертиз для нужд следственных 
органов и судов, что в свою очередь делают данный вид экспертиз все более актуальными 
и востребованными. 

В статье 1 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды» указывается, 
что «…Задачей законодательства об охране окружающей природной среды является 
регулирование отношений в области охраны, использования и воспроизводства 
природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности, предотвращения и 
ликвидации негативного влияния хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
природную среду, сохранение природных ресурсов, генетического фонда живой природы, 
ландшафтов и других природных комплексов, уникальных территорий и природных 
объектов, связанных с историко-культурным наследием…» [1].

Кроме того нужно добавить, что в соответствии со статьей 69 вышеуказанного Закона  
«…Ущерб, причиненный вследствие нарушения законодательства об охране окружающей 
природной среды, подлежит компенсации в полном объеме…».

Л. Г. Бордюгов отмечал, что судебно-экологическая экспертиза – это процессуальное 
действие, сущность которого заключается в специальном исследовании, направленном на 
установление связанных с нарушением экологического законодательства обстоятельств 
и фактов об экологическом событии, повлекшем гибель людей, причинение вреда их 
здоровью, большому материальному ущербу, а также другим тяжким последствиям, и 
которое проведено в предусмотренном процессуальным законом порядке осведомленными 
в области экологии и определенных прикладных науках лицами по поручению органа, 
проводящего расследование, или суда для установления фактических данных, которые 
в форме заключения судебного эксперта могут стать доказательством для установления 
истины в уголовном производстве [2, с. 71].

В связи с этим Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов 
Украины были утверждены Методика расчета неорганизованных выбросов загрязняющих 
веществ или смеси таких веществ в атмосферный воздух вследствие возникновения 
чрезвычайных ситуаций и/или во время действия военного положения и определения 
размеров причиненного ущерба [3], а так же Методика определения размера вреда, 
причиненного земле, почвам в результате чрезвычайных ситуаций и/или вооруженной 
агрессии и боевых действий во время военного положения [4].

Предоставленные данные об остоятельствах происшедшего, лабораторные анализы 
и их результаты дают возможность судебному эксперту правильно оценить ситуацию и 
рассчитать нанесенный ущерб согластно утвержденных Методик.

Таким образом, судебная экологическая экспертиза – это одна из важнейших 
процессуальных форм применения специальных знаний в уголовных производствах по 
расследованию преступлений против окружающей среды. 
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ABSTRACT
Pассмотрена система экологических нормативов в области охраны окружающей природной среды 

как база для определения исходных данных при проведении судебных инженерно-экологических экспертиз.
Ключевые слова: судебная инженерно-экологическая экспертиза; нормативы экологической без-

опасности окружающей среды; экологические нормативы, характеризующие производственно-хозяй-
ственную деятельность; нормативы использования природных ресурсов и допустимой нагрузки на 
окружающую среду.

Судебная инженерно-экологическая экспертиза – это вид научно-практической дея-
тельности, заключающийся в исследовании на основе специальных знаний явлений, про-
цессов и материальных объектов, связанных с влиянием техногенных факторов на состо-
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яние экосистем, с целью установления фактических данных, имеющих значение для дела.
Судебная инженерно-экологическая экспертиза проводятся с целью всестороннего 

и достоверного исследования объекта, процесса или явления, выявления обстоятельств 
возникновения негативного воздействия на окружающую природную среду, оценки на-
ступивших последствий и определения размера возмещения ущерба, нанесенного госу-
дарству, вследствие нарушения требований природоохранного законодательства.

К основным задачам инженерно-экологической экспертизы относятся:
 – определение обстоятельств, связанных с наступлением чрезвычайной экологиче-

ской ситуации;
 – установление технических и организационных причин нарушений технологиче-

ского процесса производства, если это способствовало выделению загрязняющих веществ, 
энергии и другим вредным веществам и накоплению промышленных отходов;

 – установление соответствия действий лиц (или их бездействия), причастных к 
чрезвычайной экологической ситуации, требованиям нормативных актов в сфере эколо-
гической безопасности, охраны окружающей природной среды и использования природ-
ных ресурсов; 

 – установление причинно-следственных связей между действиями/бездействием 
специально уполномоченных лиц (в области охраны окружающей природной среды, ис-
пользования природных ресурсов и экологической безопасности) и наступившими по-
следствиями [1].

Исследования судебных экспертов при проведении инженерно-экологических экспер-
тиз всегда связаны с использованием утвержденных экологических нормативов. Так сложи-
лось, что в процессе жизнедеятельности человек не может не влиять на состояние окружаю-
щей среды. Для удовлетворения своих экономических и других потребностей человечество 
использует различные ресурсы (минеральные, водные, лесные, растительные, животные, 
рекреационные и другие). В процессе осуществления хозяйственной и другой деятельно-
сти в окружающую среду удаляются загрязняющие вещества, осуществляется негативное 
влияние физических и биологических факторов и размещаются отходы производства и по-
требления. Поэтому для обеспечения экологической безопасности и поддержания экологи-
ческого равновесия государство определяет те научно обоснованные пределы допустимого 
вредного воздействия на окружающую среду, которые учитывали бы долгосрочные инте-
ресы человечества в сохранении количественных и качественных характеристик природы. 
Достижению указанной цели и служит экологическое нормирование.

Сегодня нормирование в области охраны окружающей природной среды (экологиче-
ское нормирование) является одним из сложных направлений интенсивно развивающего-
ся правового обеспечения охраны окружающей среды и проводится с целью установления 
комплекса обязательных норм, правил, требований по охране окружающей природной 
среды, использования природных ресурсов и обеспечения экологической сохранности.

В Украине разработана и действует достаточно сложная система экологических нор-
мативов, устанавливающих предельно допустимые уровни выбросов и сбросов загрязня-
ющих веществ в окружающую среду, уровни допустимого вредного воздействия физиче-
ских и биологических факторов, нормативы использования природных ресурсов и другие 
экологические нормативы.

В общем виде система экологических нормативов может быть представлена следующим 
образом. Прежде всего это нормативы экологической безопасности окружающей среды – нор-
мативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в природных объектах (ПДК) 
и нормативы предельно допустимых уровней вредного воздействия физических и биологиче-
ских факторов (ПДУ). Следующей группой экологических нормативов являются нормативы, 
устанавливающие требования и характеризующие производственно-хозяйственную деятель-
ность – нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ), нормативы предельно допусти-
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мых сбросов (ПДС). Кроме указанных групп нормативов особое место занимают нормативы 
использования природных ресурсов и допустимой нагрузки на окружающую среду – лимиты, 
квоты на использование природных ресурсов, нормативы предельно допустимой рекреаци-
онной и другой нагрузки; другие экологические нормативы (например, инсоляции) [2].

Экологическое нормирование производится с учетом требований санитарно-гигие-
нических и санитарно-противоэпидемических правил и норм, гигиенических нормативов. 
Нормативы экологической безопасности являются едиными для всей территории Украины.

В случае необходимости для курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных 
и других отдельных районов могут устанавливаться более строгие нормативы предель-
но допустимых концентраций загрязняющих веществ и других вредных воздействий на 
окружающую среду.

Действующее природоохранное законодательство Украины содержит нормы, опре-
деляющие виды экологических нормативов применительно к виду природных объектов и 
их ресурсов, порядок их разработки и утверждения.

Водный кодекс Украины (ст.35) закрепляет следующие нормативы в области ис-
пользования и охраны вод и воспроизводства водных ресурсов:

1) нормативы экологической безопасности водопользования;
2) экологический норматив качества воды водных объектов;
3) нормативы предельно допустимого сброса загрязняющих веществ;
4) отраслевые технологические нормативы образования веществ, сбрасываемых в 

водные объекты;
5) технологические нормативы использования воды. Указанный перечень видов 

нормативов в области использования и охраны вод и воспроизводства водных ресурсов не 
является исчерпывающим. Законодательством Украины могут быть установлены и дру-
гие нормативы [3].

Земельное законодательство Украины закрепляет, что нормирование в области ох-
раны земель и воспроизводства плодородия почв осуществляются с целью обеспечения 
экологической и санитарно-гигиенической безопасности граждан путем принятия соот-
ветствующих нормативов и стандартов, определяющих требования по качеству земель, 
допустимой антропогенной нагрузке на почву и отдельные территории, допустимого 
сельскохозяйственного освоения земель и т.д.

В соответствии со статьей 165 Земельного кодекса Украины [4] установлены следу-
ющие нормативы в области охраны земель и воспроизводства плодородия почв:

1) оптимального соотношения земельных угодий;
2) качественного состояния почв;
3) предельно допустимого загрязнения почв;
4) показатели деградации земель и почв.
Статья 5 Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха» закрепляет, что в обла-

сти охраны атмосферного воздуха устанавливаются следующие нормативы:
1) нормативы экологической безопасности атмосферного воздуха;
2) нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ стационар-

ных источников;  
3) нормативы предельно допустимого воздействия физических и биологических 

факторов стационарных источников;
4) нормативы содержания загрязняющих веществ в отработанных газах и влияния 

физических факторов передвижных источников;
5) технологические нормативы допустимого выброса загрязняющих веществ.
Законодательством могут устанавливаться и другие нормативы в области охраны 

атмосферного воздуха. Порядок их разработки и утверждения устанавливается Кабине-
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том министров Украины согласно закону [5].        
Закон Украины «Об отходах» также устанавливает нормативы в сфере обращения с 

отходами. В соответствии со ст.7 указанного закона в сфере обращения с отходами уста-
навливаются следующие нормативы:

 – предельных показателей образования отходов в технологических процессах;
 – удельных показателей образования отходов, использования и потерь в технологи-

ческих процессах;
 – другие нормативы, предусмотренные законодательством[6].

Нормативы в сфере обращения с отходами разрабатываются соответствующими 
министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, предприяти-
ями, учреждениями и организациями по согласованию с уполномоченными органами ис-
полнительной власти по вопросам охраны окружающей среды.

Лесное законодательство также регулирует вопросы экологического нормирования, 
но нормирование в сфере использования и охраны лесов осуществляется путем предо-
ставления специальных разрешений на специальное использование лесных ресурсов, в 
которых определяется лимит лесопользования (лесорубный билет или лесной билет) и 
установления лимитов при осуществлении побочных лесных пользований (ст.69 и ст.73 
Лесного кодекса Украины) [7].

Вместе с тем следует отметить, что сегодня перед Украиной стоит очень сложная 
задача - привести отечественную систему экологического нормирования в соответствие 
с требованиями ЕС. Концепция экологического нормирования должна стать составной 
частью концепции экологической безопасности Украины. Согласно данной концепции, 
система экологического нормирования должна соответствовать современному уровню 
развития систем нормирования европейских государств и обеспечивать осуществление 
единой экологической политики, направленной на осуществление превентивных мер 
по охране окружающей среды. Для создания единого нормативного поля экологическо-
го нормирования следует обеспечить: единство или непротиворечивость требований, 
предъявляемых различными нормативными документами (НД) к одному и тому же объ-
екту; установить единые правила, как разрабатывать, оформлять, согласовывать, вводить 
в действие, пересматривать, изменять и отменять экологические нормативы. 

1. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та 
експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та 
призначення судових експертиз та експертних досліджень: наказ Міністерства юстиції 
України від 08.10.98  № 53/5

2. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 
року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №41. – Ст.546 з наступними змінами 
та доповненнями 

3. Водний кодекс України: прийнятий 6 червня 1995 року// Відомості Верховної Ради 
України. – 1995. - №24. –Ст.189

4. Земельний кодекс України: прийнятий 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної 
Ради України. -2002. - №3-4. – Ст.27.

5. Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16 жовтня 1992 року в редакції  
Закону від 21 червня 2001 року// Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №48. – 
Ст.252.

6. Про відходи: Закон України від 5 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради Украї-
ни. – 1998. - №36-37. – Ст.242.

7. Лісовий кодекс України: прийнятий 21 січня 1994 року в редакції Закону № 3404-IV від 
08.02.2006 року // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - №21. – Ст.170.
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ANNOTATION
With the beginning of the scientific and technical progress of society and intensive production and extrac-

tion of minerals, a man is increasingly occupying natural complexes to meet his own needs. The further society 
advances in its own development, the more it affects nature, which leads to pollution by products of life, and it has 
a negative, harmful effect on the surrounding natural environment. The problem of combating environmental 
crimes under modern conditions has a complex and integrative nature, which is caused by the destructive impact 
of these encroachments on the environment, possible harmful consequences for the life and health of people, prop-
erty, production safety and the economic system in the state.

Key words: anthropogenic impact, pollution, ecology, engineering and environmental expertise.

The man and human activity act as the main factor in the emergence of global environmen-
tal problems through anthropogenic impact on the environment, which often leads to irreparable 
damage to nature. [3]

Humanity’s negative impact on nature began to be felt by people, first, as a result of lo-
cal deterioration of the habitat quality. At first, it concerned the residents of large settlements - 
megacities, and later it spread to a larger number of territories. People drew attention to the fact 
that environmental problems related to the depletion of resources and environmental pollution 
require immediate research and resolution by influencing uncontrolled processes, spontaneous 
construction of new industrial enterprises and exploitation of existing ones. [3]



LEGEA ŞI VIAŢAPublicaţie ştiinţifico-practică115
ediție specială, 2022

ЗАКОН И ЖИЗНЬНаучно-практическое издание

специальный выпуск, 2022 г.

In recent years, normalization of anthropogenic impacts on the natural environment has 
entered practice: in particular, standards and regulations for the discharge and emission of pollut-
ants have been developed. Permitted and licensed nature management is very common, state and 
public control has increased. In the system of measures of legal responsibility, not only measures 
of punishment of persons guilty of environmental offenses, but also measures of influence on 
enterprises, institutions and organizations have been strengthened. Businesses that pollute the 
environment can be closed. [4]

In order to change the concept of development, namely, to replace the paradigm of the in-
dustrial consumer lifestyle with sustainable development (or stable, balanced, harmonious, sup-
ported, stable -in English it is the sustainable development) in order to solve and investigate cause 
and effect processes in industrialized countries, a system of expertise is being created by law 
regarding actions that may harm the environment of people’s existence. [3]

The history of research dates back many thousands of years and represents the evolution of 
a chain of interrelated processes: “practical solution → experience of operation (use) → accumu-
lation of data → generalization of experience → substantiation of recommendations for practical 
solutions → control over the use of recommendations.” [3]

This is how forensic ecological expertise is introduced, the special object of which is the de-
termination of morphological, physical, chemical and biological properties of various components 
of ecosystems, detection of deterioration of the natural environment based on deviations from 
existing standards for a certain time.

Usually, forensic environmental examination has a complex nature, due to the need to es-
tablish patterns of change, a set of diagnostic and identification features of environmental ob-
jects, the study of which allows to reach well-founded expert conclusions. In the process of this 
examination, issues related to the consequences of pollution of environmental objects because of 
emissions of environmentally hazardous substances are resolved, with the identification of pollu-
tion mechanism, establishment of violations of the rules of environmental protection, study of the 
possibilities of preventing negative anthropogenic impact on the environment, etc.

But in connection with the intensity of the progressive development of a man, his needs, 
excessive, uncontrolled consumption of resources and formation of products left over from their 
use, it gives an impetus to the development of forensic ecological examinations in a certain field 
of research. [5].

An important impetus for the branching of forensic environmental expertise into separate 
types of expert research in 2022 will be the state of emergency as a result of emergency situations, 
armed aggression and hostilities during martial law in the Ukrainian territory.

Russia’s full-scale invasion has caused and continues to cause serious environmental con-
sequences for Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson, Kyiv, Chernihiv, Sumy regions, the Au-
tonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol. In particular, this is the pollution of at-
mospheric air, soil and water bodies, flooding of territories, decommissioning of large tracts of 
arable land, destruction and damage to objects of the nature reserve fund, occurrence of forest 
fires (including in the exclusion zone of the Chernobyl Nuclear Power Plant), which are subject 
to a larger study, because anthropogenic impact from the consequences of the war has the worst 
effect on ecology. Such actions pose a threat not only to our country, but also negatively affect the 
ecological situation around the world. [1]

In this regard, the development of forensic engineering and environmental expertise should 
not be based as a class of forensic expertise, which is performed only to establish the actual cir-
cumstances of negative anthropogenic impact on the surrounding natural environment, but to 
diagnose and identify specific circumstances and consequences, in particular those predicted for 
the near or more distant future. [2]
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ABSTRACT 
To establish the fact of an offense related to environmental pollution, it is necessary to appoint an expertise 

of materials, substances and products in the expert field 8.10 “Research of the presence of harmful substances in the 
environment”. The difficulty of conducting expertise often lies in determining the concentrations of substances for 
which the maximum permissible concentration is quite low, for some (traditional) methods it is the limit of quan-
titative determination. The use of the method of emission spectral analysis with inductively coupled plasma allows 
determining the fact of exceeding the maximum permissible concentration for low concentrations of analytes.

Keywords: forensic examination, maximum permissible concentrations, environmental objects, harmful 
substances, quantitative content.

The environment is constantly changing, including due to human activity, which in many 
cases leads to a deterioration in the living conditions of existing biodiversity. Because of vari-
ous factors (including certain types of agricultural and industrial activities), water bodies, soils, 
and air are polluted. The greatest damage to the environment is caused by incorrect and illegal 
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disposal of industrial waste, incorrect operation of industrial equipment and its damage because 
of military operations. Because of the armed aggression of the russia, the territory of Ukraine is 
constantly subjected to shelling of various kinds and types of ammunition and missiles containing 
polluting substances, in particular heavy metals.

As part of the European integration processes and the Association Agreement between 
Ukraine and the European Union, on August 21, 2014, the Ministry of Ecology and Natural Re-
sources hosted a presentation of the National Strategy for Approximation of Ukrainian Legisla-
tion to EU Environmental Law [1]. According to it and in accordance with the common European 
approaches, the approximation process is organized in three stages: transposition, implementa-
tion and enforcement (full implementation or technical implementation). Actually, the third stage 
envisages the implementation of the possibility of involving forensic experts within the existing 
legal proceedings, in particular in administrative and criminal cases initiated on the facts of non-
compliance with environmental legislation. Undoubtedly, it is better to prevent an environmen-
tal catastrophe than to eliminate its consequences and to implement a set of measures aimed at 
bringing to justice persons whose actions or omissions have led to irreparable damage to the envi-
ronment. However, it should not be forgotten that the law as a factor of enforcement, the existence 
of investigation and court bodies, as well as the possibility of conducting expertise (expertise in 
this case is an opportunity to establish the fact of an environmental offense) is a preventive mea-
sure for citizens and officials responsible for the environmental situation within their powers.

In recent years, there has been progress in the process of approximating Ukrainian legis-
lation to the European Union legislation in the field of environmental pollution prevention. In 
particular, in 2021, the Decree of the President of Ukraine №104/2021 «On the Decision of the 
National Security and Defense Council of Ukraine of March 19, 2021 «On Measures to Increase 
the Level of Chemical Safety in the Territory of Ukraine» was published, according to which the 
competent authorities were instructed to work out amendments to certain laws and regulations, 
create a list of chemical laboratories and create a toxicology center [2]. The Cabinet of Ministers of 
Ukraine also issued Resolution № 1325 «On Approval of the Standards of Maximum Permissible 
Concentrations of Hazardous Substances in Soils, as well as the List of Such Substances in the Ter-
ritory of Ukraine». 

In particular, in 2021, the Decree of the President of Ukraine №104/2021 «On the Deci-
sion of the National Security and Defense Council of Ukraine of March 19, 2021 «On Measures to 
Increase the Level of Chemical Safety in the Territory of Ukraine» was published, according to 
which the competent authorities were instructed to work out amendments to certain laws and 
regulations, create a list of chemical laboratories and create a toxicology center [2]. The Cabinet of 
Ministers of Ukraine also issued Resolution № 1325 «On Approval of the Standards of Maximum 
Permissible Concentrations of Hazardous Substances in Soils, as well as the List of Such substanc-
es» dated December 15, 2021, which regulates the content of toxic elements and substances in 
soils, in particular heavy metals, selenium and arsenic [3]. 

The Law of Ukraine «On Environmental Protection» [4] defines the concept of environmen-
tal rights of citizens, provides a list of them, and also specifies responsibility for violation of envi-
ronmental legislation. Separate sections and articles devoted to liability for environmental crimes 
and offenses are also provided in the Criminal Code of Ukraine (Section VIII «Crimes against the 
environment», Articles 236-254 of the Criminal Code) [5] and the Code of Ukraine on Adminis-
trative Offenses (Article 42 of the Code of Administrative Offenses and most articles of Chapter 7 
«Administrative Offenses in the field of nature protection, use of natural resources, protection of 
cultural heritage») [6]. Bringing the subject of the offense to justice requires establishing the fact 
of the offense, which in many cases requires the involvement of forensic experts. 

Conducting forensic examinations of materials, substances and products (MSP) within the 
expert specialty 8.10 «Investigation of the presence of harmful substances in the environment» 
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involves solving issues related to the diagnosis / detection of pollutants in various matrices (qual-
itative analysis) and determination of the concentrations of analytes in the samples (quantitative 
analysis), as well as establishing the fact of exceeding their maximum permissible concentrations 
(MPC) in environmental objects.

Particularly noteworthy is the conduct of forensic examinations in criminal proceedings 
initiated under Article 238 of the Criminal Code of Ukraine “Concealment or distortion of infor-
mation about the ecological state or morbidity of the population”, which provides for arbitration 
studies using reference methods in accordance with regulatory documents. The difficulty of con-
ducting such studies using arbitration methods is the lack of measuring instruments and auxiliary 
equipment for determining certain indicators in many testing laboratories. It should also be noted 
that analytes that are in conditions that promote the processes of physical and chemical trans-
formations (evaporation, oxidation, sorption, etc.) are subject to changes in composition and are 
partially lost, which leads to the loss of diagnostic features.

The difficulty of conducting research on environmental objects also lies in establishing the 
fact of exceeding the maximum permissible concentrations of pollutants for which the maximum 
permissible concentration is quite low. For example, in accordance with the State Sanitary Norms 
and Rules “Hygienic Requirements for Drinking Water Intended for Human Consumption” (DSan-
PiN 2.2.4-171-10) [7], the maximum content of mercury and beryllium in drinking water is 0.5 
µg/l and 0.2 µg/l, respectively. Quite low standards of maximum permissible concentrations of 
toxic elements according to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated December 
15, 2021 № 1325 [3] for soils, in particular low MPCs for selenium and hexavalent chromium. In 
many cases, for certain (traditional) methods of analysis, the maximum allowable concentration 
is the lower limit of quantification, and often the limit of determination. This requires modern 
methods of detection and quantification of harmful substances, as well as modern equipment. 

The Laboratory of Materials, Substances and Products Research of the State Scientific Re-
search Forensic Centre of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine conducts research of matri-
ces, including environmental objects, in order to detect trace amounts of toxic elements of the 
periodic system.

The material and technical support of the SSRFC of the Ministry of Internal Affairs allows, 
for example, to quantify the content of beryllium and mercury in aqueous solutions from 0.1 μg 
/ l, to establish the fact of exceeding sanitary and maximum permissible values in environmental 
objects, as well as to determine up to 62 elements simultaneously using the method of emission 
spectral analysis with inductively coupled plasma followed by mass detection (ICP-MC, Figure 1).

Image 1. Mass spectrometer with inductively 
coupled plasma PlasmaQuant MS Elite

For the sample preparation of aque-
ous solutions with sediment, as well as 
soils, it is possible to use the method of mi-
crowave decomposition of samples, which 
prevents losses in the process of sample 
preparation for analysis.

The quantitative content of anions 
in water and soil is also determined by 
ion liquid chromatography (Figure 3).
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Image 2. ion chromatograph Thermo 
Scientific Dionex ISC-6000 EG

The development of this area of re-
search at the SSRFC of the MIA  consists 
in the introduction of methods of gas-liq-
uid and liquid chromatography, chroma-
tography-mass spectrometry (Figure 3), 
time-of-flight mass spectrometry (Fig-
ure 4) to detect trace amounts of organic 
substances, in particular organochlorine 
and organophosphorus pesticides, polyaromatic hydrocarbons, polychlorinated dibenzo-p-dioxins 
and polychlorinated dibenzofurans, polychlorinated biphenyls and chlorophenols.

 
Image 3. Shimadzu GCMS-QP2020 chro-
mato-mass spectrometer

Image 4. Mass spectrometric detector Agilent 
Q-TOF G6550A liquid chromatograph.

It should be noted that the methods of 
conducting forensic expertise of materials, 
substances and products within the expert 
specialty 8.10 «Investigation of the presence 
of harmful substances in the environment», 
which are used in the study of environmen-
tal objects, should be created in cooperation 
with specialized research institutions of na-
ture management, water resources, ecology 
and agrochemistry. Such institutions monitor 
environmental conditions, so they have prac-
tical experience in determining the presence 
and content of harmful substances. Also, in 
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the process of sampling environmental objects and conducting research, it is advisable to involve 
specialists - employees of the above-mentioned scientific institutions in the process of conduct-
ing investigative actions and conducting examinations in cases provided for by law (the Criminal 
Procedure Code of Ukraine and the Law of Ukraine «On Forensic Expertise»).   
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ABSTRACT
Un sistem judiciar modern este caracterizat de integritate, transparenţă şi responsabilitate, condiţii abso-

lut necesare pentru un stat de drept, pentru accesul la un proces echitabil, oportun, al unei instanţe independente 
şi imparţiale. Acesta este şi trebuie să fie prezentul şi viitorul.

În mod normal, un astfel de sistem judiciar reprezintă pârghia de încredere a societăţii contemporane, 
responsabile în justiţie, societate capabilă a răspunde provocărilor viitorului. Suntem într-o etapă cu importante 
schimbări, provocări, adaptări, la care ştiinţa are un rol fundamental. În societatea actuală, ştiinţa trebuie să 
răspundă unor ample disocieri, domenii guvernate de inteligenţa artificială, marcate de un amplu progres, dar 
supuse schimbărilor climatice, modificări ale registrelor de mediu, ale acţiunilor umane şi, implicit, ale efectelor 
pe care le generează. Ca urmare, orice specializare din expertiza judiciară trebuie privită în contextul actual, în 
care drumul de la cauză la efect de cele mai multe ori antrenează o cercetare interdisciplinară. Expertiza judicia-
ră modernă este o lucrare de cercetare şi o interpretare de sinteză a unui ansamblu de cerinţe şi exigenţe.

Cuvinte cheie:  expertiză judiciară, ecologie, protecţia mediului

JUDICIAL EXPERTISE - AN INTERDISCIPLINARY SCIENCE

ABSTRACT
A modern judicial system is characterized by integrity, transparency and accountability, absolutely nec-

essary conditions for a rule of law, for access to a fair, timely trial, by an independent and impartial court. This is 
and must be the present and the future.

Normally, such a judicial system represents the reliable lever of the contemporary society, responsible in 
justice, society capable of responding to the challenges of the future. We are in a stage with important chang-
es, challenges, adaptations, in which science has a fundamental role. In today’s society, science must respond to 
broad dissociations, fields governed by artificial intelligence, marked by an ample progress, but subject to climat-
ic changes, changes in environmental records, of human actions and, implicitly, of the effects they generate. As a 
result, any specialization in judicial expertise must be viewed in the current context, in which the path from cause 
to effect most often involves an interdisciplinary research. Modern judicial expertise is a research work and a 
synthesis interpretation of a set of requirements and exigencies.

Keywords: judicial expertise, ecology, environmental protection

INTRODUCERE
În România, actele normative de bază care reglementează statutul expertului judiciar și or-

ganizarea activității de expertiză judiciară sunt:
- Ordonanța nr. 2 din 21 ianuarie 2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică 

judiciară și extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările și completările ul-
terioare;

- Ordonanța nr. 75 din 24 august 2000 privind organizarea activității de expertiză crimina-
listică, aprobată și actualizată prin Legea nr. 488/2002 și Legea nr. 156/2011.

Aceste acte normative definesc calitatea de expert judiciar – tehnic și criminalist - și regle-
mentează statutul acestui subiect judiciar.

Conform actelor în cauză, obținerea calității de expert tehnic judiciar și, respectiv, expert 
criminalist autorizat se face în bază de examen organizat de către Ministerul Justiției.  D e 
asemenea, activitatea de expertiză judiciară se desfășoară și în conformitate cu prevederile Codu-
lui de procedură civilă, respectiv, Codului de procedură penală.

Experții criminaliști autorizați, indiferent de entitatea în care activează - publică sau priva-
tă - sunt înscriși în același tabel, Tabelul nominal cuprinzând experții criminaliști autorizați, care 
este constituit la nivel național, întocmit pe specialități și actualizat de Ministerul Justiției. Tabelul 
se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și se afișează pe pagina de internet a 
Ministerului Justiției. În acest tabel sunt înscrise și institutele publice, laboratoarele publice sau 
private de specialitate, care sunt autorizate să desfășoare activitate de expertiză criminalistică.
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La rândul lor, experții tehnici judiciari sunt înscriși în Tabelul nominal cuprinzând experții 
tehnici judiciari, care se întocmește pe specializări și pe județe, de către Biroul central pentru 
expertize tehnice judiciare. În teritoriu, în cadrul tribunalelor funcționează birouri locale pentru 
expertize judiciare tehnice și contabile.

Specializările expertizei tehnice judiciare sunt indicate în „Nomenclatorul specializărilor 
expertizei tehnice judiciare” (în prezent 106 specializări). Acesta a fost aprobat prin Ordinul mi-
nistrului justiției nr. 199/C/18.01.2010 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
78/04.02.2010. În prezent, structurile de specialitate din cadrul Ministerului Justiției lucrează la 
un nou nomenclator al specializărilor expertizei tehnice judiciare corelat cu actualele specializări 
din învățământul superior, dar corelat și cu actualele cerințe și exigențe ale societății civile. În 
acest context lipsit de repere unice în stabilirea tipului expertizei tehnice judiciare, în practica 
judiciară se conturează tot mai mult nevoia restructurării acestor specializări, motivat de faptul că 
organele îndreptățite să dispună efectuarea expertizei tehnice judiciare se confruntă cu dificultăți 
în a indica tipul expertizei și specializarea pe care trebuie să o aibă expertul în funcție de obiecti-
vul acesteia. Totodată, obiectivul are în multe situații o structură interdisciplinară, astfel că sunt 
situații în care prin nominalizarea unui expert cauza nu poate fi soluționată tehnic, fiind necesară 
desemnarea unui colectiv de experți tehnici. Tot mai mult, în specializările tehnice clasice apar 
situații combinate cu efecte ale poluării, cu prejudicii asupra vieții și mediului înconjurător.

Expertiza judiciară este un procedeu rațional care oferă informațiile tehnico-științifice pen-
tru soluționarea litigiilor și în egală măsură o reprezentare a realității care ascede aplicării drep-
tului. Expertul judiciar interacționează cu organul judiciar pentru obținerea unor informații rigu-
roase pentru adoptarea unei soluții legale și temeinice. Prin această misiune, expertiza judiciară 
este unul din mijloacele esențiale în descoperirea adevărului științific.

În acest context, actul de expertiză tehnică judiciară, creșterea calității profesionale în acest 
domeniu, precum și existenței unei jurisprudențe, devin tot mai necesare și importante.

2. EXPERTIZA JUDICIARĂ / EXPERTUL JUDICIAR
În prezent, ne confruntăm cu noi domenii/specializări de expertiză generate de dezvolta-

rea societății, de modificările curriculei de învățământ, de necesitatea uniformizării domeniilor 
cercetării din expertiza judiciară pentru a asigura mobilitatea experților. Mai mult ca oricând, în 
această etapă, când rolul experților judiciari este în continuu progres, într-o continuă schimbare 
marcată de relațiile transfrontaliere juridice și economice dintre statele europene, cunoașterea 
condițiilor fiecărui stat este impetuos necesară și importantă în armonizarea procedurilor și a 
inițierii unei jurisprudențe comune, armonizată tuturor politicilor.

Expertiza judiciară, prezentată ca un act nobil bazat pe știință, este proba care pune în 
evidență adevărul științific, absolut necesar în procesele civile și penale. Aflată la intersecția din-
tre știință, tehnologie și drept - din ce în ce mai controversată, expertiza judiciară este o știință 
interdisciplinară, influențată de relațiile transfrontaliere și care, în etapa actuală, necesită stan-
darde comune.

Cu cât știința avansează, cu atât mai mult instanțele au nevoie de experți pentru a răspun-
de la multitudinea de întrebări științifice. Un studiu făcut în anul 1992 de Ministerul Justiției din 
Franța consemnează că în cursul anului 1991 minim 13% dintre cauzele administrate au avut 
nevoie pentru soluționare de opinia experților - consemnată în rapoartele de expertiză judicia-
re. Dezvoltarea societății în anii care au urmat, a evidențiat faptul că acest procent este de mult 
depășit.

Expertiza judiciară reprezintă opinia unui expert/specialist exprimată prin raportul întoc-
mit cu referire la obiectivele stabilite de instanțe, în scopul lămuririi completului de judecată asu-
pra chestiunilor tehnice, științifice, economice, criminalistice ș.a. care sunt indispensabile soluți-
onării litigiului.
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Drept consecință, expertul judiciar, atât în cadrul unui proces civil, cât și în cadrul unui pro-
ces penal, își asumă un rol eterogen, similar celui de auxiliar al justiției, dar care îi conferă totodată 
o poziție importantă, aproape predominantă, prin modul în care evidențiază adevărul științific, 
precum și în ceea ce privește organizarea/argumentarea elementelor pe care judecătorul urmea-
ză a-și întemeia hotărârea în elucidarea cauzei.

Cu alte cuvinte, adevărul judiciar se bazează pe o stabilire corectă a faptelor relevante, iar 
stabilirea corectă se bazează pe probe și dovezi furnizate de experții judiciari și specialiști.

Pentru a avea o decizie judiciară bună, orice instanță trebuie să aibă o modalitate bună de a 
utiliza probele, de a le selecta prin veridicitatea lor în scopul de a găsi și de a dovedi faptele reale. O 
importanță majoră în interpretarea și selectarea probelor o are competența în administrarea pro-
belor, alegerea experților și specialiștilor adecvați cauzelor respective. Necunoașterea domenii-
lor/specializărilor de referință, a cadrului legal cu care legislația juridică trebuie coroborată, dar 
și nerespectarea unui cod de etică profesională din partea experților sau specialiștilor desemnați 
de instanțe și care nu înțeleg a se retrage atunci când nu au competența solicitată sau nesolicitată 
dar evidentă prin studiul dosarului, poate conduce la acordarea unor termene și tergiversarea 
soluționării cauzelor, la emiterea unor decizii judecătorești care nu îndeplinesc condițiile de apli-
care, la favorizarea nejustificată a unei părți, la cheltuieli suplimentare ale părților ș.a.

Cu toate că dispozițiile legale de ordin procesual nu prevăd o ierarhie valorică a probelor, 
putem aprecia că expertiza judiciară dispune de un grad sporit de obiectivitate comparativ cu alte 
probe, atât pentru faptul că este administrată de către un specialist cu înaltă ținută profesională 
atestat de către Ministerul Justiției sau aflat pe lista specialiștilor, dar și pentru faptul că își bazea-
ză concluziile pe constatări științifice  proprii, pe dispoziții legale din domeniul respectiv, aducând 
o contribuție de cel mai înalt nivel la stabilirea adevărului.

Specializările noi apărute în ultima perioadă, cum sunt: ecologia și protecția mediului sau 
poluarea transfrontalieră, evaluarea în transferul de proprietate, informatizarea proceselor, sunt 
numai câteva domenii care ridică probleme serioase organelor jurisdicționale în încadrarea spe-
cializărilor. Totodată, în România mai există o categorie de specialiști atestați de ministerele de 
resort în diferite domenii, această procedură fiind reglementată de cadrul legal. Specialiștii din 
această categorie pot fi solicitați de către organele jurisdicționale în soluționarea unor cauze 
atunci când specializarea excede cadrului actual al specializărilor expertizei judiciare. Una dintre 
aceste specializări este ecologia și protecția mediului.

3. EXPERTIZA JUDICIARĂ ÎN DOMENIUL ECOLOGIEI ŞI PROTECȚIEI MEDIULUI
Pornind de la originea sa, se poate spune că ecologia este știința despre gospodărirea natu-

rii, însă ea s-a impus ca știință după 1970. Ecologia este o știință interdisciplinară care se bazează 
pe cunoștințe provenite din domeniul sistematicii, geneticii, evoluționismului, climatologiei, pe-
dologiei etc.

Una dintre problemele majore la care noile specializări trebuie să găsească răspunsuri în 
cadrul expertizelor judiciare, o reprezintă poluarea.

Dacă ne referim la aer, poluarea acestuia poate fi una fizică, de exemplu:
-  Poluarea fonică – din cauza emisiilor de sunete și zgomote. Astfel de situații se întâlnesc în 

mod curent la construcții amplasate lângă generatoare de curent sau alte utilaje. Sunetele de peste 
o anume intensitate pot produce vibrații ale construcției, pot conduce la degradarea acesteia.

- Poluarea radioactivă – din cauza emisiilor și propagării în spațiu a unor unde electromag-
netice, radiații. Această categorie de expertiză judiciară este solicitată în special când în mediul 
urban, locuințe colective, se amenajează spații pentru tratamentele cu radiații, radiații care pot 
penetra prin elementele de construcție dacă izolațiile nu sunt efectuate corespunzător.

De asemenea, în cazul aerului poate fi și o poluare chimică, ca efect al numeroșilor compuși 
care rezultă din industrie, și amintim doar câțiva dintre compușii poluanți: monoxid de carbon; 
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dioxid de carbon; compuși de sulf; compuși de clor; oxizi de azot, care contribuie la formarea 
smogului etc.

Similar, se regăsește poluarea solului şi a apei.
Trebuie menționat că poluarea rezultă din modificările mediului datorită activității umane. 

Ca și în cazul celor mai multe probleme de poluare, deșeurile toxice au început să fie o problemă 
semnificativă în timpul revoluției industriale. Deşeurile toxice sunt materiale reziduale care pot 
provoca moartea sau rănirea creaturilor vii. Se răspândesc destul de ușor și pot contamina solul, 
aerul, apa de suprafață sau pânza freatică. Termenul este adesea folosit alternativ cu „deşeuri pe-
riculoase”, sau cu reziduuri materiale care pot prezenta un risc pe termen lung pentru sănătate 
sau mediu. Acestea sunt de obicei produse de industrie sau comerț, dar, de asemenea, provin din 
activitățile casnice (produse de curățenie, cosmetice, produse de îngrijire gazon etc.), din agricul-
tură (îngrășăminte chimice, pesticide), din domeniul militar (testarea armelor nucleare, chimice 
și substanțe toxice de luptă), facilități medicale (de exemplu, produse farmaceutice), surse radi-
oactive și din industria ușoară, cum ar fi din unitățile de curățătorie chimică. Deșeurile toxice se 
prezintă în multe forme, cum ar fi lichide, solide sau nămoluri și conțin substanțe chimice, metale 
grele, radioizotopi, patogeni periculoși, sau alte toxine. Dacă aceste deșeuri nu sunt gestionate 
corect și responsabil, prin infiltrare, poluează apele de suprafață și subterane sau solul și implicit 
afectează starea de sănătate a populației din zonă.

Așadar, modificările mediului datorită activității umane pot conduce la creșterea poluării, 
dar și la distrugeri ale construcțiilor, iar pentru stabilirea împrejurărilor în care acestea s-au pro-
dus, a efectelor și a prejudiciilor, este solicitată opinia unor experți judiciari.

De exemplu, alunecările de teren pot reprezenta un efect generat de dezechilibrul mediului 
rezultat din activități umane, dar acestea pot fi provocate și în mod natural.Tot în mod natural 
se pot produce daune din cauza unor modificări ale nivelului pânzei freatice (care pot genera 
inițierea și ascensiunea umidității în clădiri) sau a vitezei vântului în rafale coroborată cu stadiul 
de edificare al unei construcții (care poate provoca deformări sau distrugeri ale elementelor de 
construcție).

În continuare vor fi prezentate exemple ale unor astfel de situații.

Fig. 1-2 - Extacadă amplasată în aer liber, afectată de mediul coroziv - industria siderurgică
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Fig. 3 - Mediu agresiv interior clădirii industriale – degajări, umiditate excesivă şi temperaturi ridicate

Fig. 4 - Degradarea clădirilor din cauza alunecărilor de teren

                                     Fig. 5 - Ascensiunea umidităţii în clădiri                             Fig. 6 - Degradare Castel Miclăuşeni
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Fig. 7 - Deformarea arcelor cu zăbrele

Sunt numai câteva din problematicile pe care le ridică în prezent impactul mediului asupra 
construcțiilor, efecte distructive pe care le întâlnim curent în expertizele judiciare în care părțile 
solicită aflarea adevărului științific, evaluarea prejudiciului, cine se face responsabil.

Pe de altă parte, schimbările climatice nu mai sunt probleme de viitor, ci sunt contempo-
rane generației noastre, ceea ce înseamnă că adaptarea la aceste schimbări nu mai este o pro-
blemă pe termen lung. Este un mecanism prin care omenirea reacționează favorabil și învață să 
conviețuiască cu schimbările climatice, care se preconizează că se vor intensifica în deceniile ur-
mătoare.

O altă problemă care ridică aspecte importante  o reprezintă preocupările de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră. După cum se cunoaște,  există domenii care au un impact ridicat 
din acest punct de vedere, necesitând o analiză detaliată a acestui aspect în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului.

Prin analizarea Inventarului Național al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră, denumit INEGES, 
se pot regăsi unele domenii din construcții cum ar fi:

- Procesele de industrializare a materialelor de construcții;
- Transportul aferent acestora;
- Spatiul locativ și planificarea urbană;
- Utilizarea terenurilor, schimbarea utilizării acestora;
- Postutilizarea construcțiilor;
- Gestionarea deșeurilor.
Bazat pe aceste argumente putem aprecia că domeniul  ecologiei și protecției mediului va 

ridica și în continuare o diversitate de probleme pentru cercetarea științifică a cazuisticilor pre-
zente în expertizele judiciare.

Expertiza judiciară în domeniul ecologiei și al protecției mediului este o cercetare interdis-
ciplinară motivată de multitudinea de probleme pe care le ridică, atât pentru reducerea la minim 
a cauzelor, cât și pentru reducerea impactului, precum și pentru evaluarea prejudiciilor care pot 
să apară.

4. CONCLUZII
Orice specializare din expertiza judiciară trebuie privită în contextul actual, în care drumul 

de la cauză la efect de cele mai multe ori antrenează o cercetare interdisciplinară. Expertiza judi-
ciară modernă este o lucrare de cercetare și o interpretare de sinteză a unui ansamblu de cerințe 
și exigențe. Cuantificarea acestora reprezintă un domeniu ce aparține matematicii, fizicii, chimiei, 
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tehnicii, vieții economice și sociale, medicinei, inteligenței artificiale și multor altor specializări.
În multe situații, în soluționarea cauzelor civile sau penale, organele judiciare se confruntă 

cu o multitudine de probleme a căror natură depășește sfera de preocupare a unei științe, impu-
nându-se consultarea unor specialiști din mai multe domenii, care formulează concluzii în același 
raport de expertiză judiciară și astfel, expertiza judiciară capătă un caracter interdisciplinar.
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ABSTRACT
Dacă protecţia mediului presupune în mod inevitabil dobândirea unor libertăţi fundamentale, cum ar fi, 

de exemplu, dreptul de proprietate sau restrângerea anumitor servituţi sau restrângerea dreptului de circulaţie 
în anumite zone protejate, se ajunge, aşa cum e de înţeles, pentru a se extinde şi la alte preocupări.

Dreptul la mediu a fost iniţial strâns legat de dreptul la sănătate şi de dreptul la viaţă; aceasta s-a tradus 
ulterior în afirmarea dreptului la condiţii de viaţă şi de muncă mai bune, cum ar fi sănătatea şi securitatea în 
muncă şi dezvoltarea dreptului la odihnă şi recreere.

Însă dreptul mediului este purtătorul unor drepturi fundamentale, precum dreptul la informare şi partici-
pare, la luarea deciziilor, dreptul la asociere şi, astfel, întărirea funcţiei sociale şi colective a drepturilor existente.

Legea este masa de îndatoriri atât pentru stat şi autorităţile publice, cât şi pentru individ. Este evident că 
protecţia mediului poate fi motivul participării crescute a cetăţenilor la viaţa publică şi la democratizarea tutu-
ror procedurilor.

Cuvinte cheie: drepturi, sănătate, drept, muncă, informaţie
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THE MULTIFUNCTIONAL CONTENT OF THE HUMAN RIGHT TO THE ENVIRONMENT

ABSTRACT
If the protection of the environment inevitably involves the acquisition of some fundamental freedoms, 

such as, for example, the right to property or the restriction of certain servitudes or the restriction of the right of 
movement in certain protected areas, it comes, understandably, to expand and to other concerns.

The right to the environment was originally closely linked to the right to health and the right to life; this 
later translated into the assertion of the right to better living and working conditions, such as occupational health 
and safety and the development of the right to rest and recreation.

But environmental law is the bearer of fundamental rights, as well as the right to information and partic-
ipation, to decision-making, the right to association and, thus, strengthening the social and collective function of 
existing rights.

The law is the mass of duties both for the state and public authorities, as well as for the individual. It is ob-
vious that the protection of the environment can be the reason for the increased participation of citizens in public 
life and the democratization of all procedures.

Keywords: rights, health, law, work, information

Introducere
În ceea ce privește protecția mediului, documentele internaționale arată, în multe cazuri 

natura unor recomandări simple, și nu a unor norme obligatorii. Acesta este, de exemplu, cazul 
Declarației de Principii de la Rio privind mediul și dezvoltarea, care, fără a avea forță juridică obli-
gatorie, reprezintă rezultatul unei soluții de compromis între țările industrializate și Grupul celor 
77; declarația consacră drepturile și responsabilitățile statelor în domeniul protecției mediului, 
proclamând mai multe 27 de principii. Chiar și atunci când au, prin modul în care sunt formulate, 
un caracter normativ, principiile care apar ca simple recomandări cuprinse în acte internaționale 
referitoare la mediu nu fac parte din legislația internă; acest fapt nu este, desigur, de natură să le 
diminueze importanța în raport cu prescripțiile imperative ale dreptului internațional al mediu-
lui. (Prieur, 1991).

Conținut
Așa fiind, atunci când evocăm principii de drept internațional al mediului cuprinse în acte 

internaționale, nu vom insista asupra forței lor juridice obligatorii (în raport cu natura actelor în 
care își găsesc consacrarea). Cu atât mai mult cu cât, odată cu dezvoltarea colaborării și cooperării 
între state pentru protecția mediului, odată cu creșterea puterii economice a țărilor în curs de dez-
voltare și cu progresul tehnic și științific, dreptul internațional al mediului a evoluat și va evolua, 
fără îndoială, în direcția lărgirii sferei de aplicare a actelor obligatorii pentru statele-părți, datorită 
îngustării semnificației recomandărilor simple. Ceea ce astăzi reprezintă un principiu sau o normă 
fără forță juridică corespunzătoare, având astfel aspectul unor recomandări, va deveni mâine un 
text imperativ de drept internațional și va putea face parte, potrivit Legii fundamentale române, 
din dreptul intern al mediu inconjurator. (Uliescu, 1994).

Dificultatea juristului exeget în raport cu aceste principii se referă însă la faptul că o serie de 
texte internaționale vizează un set de principii generale fără a propune nici măcar cea mai mică 
definiție.

Nu ne vom opri asupra problemelor care decurg din aspectele semantice ale problemei cu 
care ne ocupăm aici. Vom încerca să circumscriem noțiunea de „principiu” la ceea ce poate fi de 
interes din punct de vedere al dreptului și al legislației. Uneori lucrurile sunt clare chiar și în ra-
port cu formularea în care este inclusă noțiunea de principiu. Astfel, dacă „principiile” la care se 
face referire în Declarația de la Dublin (din ianuarie 1992) asupra apelor, precum și Declarația de 
la Rio (iunie 1992) au, în bună măsură, vocație juridică (chiar atunci când nu sunt toate formu-
late în termeni normativi), Programul „Acțiunea 21” (Rio de Janeiro, iunie 1992), evocând liniile 
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directoare ale activităților propuse sau, eventual, modalitățile acestora, le numește „principii de 
acțiune” în numeroase linii, la toate capitolele; este, însă, un sens absolut diferit de cel care ne 
privește în acest capitol.

Trebuie adăugat aici că integrarea economică și politică europeană corespunde formelor 
colective de luptă pentru protejarea mediului. Pe lângă competența extrem de extinsă în materie 
de reglementare, C.E.E. are, în mod corelativ, atribuții de control asupra modului în care sunt res-
pectate sau aplicate regulile pe care le emite. (Lamarque, 1975).

În ultimii ani – mai ales după intrarea în vigoare a Actului Unic European (în 1987) – s-au 
înregistrat progrese substanțiale în colaborarea statelor de pe continent. Nu mai puțin, însă, sis-
temul legislativ comunitar este laconic și, prin urmare, susceptibil de numeroase îmbunătățiri, 
inclusiv, desigur, în domeniul protecției mediului.

Actul Unic European a modificat Tratatele inițiale ale Comunităților Europene și a rezolvat 
definitiv problema temeiurilor juridice ale competențelor comunitare în domeniul protecției me-
diului.

De asemenea, Actul Unic a dat forță legală (obligatorie) principiului subsidiarității, 
permițând oricărui stat membru să mențină sau să stabilească măsuri mai restrictive de protecție 
a mediului. Acest document deosebit de important pentru protecția mediului stabilește în mod 
expres principiile acțiunii comunitare în domeniu, care de fapt nu sunt principii legale, ci linii 
directoare de acțiune. Documentul consacră 11 principii, dintre care 4 iau în considerare dimen-
siunile internaționale ale politicii de mediu a comunității. (Cans, 1995).

În urma Actului Unic European, Tratatul de la Maastricht semnat la 7 februarie 1992 și intrat 
în vigoare la 1 noiembrie 1993 a adus modificări deosebit de importante în ceea ce privește uniu-
nea politică, economică și monetară. În domeniul mediului, principiile sunt pe o linie ascendentă, 
dezvoltându-le pe cele precedente, în funcție de evoluția momentului, iar principiul subsidiarității 
devine dominant.

În domeniul economic și social, pe care îl considerăm a fi principalul obiectiv, se urmărește 
un progres echilibrat și durabil, cu respectarea mediului.

Prin Tratatul de la Amsterdam semnat la 2 octombrie 1997, ș-a deschis spre ratificare de 
către statele membre, tendințele UE în domeniul protecției mediului, care, desigur, devin condiția 
și componenta „ unei dezvoltări armonioase, echilibrate și durabile. ”, fiind de fapt o referire la 
protecția mediului și la actele Conferinței ONU pentru Mediu și Dezvoltare de la „Rio 92”, inclusiv 
la Declarația de Principii.

În aceste condiții, ne propunem să examinăm, rând pe rând, într-o ordine care nu este cea a 
importanței, principiile dreptului mediului, mai întâi cele de drept intern (sau cele care au carac-
ter comun) și, ulterior, unele dintre cele a dreptului internațional al mediului.

Principiile generale ale dreptului intern al mediului sunt:   (Klemm et comp., 1989).
a) Principiul recunoașterii legislative a protecției mediului ca obiectiv de interes public 

major. Legea protecției mediului cu modificările ulterioare califică, din primul articol, protecția 
mediului ca reprezentând un obiectiv de interes public major. Textul are în vedere, prin prisma 
scopului legii, reglementarea legislativă a protecției mediului și, în același timp, consacră modul 
și direcția în care trebuie să se orienteze prevederile legislative: protecția mediului trebuie să se 
facă pe baza principiilor și elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabilă a societății.

Pentru țara noastră, o astfel de proclamare legislativă a importanței protecției mediului nu 
este o noutate; acest lucru a fost declarat, într-adevăr, prin Legea nr. 9/1973 ca „o problemă de 
interes național” (art. 1). Constituția din 1991 nu a consacrat direct acest principiu, mulțumindu-
se să afirme, la stabilirea obligației statului de a exploata resursele naturale ale țării, că aceasta se 
va face „conform interesului național” (art. 134 alin. 2 lit. d) . Dar Constituția din 1991 modificată 
prin referendum, prin dispoziții modificate și preluate de dispozițiile art. 35, 42 (al. 7) și art. 135 
lit. e consacră o schimbare conceptuală reală în ceea ce privește protecția mediului și în special 
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dreptul omului la un mediu sănătos.
Iar dacă dreptul mediului cuprinde recunoașterea faptului că obiectul protecției juridice 

reprezintă o finalitate de interes public major, atunci principiul astfel stabilit este valabil și pen-
tru diferitele părți componente ale acestei ramuri, corespunzătoare elementelor de mediu care 
pretind protecție. Așa fiind, Legea nr. 137/1995 privind protecția mediului, cu modificările ulte-
rioare, care are, fără îndoială, caracter de lege-cadru, consacră caracterul de interes public major 
nu numai pentru protecția valorilor generale ale mediului, la care prezenta lege se referă în mod 
direct, ci al bineinteles, si pentru ceea ce va face obiectul unor reglementari legislative ulterioare. 
(Duțu, 2000).

Într-adevăr, prin art. 89 din Legea protectiei mediului, in prezent abrogata, s-a prevazut ca, 
in vederea aplicarii efective a masurilor de protectie a mediului, acestea vor fi reglementate prin 
legi speciale, revizuite sau noi, care vor dezvolta principiile generale ale legii-cadru, un numar de 
17 domenii care includ, de exemplu: regimul substanțelor și deșeurilor periculoase, gestionarea 
deșeurilor menajere, industriale și agricole; regimul pesticidelor; protecția litoralului și a zonelor 
de coastă; piscicultură și pescuit; răspunderea pentru daunele cauzate mediului.

Este evident că fiecare dintre legile speciale a căror elaborare și adoptare a fost necesară 
trebuie să plece, în reglementările de specialitate pe care le vor conține, de la principiul conform 
căruia protecția mediului reprezintă un obiectiv de interes public. Este, desigur, de la sine înțeles 
că toate consecințele legate, la nivel teoretic și practic, de aplicarea acestui principiu, vor viza, în 
egală măsură, atât reglementarea cuprinsă în legea-cadru, cât și în legile speciale, reglementările 
complementare.  (Prieur, 2003).

La această primă consecință a principiului cu care avem de-a face aici, se adaugă fără îndo-
ială, și altele.

După cum a afirmat dr. Mircea Duțu, „o asemenea prevedere generală relevă valoarea soci-
al-juridică deosebită acordată menținerii echilibrului ecologic și păstrării stării elementelor și fac-
torilor de mediu și conferă un caracter imperativ normelor legale în materie. În consecință, pre-
vederile ale dreptului mediului sunt de „ordine publică”, nepermițând derogări de la prescripțiile 
acestora”. (Duțu, 2000).

Recunoașterea unei ordini publice ecologice ca limită și ca obiectiv al acțiunii administrati-
ve este un subiect controversat. Acest subiect este afectat de dificultatea admiterii existenței mai 
multor ordine publice, fiecare specifică unei anumite ramuri a dreptului, precum și prin faptul că, 
la noi, definiția și trăsăturile acestei noțiuni nu sunt suficient de bine precizate.

Dar, chiar dacă am admite existența, în domeniul protecției mediului, a unei ordini publice, 
nu am putea fi de acord cu opinia menționată mai sus în sensul că, întrucât anumite prevederi 
legislative sunt de ordine publică, nu se admit derogări de la acestea.  Într-adevăr, o asemenea 
consecință nu ține de caracterul de ordine publică a normelor juridice, ci de faptul că este vorba 
despre norme imperative; totuși, cea mai mare parte a legislației este alcătuită din prevederi im-
perative, dar doar o parte dintre acestea țin de ordinea publică. (Lascoumes, 1995).

Printre alte efecte ale declarației legislative de interes public care caracterizează activitățile 
privind protecția mediului, Michel Prieur se referă la controlul legalității privind activitățile care 
afectează mediul, prin aplicarea teoriei echilibrului la aprecierea legalității declarației ca fiind de 
utilitate publică a unei anumite operațiuni. Autorul are în vedere și crearea serviciilor publice de 
protecție a mediului; astfel, în opinia sa, „începând din momentul în care protecția mediului este 
considerată de interes general, nu mai există niciun obstacol în calea creării, de către autoritățile 
publice, a serviciilor publice însărcinate cu gestionarea acestuia”. Astfel de servicii publice exis-
tau chiar la începutul anilor ‘70, însărcinate cu protecția mediului, fie parțial (de exemplu, servi-
ciile descentralizate ale statului, precum direcția departamentală a agriculturii), fie în totalitate 
(unități publice specializate, precum parcurile naționale sau agențiile financiare ale bazinului); 
unele fiind organisme de drept privat, inclusiv asociații de protecție a mediului, riguros contro-
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late de stat și care exercită prerogative de putere publică (controlul unei rezervații naturale) pot 
fi recunoscute de instanță ca și conducere a unui serviciu administrativ public pentru protecția 
mediului. (Prieur, 1991).

b) Principiul anticipării, prevenirii și corectării la sursă a riscurilor ecologice și producerii 
daunelor este formulat la punctul 18 din preambulul Convenției de la Rio (iunie 1992) privind 
diversitatea biologică, care subliniază că este de cea mai mare măsură. importanta de a anticipa 
si preveni cauzele reducerii sau pierderii diversitatii biologice la sursa. Desigur, însă, că acțiunea 
principiului depășește limitele diversității biologice, el poate și trebuie aplicat în toate domeniile 
de protecție a mediului - cum ar fi, de exemplu, despre climă, poluare, deșertificare, protecția stra-
tului de ozon, etc. (Lepage, 1995).

Acest principiu este, în ceea ce privește legea protecției mediului, nr. 137/1995 cu modifi-
cările ulterioare (art. 3), stabilită într-o formă mai simplă, care omite referirea la anticiparea ris-
curilor, care însă nu modifică conținutul principiului. Totuși, trebuie subliniat că întregul concept 
care stă la baza reglementării protecției mediului în această nouă lege pleacă de la recunoașterea 
importanței activităților de prevenire a producerii de daune ecologice. Într-adevăr, întreaga re-
glementare a activităților economice și sociale cu impact asupra mediului cuprinsă în capitolul II 
din lege - privind procedura de autorizare, regimul substanțelor și preparatelor chimice pericu-
loase, cel al îngrășămintelor și produselor chimice de uz biosanitar, ca precum și regimul activită-
ților nucleare, regimul deșeurilor și deșeurilor periculoase (Uliescu, 1994).

- are în vedere în principal anticiparea și prevenirea riscurilor.
În lumina formulării date conținutului acestui principiu în alte documente internaționale, 

anticiparea și prevenirea riscurilor sunt completate cu ideea că aceste obiective trebuie atinse 
prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile; această precizare este cuprinsă în reglemen-
tările legislative și în doctrina de specialitate din Franța. În acest sens, este citată Convenția de la 
Paris din 22 septembrie 1992 pentru protecția mediului marin al Atlanticului de Nord-Est (art. 2 
și art. 3 lit. a și b), potrivit căreia „părțile contractante.. . țin cont în continuare de utilizarea celor 
mai recente progrese tehnice realizate și a metodelor concepute pentru prevenirea și suprimarea 
completă a poluării” și, de asemenea, „acestea asigură aplicarea celor mai bune tehnici disponibile 
și a celor mai bune practici de mediu”. (Despax, 1995).

Consolidat în textul legii franceze nr. 95-101 din 2 februarie 1995, formularea acestui prin-
cipiu este urmatoarea: „principiul actiunii preventive si corectarii, cu prioritate la sursa, a impac-
turilor asupra mediului, folosind cele mai bune tehnici disponibile la un cost economic acceptabil” 
(art.L.2oo - 1 alin.4). După cum se poate observa, principiul corecției la sursă este, în definiția 
reprodusă, atenuat de condiția privind acceptabilitatea economică a realizării sale. Ar fi însă greșit 
să credem că o astfel de condiție ar reprezenta, în prezența unor costuri nerezonabile, abando-
narea protecției mediului; este vorba, într-adevăr, doar de limitarea acțiunii preventive în acest 
scop, și nu de promovarea dezvoltării economico-sociale cu sacrificiul salvării naturii. Că așa este, 
rezultă din faptul că formularea definitivă a textului a fost rezultatul unor lungi dezbateri parla-
mentare în care, precum remarcă, se putea simți teama ca investigația la sursă să nu se dovedeas-
că uneori mai costisitoare și mai puțin eficientă decât o intervenție a posteriori. (Gouilloud, 1989).

Referitor la modificarea art.3 alin.a din Legea 137/1995 prin OUG nr. 91/2002, reținem că 
„principiul prevenirii, reducerii și controlului integrat al poluării prin utilizarea celor mai bune 
tehnici disponibile pentru activități care pot produce poluare semnificativă, formulări care con-
sacră practic alinierea legislației românești la o legislație mai avansată. Poate că nu ar fi lipsit de 
interes să ne referim în acest context la definiția legală privind „cele mai bune tehnici disponibile” 
din același act normativ și care reprezintă „cea mai avansată și eficientă. stadiu de dezvoltare 
înregistrat cu desfășurarea unei activități și a metodelor de exploatare, care demonstrează po-
sibilitatea practică de a constitui referința pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul 
prevenirii, iar dacă acest fapt nu este posibil, pentru reducerea globală a emisiilor și a impactului 
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asupra mediului în ansamblu.” (Dusca, 2014).
Chiar dacă, din punct de vedere psihologic sau doar sentimental, pare greu de admis că 

uneori este mai economic să repari o pagubă făcută naturii decât să o previi, o astfel de politică 
ecologică ar trebui avută în vedere în orice țară, deci și în România. Pentru că protecția mediului, 
ca activitate economică, este – de asemenea – supusă regulilor economiei de piață. Și uneori, în 
acest domeniu, în care cunoștințele științifice și tehnice încă mai au limite, repararea unei avarii 
care părea puțin probabilă poate costa, într-adevăr, mult mai puțin decât ar costa adoptarea unor 
măsuri complicate și dificile pentru a preveni eventualele daune ale producției.

Reamintim că legea protectiei mediului nu conditioneaza activitatea de prevenire a pagu-
belor naturii de anumite costuri acceptabile din punct de vedere economic. Considerăm că ar fi 
necesară o singură precizare: alegerea între utilizarea mijloacelor preventive și a celor de repa-
rare a prejudiciului ar fi în conformitate cu principiile protecției mediului doar atunci când dauna 
virtuală este reversibilă, iar repararea prejudiciului asigură deplina restabilire  a mediului la sta-
rea anterioară.

O astfel de discuție are, însă, pentru noi, mai degrabă un caracter teoretic. Într-adevăr, textul 
art. 9 și 10 din OUG 91/2002 pare să absolutizeze acțiunea principiului prevenirii, prevăzând că 
„autorizațiile de mediu nu se eliberează dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de normele 
și reglementările tehnice în vigoare și că acestea sunt supuse revizuirii dacă apar elemente noi”.

c) Principiul precauției, strâns legat de principiul anticipării, prevenirii și corectării riscuri-
lor și a evaluării acestora, stabilește ca regulă de conduită în domeniul protecției mediului, luând 
în considerare, înainte de adoptarea oricărei decizii, probabilitatea și gravitatea unei daune eco-
logice. a cărui apariție nu este sigură.

În Declarația de la Rio apare ca principiu nr. 15, cu urmatoarea redactare: „Pentru proteja-
rea mediului, statele trebuie sa aplice masuri de precautie pe scara larga, in raport cu posibilitatile 
pe care le au. In cazul unui risc de pagube grave, ireversibile, lipsa certitudinii stiintifice absolute 
ar trebui. nu servesc drept pretext pentru a întârzia adoptarea unor măsuri eficiente menite să 
prevină degradarea mediului”. (Nanefang, 2002).

Principiul este repetat la un nivel specific în Convenția privind diversitatea biologică (Rio 
de Janeiro, 1992), al cărei Preambul declară că „atunci când există o amenințare de reducere sem-
nificativă sau pierdere a diversității biologice, absența certitudinii științifice totale nu trebuie să 
fie invocat ca motiv de amânare a măsurilor care să permită evitarea unui pericol sau atenuarea 
efectelor”.

Definiția principiului precauției subliniază, așa cum am arătat, că absența certitudinilor, 
având în vedere cunoștințele științifice și tehnice ale momentului, nu trebuie să întârzie adoptarea 
unor măsuri eficiente și proporționale menite să prevină riscul de deteriorare gravă și ireversibilă 
a mediului, la un cost acceptabil din punct de vedere economic. Cu toate acestea, este o definiție 
foarte criticată în literatura de specialitate franceză. Astfel, Corinne Lepage observă că „principiul 
precauției înseamnă în cele din urmă că o acțiune sau o activitate nu poate fi întreprinsă atunci 
când consecința s s-ar fi putut să nu fi fost cunoscut” ; or, observă autorul, așa ceva nu rezultă din 
redactarea textului. La fel, Pierre Lascoumes precizează că «principiul precauției, care are în vede-
re, în lipsa certitudinilor științifice și tehnic, adoptarea unor măsuri preventive eficiente, nu poate 
fi aplicată, în dreptul francez, decât la un cost acceptabil din punct de vedere economic. (Lascou-
mes, 1995), care lasă industriașilor posibilitatea oricărei aprecieri”. (Lepage, 1995).

În fine, art. 3 alin.3 din Convenția privind Schimbările Climatice (Rio, 1992, ratificată de 
România prin Legea nr. 24/1994), afirmând totodată principiul la care ne referim, folosește ter-
menul de precauție într-un sens mult mai apropiat de ideea de prevenire.

Ne aflăm în prezența unui principiu care, prescriind norme de comportament în protecția 
mediului, exprimă fie obligația de a însoți orice operațiune întreprinsă în domeniul mediului cu 
suficiente garanții, fie de a se abține de la măsuri care pot avea consecințe imprevizibile, deci 
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un obligația de a nu face sau de a sta pe loc. Fiind un principiu cu aplicare generală, obligația de 
precauție este ușor „portabilă” în orice domeniu al protecției mediului. Fără îndoială, există do-
menii ale științei care, legate direct de protecția mediului, își asumă un grad mai mare de incerti-
tudine cu privire la rezultatele – uneori îndepărtate în timp – ale acțiunii umane asupra mediului 
natural; la fel sunt și activitățile care aparțin biotehnologiei și cele nucleare. Cu toate acestea, nu 
s-ar putea susține, de exemplu, că în stadiul actual al cunoștințelor științifice, riscurile implicate 
în domeniul eliminării deșeurilor nucleare sau radioactive pentru generațiile viitoare nu pot fi 
evaluate prin scurgerea naturală a unor astfel de deșeuri; depășind o astfel de concepție, devine 
clar că practicile actuale, bazate pe metode care se limitează la îndepărtarea deșeurilor din mediul 
imediat al omului, păstrându-le în aceeași stare mai ales pe sol, nu fac, de fapt, în niciun fel repre-
zintarea eliminării pericolelor reale pentru generațiile viitoare.

Pe lângă importanța sa teoretică, principiul precauției ar putea avea, în practică, mai multe 
consecințe în ceea ce privește răspunderea pentru daunele aduse mediului. Într-adevăr, obligația 
de prudență în organizarea și desfășurarea anumitor activități servește la stabilirea culpei persoa-
nei care urmează să fie făcută răspunzătoare pentru faptele care au cauzat prejudicii, precum și 
pentru simpla nerespectare a unor obligații care îi revin potrivit lege. (Antoniu, 2014).

Însă, dacă e să ne referim la răspunderea civilă delictuală, în prezența dispoziției cuprinse 
în art. 81 din Legea nr. 137/1995, potrivit cărora „răspunderea pentru prejudiciu este obiecti-
vă, independentă de culpă”, referirea la îndatorirea de grijă este inutilă. Totuși, pentru cazul al-
tor forme de răspundere - penală, contravențională, dreptul muncii -, unde existența vinovăției 
este esențială pentru răspundere, referirea la principiul precauției poate fi foarte importantă. În 
funcție de obligațiile asumate de părți, principiul la care ne referim poate avea consecințe impor-
tante pentru clarificarea relațiilor care decurg din contractul de asigurare.

Considerăm că nu ar fi lipsit de interes să reamintim rolul acordat principiului precauției în 
Protocolul de Biosecuritate, Protocolul de la Cartagena privind Prevenirea Riscurilor Biotehnolo-
gice semnat în 2000 și ratificat de România, la Convenția privind Diversitatea Biologică din 1992.

Având în vedere că principiul precauției este prezent în numeroase acorduri internaționale, 
în special în convențiile care asigură cadrul legal al activităților susceptibile de a fi potențial ris-
cante pentru mediu și având în vedere că biotehnologia nu poate avea doar aspecte pozitive, ci 
poate aduce și impacturi asupra mediului; (Agenda 21 ) și ținând cont de riscurile pe care le pot 
prezenta organismele modificate genetic (OMG) - în special asupra biodiversității, sănătății uma-
ne, animale și vegetale, aplicarea principiului precauției pare indispensabilă și justificată.

În context strict legal, principiul precauției presupune că un posibil risc sau care a fost de-
finit fără o dovadă științifică privind realizarea lui nu trebuie să servească drept motiv pentru a 
nu pune în funcțiune un sistem de prevenire a unui astfel de risc. Astfel, așa cum am arătat deja, 
precauția are un caracter anticipator, cu deschidere către viitor.

Fără îndoială că principiul precauției, introdus în Protocolul privind biodiversitatea, intră 
astfel, deși timid, din dreptul internațional al mediului și din dreptul internațional al securității 
alimentare.

Din economia Protocolului, reiese că principiul precauției își are domeniul de aplicare având 
o utilitate multiplă: spiritul de solidaritate în ceea ce privește politica de risc, spiritul universal 
pe care îl întruchipează; mecanismele de cooperare pe care le stabilește în special în domeniile: 
științific, tehnic și juridic. (Cans, 1995).

Ne-am permite, sy ntetic, a face o comparație între principiul prevenirii, care presupune 
gestionarea unui risc cunoscut, și principiul precauției, care necesită controlul sau anticiparea 
unui risc necunoscut.

d) Principiul poluatorul plătește, consacrat în Legea protecției mediului la art. 3 lit.d, se 
regăsesc într-o serie de documente internaționale, printre care vom aminti Declarația de la Rio 
(principiul nr. 16), potrivit căreia „autoritățile naționale trebuie să depună eforturi pentru promo-
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varea internalizării costurilor de protecție a mediului și a utilizării a instrumentelor economice, 
ținând cont de ideea că poluatorul este cel care trebuie, în principiu, să-și asume costul poluării, 
ținând cont de interesul public și fără a altera jocul comerțului și investițiilor internaționale.

După cum scrie pe bună dreptate prof. Michel Prieur, acest principiu ridică probleme eco-
nomice și juridice complicate și, aș adăuga, politice și științifice. Am arătat deja că dacă acest prin-
cipiu ar consacra simpla obligație a celui care provoacă daune concrete mediului, de a-l repara, 
atunci ne-am afla în prezența unei axiome, fără valoare juridică proprie; nu acesta este sensul 
principiului discutat.

În sens larg, principiul urmărește să impute poluatorului costul social al poluării pe care 
acesta o generează, ceea ce presupune toate efectele unei poluări nu numai asupra bunurilor și 
oamenilor, ci și asupra naturii însăși. (Prieur, 1991).

Într-un sens mai restrâns, principiul poluatorul plătește are în vedere obligarea poluato-
rului să suporte cheltuielile luptei împotriva poluării; este, așadar, la nivelul relațiilor specifice, 
o „internalizare” parțială, care permite impunerea unor taxe de depoluare sau redevențe asupra 
poluatorilor, pentru a nu obliga comunitatea să suporte costurile depoluării.

Înțelegerea exactă a conținutului principiului în cauză necesită o clarificare; și anume că 
într-un astfel de sistem organizatoric, acordarea, de către stat, de subvenții pentru a ajuta polua-
torii să finanțeze investițiile antipoluare este contrară principiului poluatorul plătește.

În Franța, se ia în considerare extinderea principiului „poluatorul plătește” și a sistemului 
de redevențe pentru combaterea poluării fonice și agricole. Adoptarea, de către Parlament, a art. 
421-8 Cod urbanism, care prevede servituți necompensabile în jurul instalațiilor clasificate, re-
prezintă o încălcare a principiului poluatorul plătește, în condițiile în care textele prevăzute inițial 
taxau industriile poluante cu plata servituților de vecinătate. În aceste

58, constatarea că principiul „cine poluează trebuie să plătească” echivalează adesea cu 
recunoașterea dreptului de a polua celui care plătește și, prin urmare, legitimează cele mai discu-
tabile comportamente ecologice.

Legiuitorul francez - este interesant de observat - nu a preluat principiul în sensul cuprins 
în Declarația de la Rio, potrivit căruia, așa cum am arătat, poluatorul trebuie să suporte doar cos-
turile depoluării, ci pe cele ale Parisului. Convenția pentru protecția mediului marin al Atlanticu-
lui de Nord-Est din 1992, care, în articolul 2.2.b. prevede că „părțile contractante aplică princi-
piul poluatorul plătește, conform căruia costurile rezultate din măsurile de prevenire, reducere 
și combatere a poluării trebuie să fie suportate de poluator”. Din această definiție rezultă că în 
sistemul Convenției de la Paris, adoptat prin lege de Franța, nu mai este necesară acceptabilitatea 
costurilor. (Giroud, 2002).

Reglementarea cuprinsă în Legea nr. 137/1995 nu pare a fi pe deplin de acord cu cerințele 
principiului poluatorul plătește, acestea putând fi derivate din cele precedente. Unificarea efortu-
rilor financiare ale tuturor „poluatorilor” reali și virtuali existenți, pentru prevenirea și reducerea 
poluării, precum și lupta împotriva acesteia, s-a realizat în Fondul pentru mediu conform legii; un 
astfel de fond există și în reglementarea Legii nr. 18/1991, privind îmbunătățirea fondului funci-
ar. Este, însă, nu mai puțin adevărat că, prin diverse prevederi ale legii, persoanele fizice și juridice 
care dețin surse poluante au obligația de a le dota cu mijloace antipoluare, suportând cheltuielile 
necesare în acest scop; este, de exemplu, cazul art. 34, art. 47 lit. b, c, d, e din Legea 137/1995.

e) Principiul informării publice și participării la luarea deciziilor privind mediul.
Legea protectiei mediului prevede, in art. 3 lit. i), crearea unui cadru de participare a 

organizațiilor neguvernamentale și a populației la elaborarea și aplicarea deciziilor. În ceea ce ne 
privește, considerăm că participarea nu poate fi concepută fără o informare corectă și completă, 
astfel că cele două părți trebuie examinate în cadrul unui singur principiu.

Democrația participativă, desigur, nu este prevăzută în mod expres pentru politicile de 
protecție a mediului. Cu toate acestea, în acest domeniu activitatea statului nu poate avea șanse 
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de succes fără a împărți responsabilitatea cu toți cetățenii, cu organizațiile lor.
După cum se precizează în literatura de specialitate, cererea de participare a cetățenilor la 

protecția mediului este legată de caracteristicile problemelor din acest domeniu: universalitate, 
durată, interdependență și ireversibilitate.

Dreptul la informare apare, de fapt, ca un drept de acces la informație. Este, de altfel, mo-
dul în care acest drept își găsește consacrarea în art. 31 din Constituția României, potrivit căruia 
„dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit” (alin. 
1). Textul mai precizează, înainte de a stabili limitele exercitării acestui drept, că „autoritățile pu-
blice, potrivit competențelor lor, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra 
treburilor publice și asupra problemelor de interes personal”.

Cuprinzând texte specifice domeniului său de reglementare, Legea nr. 137/1995 precizează 
că statul recunoaște dreptul tuturor persoanelor la un mediu sănătos, garantând în acest scop, 
printre altele, accesul la informații privind calitatea mediului. (Uliescu, 1993).

Precizăm că prin modificările și completările aduse Legii-cadru a OUG 91/2002 s-a modifi-
cat și litera a a articolului 5, conținutul acesteia fiind „accesul la informațiile referitoare la mediu 
cu respectarea condițiilor de confidențialitate prevăzute de legislația în vigoare. «. Textul astfel 
modificat reprezintă aducerea la zi a legislației privind protecția mediului, cu privire la acest as-
pect, cu noile reglementări privind accesul la informațiile publice, respectiv Legea nr. 544/2001 
privind liberul acces la informatiile de interes public si Normele metodologice de aplicare apro-
bate prin HG 123/2002.

Legea nr. 86/2000 care a ratificat Convenția de la Aarhus privind accesul la informație, par-
ticiparea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în materie de mediu urmată de HG 
1115/2202 privind accesul la informațiile despre mediu reprezintă, în opinia noastră, căile noas-
tre de acces garantate pentru populației, pe de o parte, și, pe de altă parte, reguli imperative de 
gestionare și furnizare a informațiilor de mediu pentru autoritățile publice responsabile - cu atât 
mai mult - dorim să subliniem - în conformitate cu prevederile legale, nu este necesar să se justi-
fice scopul solicitarii informatiilor.

Nașterea dreptului la informare în domeniul mediului s-a produs odată cu Declarația de 
la Stockholm (principiile 19 și 20), care evocă, pe lângă modul în care publicul își poate exercita 
în deplină cunoștință de cauză responsabilitatea față de mediu, libera circulație a informațiilor. 
. Actul final al Conferinței de la Helsinki (1975) declară, pe de altă parte, că succesul unei poli-
tici de mediu presupune ca toate categoriile de populație și toate forțele sociale conștiente de 
responsabilitățile lor să contribuie la protecția și îmbunătățirea mediului.

De menționat, de asemenea, Directiva 90/313 a Uniunii Europene din iunie 1990 și noua Di-
rectivă 2003/4 CE (care va duce, desigur, și la modificarea HG 115/2002) privind libertatea de ac-
ces la informații. în materie de mediu, care urmărește asigurarea libertății de acces la informațiile 
deținute de autoritățile publice, precum și difuzarea acestora și stabilirea condițiilor de bază în 
care aceste informații ar trebui să fie accesibile. (Cans, 1995).

Pe de altă parte, principiul participării, pe care legea nu îl definește ca atare, emană dintr-o 
recomandare a Comitetului Miniștrilor Europeni, prin care se precizează că, în cazul în care o au-
toritate competentă își propune adoptarea unui act administrativ, persoanele interesate trebuie 
să fie informate despre acesta și, de asemenea, că autoritatea competentă trebuie să țină seama 
de faptele, argumentele și probele prezentate de persoanele interesate în cadrul procedurii de 
participare.

Principiul 10 al Declarației de la Rio se referă în mod expres la aceasta, în următorii ter-
meni: „modul cel mai adecvat de a face față problemelor de mediu este asigurarea participării 
tuturor cetățenilor implicați, la cel mai adecvat nivel”. Precizăm că principiile 20¬22 din aceeași 
Declarație se referă distinct la participarea femeilor, respectiv a tinerilor și a populațiilor și a 
comunităților autohtone.
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La un nivel specific, Declarația privind managementul durabil al pădurilor (Rio, 1992) insis-
tă și asupra aspectelor de participare, indicând, pe de o parte, că trebuie create o serie de condiții 
adecvate pentru populațiile indigene, pentru comunitățile acestora și pentru alte comunităților, 
precum și locuitorilor pădurilor, să le permită să fie interesați din punct de vedere economic de 
exploatare, să desfășoare activități profitabile și să se bucure de mijloace de existență și de un 
nivel de trai adecvat, în special datorită regimurilor funciare care încurajează o gestionare a pă-
durilor viabilă din punct de vedere ecologic. ; pe de altă parte, trebuie încurajată în mod activ par-
ticiparea deplină a femeilor la toate aspectele managementului, conservării și exploatării viabile 
din punct de vedere economic a pădurilor.

Participarea comunităților locale și a populațiilor indigene la conservarea sau gestiona-
rea rațională a resurselor de mediu, așa cum rezultă din„Principiul 22” din Declarația Rio, este 
condiționat de recunoașterea identității, culturii și intereselor lor de către state; ele trebuie, de 
asemenea, să ofere comunităților și populațiilor respective tot sprijinul necesar pentru a participa 
efectiv la realizarea dezvoltării durabile. O astfel de participare a publicului la protecția mediului 
implică, în schimb, participarea la avantajele care ar putea decurge din aceasta.

Rolul recunoscut, în procesul decizional al administrației publice în domeniul mediului, al 
persoanelor interesate din afara structurilor de stat consacrate, a fost, în Franța, de natură să 
sperie administrația; iar acest lucru pare a fi cu atât mai curios cu cât a fost clar de la început 
că nu poate fi vorba de un proces de „co-decizie” și că, oricât de democratic ar părea, principiul 
participării are o serie de limite care decurg din însăși natura activităților și structurilor care le 
desfășoară. (Eliescu, 1972).

În ceea ce privește Convenția de la Aarhus din 25 iunie 1995, ratificată de România prin Le-
gea nr. 86/2000, participarea publicului la luarea deciziilor este extrem de utilă pentru calitatea 
și implementarea lor, publicul contribuind și la rezolvarea problemelor de mediu și dând posibili-
tatea autorităților de a lua în considerare preocupările și opiniile lor.

De asemenea, în textul Convenției, noțiunea de „public” este definită ca fiind una sau mai 
multe persoane fizice sau juridice, cum ar fi asociațiile, organizațiile sau grupurile acestora, iar 
„publicul interesat” ca publicul afectat sau care are un interes în domeniul mediului, în aceste ho-
tărâri, menționându - se exprea că organizațiile neguvernamentale legale de protecție a mediului 
vor fi considerate ca având un interes.

La rândul său, articolul 6 din Convenție prevede etapele și procedurile pentru a asigura 
participarea publicului la luarea deciziilor privind activitățile specifice cu impact asupra mediului.

În sistemul Legii nr. 137/1995 cu modificările ulterioare, în afară de trimiterea - deja 
menționată - prin care se consacră recunoașterea, de către stat, pentru toate persoanele, a drep-
tului la un mediu sănătos, art. 5 lit.a garantează accesul la informații privind calitatea mediului, 
lit.b prevede dreptul de asociere în organizații pentru protecția calității mediului, iar lit.c se referă 
la dreptul de consultare în vederea luării deciziilor privind elaborarea politicilor. , legislația și 
normele de mediu. (Dutu, 2000).

În ceea ce privește conținutul dispoziției de la lit.a a articolului 5 (după modificarea legii, 
aceasta a fost corectată), aceasta a primit o redactare nu foarte mulțumitoare, care avea mai mult 
sensul de a restrânge accesul persoanelor interesate la informații; deoarece în timp ce Constituția 
se referea la dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public (art. 31 alin. 
1), textul menționat garanta accesul doar la informațiile referitoare la calitatea mediului, ceea ce 
era evident absolut insuficient în protecția naturii.

În prezent, în România, cadrul legal de participare publică este constituit de: Legea nr. 
137/1995 cu modificările și completările ulterioare prin OUG nr. 91/2002 si aprobata prin Legea 
nr. 294/2003 care cuprinde prevederi exprese în capitolele II și III ce se referă la evaluarea de 
mediu pentru planuri și programe și reglementarea activităților economice și sociale cu impact 
asupra mediului, inclusiv participarea publicului (art. 17), Legea 52/2003 privind transparența 
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decizională în administrația publică care prevede la capitolul II sect. 1 și 2, intitulate hotărâri pri-
vind participarea publicului la procesul de elaborare a actelor normative și de evaluare a decizii-
lor; Legea 22/2001 pentru ratificarea Convenției de la Espoo (1991) privind evaluarea impactului 
asupra mediului în context transfrontalier, precum și alte acte de reglementare a procedurilor la 
nivelul hotărârilor guvernamentale și ordinelor ministeriale.

Reglementările respective stabilesc procedurile de participare a publicului, precum și per-
soanele responsabile cu respectarea acestora.

Importanța participării publice pare evidentă autorităților competente în domeniul 
protecției mediului, care pot afla ideile și opiniile „utilizatorilor de mediu”, putând astfel adopta 
decizii informate, evitând riscurile pentru mediu și sănătatea umană.

În plan practic, însă, ni se pare de un interes excepțional pentru aplicarea principiului par-
ticipării și informării, reglementarea, prin Legea nr. 137/1995 cu modificarile si completarile ul-
terioare, ale procedurii de evaluare a impactului economic si social și al activității privind mediul; 
printre etapele acestei proceduri se numără publicarea și dezbaterea raportului privind studiul 
de impact asupra mediului, precum și consemnarea observațiilor și a concluziilor rezultate, iar 
procedura de autorizare este publică. Mediatizarea proiectelor și activităților pentru care se so-
licită aprobarea, acordul și/sau autorizarea de mediu și studii de impact, precum și dezbaterea 
publică, este asigurată de autoritatea competentă pentru protecția mediului.

Cu referire la reglementarea, cuprinsă în legea-cadru, privind protecția așezărilor umane, se 
prevede că: „autoritățile de protecție a mediului și consiliile locale vor iniția acțiuni de informare 
și participare, prin dezbatere publică, cu privire la programele de dezvoltare urbană și gospodărie 
comunală. , asupra importanței măsurilor menite să protejeze mediul și așezările umane, discu-
tând tot mai mult despre un „mediu urban” echivalent cu noțiunea de mediu.

Vom preciza, în sfârșit, caracterul larg deschis pe care îl reprezintă, în legislația noastră, 
textul art. 87 din legea protecției mediului, prin care organizațiile neguvernamentale dobândesc 
legitimitate procesuală activă, putând introduce acțiuni în instanță pentru conservarea mediului, 
indiferent cine a suferit prejudiciul. Foarte important teoretic și, fără îndoială, din punct de vedere 
practic, art. 87 din lege, introdus în proiect în cadrul dezbaterilor parlamentare, este marcat, din 
păcate, de consecințele grabei excesive cu care a fost discutată și adoptată aceasta; textul este, în 
opinia noastră, cel puțin incomplet dacă nu greșit.

Într-adevăr, acest articol (87) din lege se referă la organizațiile neguvernamentale, fără ni-
cio altă precizare, ceea ce ar însemna că privește orice organizație neguvernamentală, indiferent 
de obiectul său de activitate și scopul pentru care a fost înființată; totuși, o astfel de soluție este 
greu de conceput, chiar și numai prin prisma principiului specialității capacității de folosință a 
persoanelor juridice. Vorbim, credem noi, doar despre organizațiile neguvernamentale care au ca 
obiect de activitate protecția mediului.

Pe de altă parte, intervenția organizațiilor respective - concretizată în acțiuni judiciare - in-
tervine nu numai în ipoteza că s-a produs o vătămare, ci și - poate, mai ales - pentru a preveni o 
vătămare.

În al treilea rând, în ipoteza în care prejudiciul efectiv a fost suferit de o anumită persoană 
fizică sau juridică, nu este de imaginat ca o organizație pentru protecția mediului să se substituie 
prin solicitarea instanței de judecată pentru repararea prejudiciului.

În fine, art. 87 din lege pare să instituie un privilegiu în favoarea organizațiilor neguverna-
mentale, acordându-le acestora un drept pe care art. 5 lit.c) din aceeași lege garantează, într-o 
formulare mult mai largă, tuturor persoanelor. Este – trebuie să remarcăm aici – singurul caz din 
legislația noastră în care este recunoscută posibilitatea exercitării unei veritabile „acțiuni popu-
lare”; sau, chiar și în dreptul comparat, legiuitorul este pretutindeni foarte reticent la o asemenea 
reglementare.

f) Principiul abordării globale presupune reglementarea și tratarea unitară, sistematică a 
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întregii probleme de mediu, pornind de la ideea că protecția acesteia este o chestiune complexă, 
cuprinzând aspecte și elemente strâns legate între ele, interdependente și, în același timp. timp, 
unitar. În același timp, problema vastă a protecției mediului este strâns legată de dezvoltarea 
economică și socială a țării, de o dezvoltare durabilă în care satisfacerea nevoilor actuale prin ex-
ploatarea naturii lasă loc, printr-o politică rațională, pentru posibilitatea dezvoltării generațiilor 
viitoare.

Considerăm că reglementările din Legea-cadru privind protecția mediului reflectă în mod 
adecvat aceste preocupări; totuși, este necesară completarea sau revizuirea reglementărilor legis-
lative sectoriale, de specialitate, care, în cea mai mare parte, a fost realizată odată cu armonizarea 
legislației în cadrul procesului de aderare la UE.

Afirmarea acestui principiu ridică unele considerații legate, inclusiv la nivel internațional, 
de interdependența dintre mediu și dezvoltare sau, în alți termeni, de principiul articulării mă-
surilor de protecție a mediului cu cerințele dezvoltării. Este ceea ce, în limbajul unor autori, a 
fost caracterizat ca un principiu cu două laturi; prima dintre acestea exprimă ideea - importantă 
pentru țările în curs de dezvoltare - că protecția mediului nu ar trebui să fie un obstacol pentru 
dezvoltare, în timp ce a doua susține ideea țărilor dezvoltate, conform căreia nu poate exista o 
dezvoltare durabilă fără a ține cont de mediu. în elaborarea și aplicarea politicilor de dezvoltare.

În acest sens, principiul 2 a) din Declarația privind pădurile recunoaște dreptul suveran și 
inalienabil al statelor de a folosi, gestiona și exploata pădurile care le aparțin în funcție de nevoile 
lor în domeniul dezvoltării și la nivelul propriu de dezvoltare economică și socială.

Dezvoltarea dreptului mediului ca un nou instrument de protejare a mediului necesar 
sănătății și vieții oamenilor, este desigur implicată în recunoașterea valorilor fundamentale con-
sacrate în declarațiile drepturilor și libertăților publice.

Dreptul mediului a condus la lungi dezbateri cu privire la existența dreptului omului la un 
mediu satisfăcător.

Pe plan internațional, numeroase declarații consacră recunoașterea unui drept al omului la 
mediu, ca expresie a importanței fundamentale a mediului pentru oameni. În acest sens, declarația 
de la Stockholm (1972) menționează: „omul are un drept fundamental la libertate, egalitate și 
condiții de viață satisfăcătoare, într-un mediu a cărui calitate îi permite să trăiască în demnitate 
și bunăstare. Este o datorie de onoare să protejarea și îmbunătățirea mediului pentru generațiile 
prezente și viitoare (principiul 1)».

Carta africană a drepturilor omului și ale popoarelor (Nairobi - 28 iunie 1981) proclamă 
în art. 24: „toate popoarele au dreptul la un mediu satisfăcător, propice dezvoltării lor” (Kamto, 
1996).

În democrațiile occidentale, mai multe constituții revizuite după 1972 au inserat noul drept 
al omului la mediu, precum: Constituția Greciei (1975) - în art. 24; Constituția Portugaliei (1976) 
- în art.66; Constituția Braziliei (1988), în art. 285.

În avizul său consultativ din 8 iunie 1996, Curtea Internațională de Justiție afirmă: „mediul 
nu este o abstracție ci, desigur, spațiul în care trăiesc ființele umane și în care realitatea vieții lor, 
sănătatea lor și cea a generațiile viitoare depind”. Așadar, mediul înconjurător este o realitate 
care a căpătat vocație universală în mai bine de treizeci de ani, transformată într-o multitudine de 
reguli internaționale și naționale care, de fapt, stau la baza unui nou drept fundamental al omului.

Valorile atașate protecției și bunei gospodăriri a mediului sunt strâns legate de satisfacerea 
nevoilor esențiale (apă, aer, hrană). Dar nevoile esențiale ale omului sunt condiționate de marile 
echilibre naturale ale biosferei și deci de impactul activităților umane asupra mediului natural și 
a resurselor naturale. Protecția mediului și respectarea regulilor ecologiei devine astfel un impe-
rativ vital legat de dreptul fundamental la viață.

Echilibrul biologic, biodiversitatea, conștientizarea rolului pe care speciile de floră și faună 
îl joacă în menținerea echilibrului natural, sunt indispensabile pentru supraviețuirea umanității.



LEGEA ŞI VIAŢA Publicaţie ştiinţifico-practică 140
ediție specială, 2022

LAW AND LIFE Scientific-practical publication

special edition, 2022

Mediul, protecția lui, au dobândit și un statut de drept fundamental, deoarece au devenit 
expresia unei politici publice de interes colectiv, a unei solidarități nu numai în interiorul statelor, 
ci și la nivel internațional (protecția mediului uman,  zonele de coastă, protecția stratului de ozon).

Mediul reflectă așadar o valoare socială, o etică, o responsabilitate colectivă care se impune 
nu numai statelor, ci și tuturor actorilor economici și sociali. Mișcările ecologiste sunt, de altfel, 
susținute și influențate de o puternică mișcare populară însoțită de organizații neguvernamentale, 
iar în unele țări și de partide ecologice. Având un fundament științific și un fundament social, me-
diul, organizat sub aspect juridic printr-o multitudine de convenții internaționale și legi naționale 
(în mare parte asemănătoare) a căpătat o legitimitate politică, astfel încât a fost consacrat în cele 
mai înalte reglementări din ierarhia legilor, anume în constituții ca drept fundamental.

Consacrarea la nivel constituțional în multe țări, despre care am menționat mai înainte, are 
poate un caracter mai special în ceea ce privește Constituția Franței.

Guvernul francez, la inițiativa Președintelui Republicii, a decis să introducă protecția me-
diului în Constituție. Orice abordare cu privire la conținutul Constituției este un act solemn, dar 
experiența Republicii a V-a a arătat că pot avea loc numeroase reforme constituționale în ceea ce 
privește organizarea puterilor constituționale sau alte probleme fundamentale ale societății.

În 2002, președintele francez le-a propus francezilor să includă dreptul la mediu într-o cartă 
„avizată” de Constituție alături de drepturile omului, drepturile economice și sociale, menționând 
că se vor înregistra mari progrese.

Desigur, carta care consacră acest drept este o „gazdă legislativă” până la revizuirea 
Constituției. Credem că este de remarcat faptul că acest mod de consacrare constituțională 
dovedește o anumită urgență care nu a permis să aștepte ocazia de a revizui Constituția, așa cum 
sa întâmplat în România.

În același sens, subliniem faptul că în Proiectul Cartei Europene pe principiile generale pen-
tru protecția mediului și dezvoltarea durabilă există „principiul integrării și interdependenței, în 
special în ceea ce privește drepturile omului și obiectivele sociale, economice și de mediu”.

De asemenea, dreptul omului la mediu, se remarcă în acest document elaborat de profeso-
rul M. Prieur, este recunoscut, și garantat de comunitatea internațională, de Consiliul Europei prin 
jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și precum prin constituțiile multor 
state membre ale sale. (Prieur, 1993).

Dacă protecția mediului duce inevitabil la dobândirea unor libertăți fundamentale, precum, 
de exemplu, dreptul de proprietate sau restrângerea unor servituți sau restrângerea dreptului de 
circulație în anumite arii protejate, se ajunge, așa cum noi am demonstrat, consacrând drepturi 
fundamentale deja recunoscute sau pentru a extinde alte preocupări. (Giroud, 1974).

Dreptul la mediu, inițial, era strâns legat de dreptul la sănătate și dreptul la viață; aceasta 
s-a tradus ulterior în afirmarea dreptului la condiții mai bune de viață și de muncă (sănătate și 
siguranță la locul de muncă) și prin dezvoltarea dreptului la odihnă și recreere.

Însă dreptul mediului este „purtător” al unor drepturi fundamentale, precum cele referi-
toare la dreptul la informare și participare, la luarea deciziilor, dreptul la asociere și, prin aceasta, 
întărirea funcției sociale și colective a unor drepturi deja existente.

Legea constituie masa atribuțiilor atât pentru stat și autorități publice, cât și pentru individ. 
Este evident că protecția mediului poate fi motivul participării sporite a cetățenilor la viața publi-
că și democratizarea tuturor procedurilor.

Este poate dificil de formulat corect acest nou drept fundamental. În ceea ce privește drep-
turile omului, avem o viziune antropocentrică, dar dreptul mediului nu privește doar oamenii, ci 
și toate celelalte forme de viață, biosfera în sine. Se poate admite însă, într-un sens mai larg, că 
dreptul la mediu îl privește pe om și pe toate elementele naturale care îl înconjoară, în măsura în 
care formează un tot ecologic inseparabil. Este, desigur, un mediu sănătos, de bună calitate, conve-
nabil pentru dezvoltarea persoanei, echilibrat ecologic și propice dezvoltării vieții. Mai mult decât 
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un drept al omului în sens strict, este un drept capabil să protejeze în același timp atât omul, cât 
și mediul în care trăiește.

In legislatia română, garantiile privesc:
a) accesul la informații privind calitatea mediului, care, după modificarea și completarea 

prin OUG nr. 91/2002, este „accesul la informațiile referitoare la mediu cu respectarea condițiilor 
de confidențialitate prevăzute de legislația în vigoare”.

b) dreptul de a se asocia in organizatii de protectia calitatii mediului.
c) dreptul de consultare pentru luarea deciziilor privind elaborarea politicilor, legislatiei si 

normelor de mediu, emiterea de acorduri si autorizatii de mediu, inclusiv pentru planuri de ame-
najare a terenurilor si urbanism.

d) dreptul de a se adresa direct sau prin asociații autorităților administrative sau judiciare 
pentru a preveni sau a despăgubi, în cazul producerii unor daune directe sau indirecte.

e) dreptul la despăgubiri pentru prejudiciul suferit. (Prieur, 2003).

Concluzii
Dacă toate aceste garanții legale sunt mai mult sau mai puțin firești, fiind cuprinse disparat 

în alte reglementări aparținând dreptului civil, dreptului administrativ, dreptului constituțional 
sau altor ramuri de drept, ni se pare demn de evidențiat mai ales dreptul oricărei persoane fizice, 
direct sau printr-o asociere, să dobândească legitimitatea procesuală activă pentru prevenirea 
sau repararea unor prejudicii precum problemele de mediu și care, în mod normal, nu pot fi con-
siderate un prejudiciu direct.

Prin aceasta, legislația noastră a devenit o legislație de avangardă în repararea daunelor eco-
logice suferite de „elementele bune ale mediului” care, prin natura lor, nu sunt în general însușite 
și deci nu pot fi considerate obiecte ale unui prejudiciu direct ce poate fi constatat. în patrimoniul 
persoanelor fizice sau juridice.

În ceea ce privește legalizarea procesuală activă ex lege conform art. 5 la care ne-am referit, 
pentru persoanele fizice, am putea invoca ideea unei „Actio popularis” - pentru interese comune, 
dar acțiunile din această categorie nu puteau fi îndreptate decât împotriva unui act general, în mă-
sura în care prevederile acestuia se refereau la propria poziție juridică.  Pe de altă parte, trebuie să 
menționăm că jurisprudența a lărgit definiția „problemei juridice”, admițând că anumite „interese 
ideale” pot fi apărate în instanță.

Legea-cadru pentru protectia mediului acordă, prin aceasta legitimare procesuală activă, 
acces larg la justitie pentru protectia mediului, dar in acelasi timp o garantie reala pentru apara-
rea dreptului, recunoscut si acum, conform prevederilor constituționale „pentru un mediu sănă-
tos și echilibrat ecologic”.
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ABSTRACT
 В статье анализируется вещество α-пирролидиновалерофенон (α -PVP), производное 

N-метилэфедрона. Статья подводит некоторые итоги идентификации α-пирролидиновалерофенона 
с использованием методов хромато-масс-спектрометрии, ИК- и УФ-спектроскопии. Выделяются и 
описываются характерные особенности использования УФ-спектрометрии. Обосновывается мысль о 
том, что посредством УФ- спектрометрии возможно с высокой точностью, выполнив  качественный  
и количественный анализ, идентифицировать α-пирролидиновалерофенон, исключив использование 
дорогостоящих реагентов. 

Ключевые слова: альфа-пирролидиновалерофенон (α-PVP), дизайнерские наркотики, хромато-
масс-спектрометрия, ИК-спектроскопия, УФ-спектрометрия.

IDENTIFICATION OF ‒ α-PIRROLIDINOVALEROPHENONE (‒ α-PVP) USING INSTRUMEN-
TAL STUDY METHODS

ABSTRACT
The article analyzes the substance α-pyrrolidinovalerophenone (α-PVP), a derivative of N-methylephed-

ron. The article summarizes some of the results of the identification of α-pyrrolidinovalerophenone using the 
methods of chromato-mass spectrometry, IR and UV spectroscopy. The characteristic features of the use of UV 
spectrometry are singled out and described. The idea is substantiated that by means of UV spectrometry it is 
possible to identify α-pyrrolidinovalerophenone with high accuracy by performing a qualitative and quantitative 
analysis, eliminating the use of expensive reagents.

Keywords: alpha-pyrrolidinovalerophenone (α-PVP), designer drugs, gas chromatography-mass spec-
trometry, IR spectroscopy, UV spectrometry.
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В последние годы злоупотребление дизайнерскими наркотиками и их незаконный 
оборот стали одной из наиболее серьезных проблем для мирового сообщества. Дизайнер-
ские наркотики, в настоящее время представляют собой большую группу веществ, пре-
имущественно синтетического происхождения, которые разрабатываются и проникают 
в теневой оборот в обход действующих законов, регулирующих отношения, связанные 
с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Высокая востребованность 
упомянутых веществ среди молодежи обусловлена доступностью приобретения, низкой 
стоимостью и предполагаемой безопасностью последних по сравнению с известными нар-
котическими веществами  синтаксического или естественного происхождения [1]. Важно 
отметить, что на текущий момент наибольшее распространение в глобальных масштабах 
незаконного оборота наркотиков получили синтетические каннабиноиды (39,3%), синте-
тические катиноны (16,6%), фенилэтиламины (14,1%).  Между тем, подчеркнем, что  пипе-
разины и триптамины встречаются реже [1]. 

Рассматривая проблему катинонов, являющихся обширной группой синтетических 
дизайнерских наркотиков, появившихся в США в 2004 г., а в Европе в 2008 г. следует отме-
тить, что данный класс эндогенных алкалоидов моноаминов мало изучен и требует даль-
нейших исследований. Катиноны в своей основе имеют фенилэтиламин с кето-группой в 
β-положении. Синтетические катиноны являются производными bk-амфетамина (β-кето-
α-метил-фенилалкиламина), который химически сходен с метамфетамином «cristal meth» 
и 3,4-метилендиоксиметамфетамином «extasy». Небезынтересно уточнить, что впервые 
катинон был выделен из природного сырья — растения Catha edulis, произрастающего в 
Йемене, которое местными жителями используется для получения психостимулирующего 
эффекта центральной нервной системы [1].

 Распространение по всему миру синтетических катинонов, как группы новых пси-
хоактивных веществ, впервые было подробно освещено в отчете Управления Организа-
ции Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) “The challenge of new 
psychoactive substances” (“Проблема новых психоактивных веществ”), в котором говори-
лось о появлении на рынке незаконного оборота наркотиков, по состоянию на июль 2012 
года, более 250 индивидуальных соединений [2]. В части катинонов, в настоящее время 
известно более 50 различных производных. Коммерционная реализация синтетических 
катинонов, как показывает практика, осуществляется в трех основных формах: порош-
кообразной, таблетированной, капсулированной. Однако из перечисленных трех основ-
ных форм, свыше 95% производных катинонов реализуются в порошкообразной форме. 
В складывающейся сложной ситуации с проникновением синтетических катинонов на 
рынки  сбыта наркотиков и психотропных веществ, для идентификации новых катинонов, 
возрастает необходимость в разработке и внедрении в экспертную практику высокочув-
ствительных, надежных и воспроизводимых методов исследования. В то же время реше-
ние данной проблемы затруднено отсутствием в рассматриваемой области специальной 
научной литературы, надлежащих аналитических методов и методик, а также доступных 
эталонных образцов химических веществ [2]. 

С учетом вышеизложенного, в качестве исследовательской задачи была определена 
разработка методов идентификации наркотиков  нового поколения, а именно проведение 
инструментальных исследований по  анализу катинонов. В статье объектом исследования 
является новый «дизайнерский наркотик» группы катинонов α-пирролидиновалерофенон 
(α-PVP), приведенный на рисунке 1, который является производным наркотического со-
единения N-метилэфедрона. 
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Рис. 1  α-пирролидиновалерофенон (α-PVP)

В ходе выполненных исследований основное внимание было уделено эксперимен-
тальной проверке чувствительных химико-аналитических методов, которые могут быть ис-
пользованы при проведении материаловеческих экспертиз α-пирролидиновалерофенона 
и позволяющие обеспечить подготовку достовернных судебно-экспертных заключений. 

Таким образом целью настоящей работы является проверка эффективности и на-
дежности способов обнаружения и идентификации α-пирролидиновалерофенона (α-PVP).

При проведении лабораторных исследований была выполнена выборка из образцов 
синтетических катинонов, а именно α-пирролидиновалерофенона, которые фигурирова-
ли в качестве  вещественных улик в рамках назначенных органами юстиций и уголовного 
преследования судебных экспертиз. Отобранные образцы  (пробы) для проведения иссле-
дований находились как в порошкообразном состоянии, так и в виде комков.

Исследования были выполнены на предмет выявления возможного присутствия 
в анализируемых образцах наркотических средств, психотропных, сильнодейству-
ющих или ядовитых веществ включенных в официальный перечень подлежащих 
контролю в Республике Армения. Для идентификации использованы следующие ин-
струментально-аналитические методы - газовая хроматография с масс-селективным 
детектированием, ИК- и УФ-спектроскопии.

Отбор и подготовка проб α-пирролидиновалерофенона (α-PVP) проведены в со-
ответствии с методическими рекомендациями Руководства ООН для национальных 
лабораторий экспертизы наркотиков «Рекомендуемые методы идентификации и анализа 
синтетических катинонов в изъятых материалах» (Нью-Йорк, 2016 год).

Соблюдение определенной процедуры отбора проб было вызвано прежде всего не-
обходимостью обеспечить возможность проведения информативного и достоверного хи-
мического анализа. Поскольку для большинства качественных и количественных методов, 
применяемых в лабораториях судебной экспертизы наркотиков, требуется незначитель-
ное количество исходного экспериментального материала, крайне важно, чтобы количе-
ственная выборка была репрезентативной для всего объема порошкообразного материа-
ла, из которого она была отобрана.

Для идентификации и обнаружения в представленных на экспертные исследования 
образцах α-пирролидиновалерофенона (α-PVP) на начальном этапе, в качестве инструмен-
тального метода был протестирован метод газовой хроматографии с масс-селективным 
детектированием. Как известно, газовая хроматография с масс-спектрометрией является 
наиболее распространенным комбинированным методом, применяемым в судебной экс-
пертизе при идентификации образцов наркотиков, в котором сочетаны два независимых 
способа анализа, хроматографическое разделение и масс-фрагментация. Широкодоступ-
ность данного инструментального оборудования, позволяющего проводить исследования 
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с использованием  стандартных аналитических капиллярных колонок, обеспечивая вы-
сокую эффективность и достоверность результатов, сделала данный метод наиболее рас-
пространенным в экспертной практике.

Все отобранные для анализа образцы были проанализированы с помощью масс-
спектрометра модели GC-7890A MSD-5975 фирмы Agilent Technologies, при следующих па-
раметрах   хроматографирования:

−	капиллярная колонка HP-5MS 5% Phenyl Methyl Siloxane, с внутренним диаметром 
колонки 0,25 мм и длиной  30 м;

−	температурный диапазон колонки 100°С-300°С, с температурным шагом (40°С/ 
мин);

−	газ-носитель -  гелий;
−	температуры детектора – 150 °С и  ионного источника – 230 °С;
−	интервал сканируемых масс 50—550 m/z.
 Порошкообразные образцы исследуемых наркотиков взвешивались на аналитиче-

ских весах с высокой точностью измерения и растворялись в метаноле в концентрации 1 
мг/мл.

В результате проведенных исследований на хроматограммах образцов были вы-
явлены пики, соответствующие по времени удерживания и масс-спектрам пикам 
α-пирролидиновалерофенона (α-PVP). В частности, на хроматограмме исследуемого образ-
ца (см. рис. 2) содержащего α-PVP отчетливо виден хромотографический пик, соответству-
ющий по времени удержания 7,774 минутам. В ходе  анализа полученных масс-спектров с 
целью расшифровки и идентификации молекулярной структуры исследуемых образцов 
(см. рис. 3) были выделены сигналы, отвечающие ионам: 55,1, 77, 103, 126,1, 160 и 188 m/z. 
Сопоставляя полученные изотопные профили с библиотечными данными масс-спектров, 
включенных в специализированную экспертную электронную библиотеку масс-спектров 
электронной ионизации (SUDMED_ MS_3016_ACSLIB_20210115) можно с 97% вероятно-
стью отметить, что зарегистрированы масс-спектры выбранных ионов совпадают с пика-
ми α-PVP.

Рис. 2. Хроматограмма образца, содержащего α-PVP с временем удерживания RT=7,774 мин.
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Рис. 3.Масс-спектр компонента (α-PVP) с временем удерживания RT=7,774 мин.

В качестве второго инструментального метода идентификации α-PVP был апроби-
рован метод ИК-спектроскопии. Для идентификации отобранных на исследование образ-
цов синтетического катинона в инфракрасном спектре волн, были изготовлены тонкие 
прозрачные пластины. Данные пластины были получены методом прессования из смеси 
2 мг гомогенизированного порошка и 200 мг тщательно высушенного и измельченного 
бромида калия (KBr). Пластины были исследованы на ИК- Фурье спектрометре модели 
«IRPrestige-21»  фирмы SHIMADZU. В результате интерпретации полученных инфракрас-
ных спектров (см. рис. 4) было установлено, что объекты исследования образуют спектры, 
содержащие полосы поглощения в следующих диапазонах длин волн: 3456,44 см-1,3265,49 
см-1, 3172,90 см-1(валентные колебания характерные для группы C-H),  2742,78 см-1 (валент-
ные колебания характерные для группы N-C), 1541,12 см-1, 1500,62 см-1(скелетные колеба-
ния ароматического кольца), 1699,29 см-1, 1500,62 см-1 (валентные колебания характерные 
для группы C=O), 1408,04 см-1 (деформационные колебания группы CH3), 883,40 см-1, 754,17 
см-1 (деформационные колебаний группы CH2).
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Рис. 4. ИК-спектр образца катинона (α-PVP)

Таким образом, экспериментально установлено, что в молекуле исследуемого кати-
нона, присутствие определенных функциональных групп, приводит к возникновению по-
глощения излучения  характерных частот, которые в основном совпадают с библиотечны-
ми полосами  α-PVP [3]. 

Последующим методом, выбранным для исследования образцов катинона стал УФ-
спектрометрия. Не секрет, что УФ-спектрометрия представляет собой относительно про-
стой количественный анализ материалов, дополняющий такие качественные анализы ма-
териалов, как ИК-спектроскопия, хромато-масс-спектрометрия и т. д. [4, 5]. С помощью 
УФ-спектрофотометра можно быстро, легко и с высокой точностью, без использования до-
рогостоящих реагентов, проанализировать наркотические химические соединения. 

В нашем случае, образец катинона был  исследован  на   УФ-спектрофотометре моде-
ли Cary 60 фирмы Agilent Technologies.  Заслуживает внимания конструкция Cary 60, в ко-
торой используется спаренный  кремневый диодный детектор, кварцевая просветленная 
оптика (диапазон длин волн от 190 нм до 1100 нм),  а в качестве источника - импульсная 
ксеноновая лампа. Отметим также некоторые параметры данного исследования, а именно 
скорость развертки спектра - до 24 000 нм/мин и  частоту выборки данных -  до 80 раз 
в секунду. 

Для проведения  исследований α-PVP, были изготовлены лабораторные пробы с ис-
пользованием 10-25 мг исследуемого  образца,  растворенного  в  50 мл дистиллирован-
ной воды и  подкисленного  2-3   каплями концентрированной  соляной  кислоты.  УФ-
спектры растворов, приготовленных образцов были изучены в условиях аналогичным 
стандартным образцам (были использованы вторичные стандарты, которые ранее были 
направлены на экспертизу). При проведении анализов использованы 10 мм кварцевые 
кюветы.  Следует подчеркнуть, что при выполнении исследований с использованием УФ-
спектрофотометрии, наличие посторонних компонентов не является помехой, если разни-
ца между длинами волн в максимумах поглощения исследуемого вещества не превышает 
20 нм.

На рисунке 5 показан УФ-спектр поглощения образца катинона α-PVP. Как видно из 
рисунка 5, максимальное значение поглощения соответствует λmax = 252 нм.
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Рисунок 5. УФ спектр поглощения образца α-PVP

Для указанных в таблице 1 концентраций были получены нижеследующие значения 
оптической плотности, измеренные при максимальном значении поглощения λmax = 252 
нм. Полученные результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Калибровочные значения

Образцы Концентрация мг/мл Оптическая плотность
 №1 4.16  1.3396
 №2 5.00  1.6801
 №3 6.25  2.0361
 №4 8.33  2.6641
 №5 12.50  3.6203

Далее, для нахождения концентрации вещества в растворе с использованием полу-
ченных значений оптической плотности, была построена калибровочная кривая α-PVP, то 
есть линейная зависимость оптической плотности (D) от концентрации (С) (см. рис. 6).

Рисунок 6. Калибровочная кривая α-PVP

 Для проверки использованного метода, были измерены следующие концентрации 
α-PVP: 11,86мг/мл, 11,91мг/мл и 6,56 мг/мл. Полученные результаты приведены в табли-
це 2.
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                                                            Таблица 2.  Результаты образцов α-PVP
                                    катинона разных концентрации

Образцы Концентрация мг/мл Оптическая плотность

 №1 11.86  3.6383

 №2 11.91  3.6522

 №3 6.56  2.0128

Таким образом, полученные результаты подтверждают возможность проведения ка-
чественного  и количественного анализов α-пирролидиновалерофенона с использованием 
метода УФ-спектрофотометрии. 

В дополнение к упомянутому выше методу УФ-спектрофотометрии следует отме-
тить  нижеследующие преимущества количественных расчетов, а именно:

−	высокая точность и воспроизводимость (относительная погрешность измерения 
не превышает 2 - 3%);

−	возможность изучения водных растворов исследуемого вещества;
−	наличие добавок в наркотическом веществе не влияет на результаты измерений 

(сахар, крахмал, сода и т. д.);
−	скорость анализа;
−	отсутствие необходимости использования дорогостоящих и редких реагентов.
Таким образом, в результате выполненных исследований, с использованием доступ-

ных инструментальных методов анализа были получены экспериментальные результаты, 
позволяющие сформулировать нижеследующие выводы:

1. Методом ГХ-МС получены масс-спектры исследуемого 
α-пирролидиновалерофенона (α-PVP) с временем удерживания 7,774 мин, которые  прак-
тически совпадают с библиотечными данными (SUDMED_ MS_3016_ACSLIB_20210115).

2. Методом ИК-спектроскопии получен ИК-спектр пропускания α-PVP с полосами 
поглощения, которые в основном совпадают с библиотечными данными (https://www.
swgdrug.org/Monographs/a-PVP.pdf)

3. Методом УФ- спектрометрии возможно быстро, легко и с высокой точностью про-
водить  качественные  и количественные анализы по обнаружению и идентификации 
α-пирролидиновалерофенона (α-PVP) без использования дорогостоящих реагентов. 
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ABSTRACT
Eficacitatea expertizei judiciare nu depinde numai de calitatea cercetării efectuate, metoda de efectuare a 

cercetării sau tipul concluziilor la care a ajuns expertul, dar şi de capacitatea ofiţerului de urmărire penală, a pro-
curorului sau a instanţei de judecată de a înţelege şi de a folosi rezultatele cercetării în cadrul procesului penal.

Procesul de efectuare a expertizei judiciare se finalizează cu materializarea cercetării efectuate în rapor-
tul de expertiză judiciară. Raportul de expertiză judiciară reprezintă o informare scrisă cu privire la cercetarea 
efectuată, rezultatele acesteia precum şi concluziile la care a ajuns expertul în rezultatul efectuării expertizei.

Cuvinte cheie: expertiză judiciară, raport de expertiză, expert judiciar, aprecierea, probele, propria con-
vingere, Curtea Constituţională.

PROCEDURAL ASPECTS REGARDING THE ASSESSMENT OF THE FORENSIC 
EXPERT REPORT

ABSTRACT
The effectiveness of the judicial expertise does not depend only on the quality of the research carried out, 

the method of carrying out the research or the type of conclusions reached by the expert, but also on the ability of 
the criminal investigation officer, the prosecutor or the court to understand and use the results of the research in 
the criminal process.

The process of carrying out the judicial expertise is completed with the materialization of the research 
carried out in the judicial expertise report. The forensic expert report is a written information about the effect 
research, here, its results as well as the conclusions reached by the expert as a result of the expertise.

Keywords: judicial expertise, expert report, judicial expert, assessment, evidence, own conviction, Consti-
tutional Court.

Actualitatea temei de cercetare
Cercetarea completă și obiectivă a circumstanțelor cauzei constituie o obligație pozitivă a 

statului, care este realizată doar cu condiția îndeplinirii cumulative a mai multor angajamente 
reflectate în practica CtEDO. Această obligație a statului este realizată prin intermediul reprezen-
tanților organului de urmărire penală, procurorului, precum și de instanța de judecată. Totodată, 
nu putem exclude și alte persoane care participă în cadrul procesului penal și contribuie la buna 
desfășurare a acestuia.

Obiectivele lucrării
Obiective prezentului articol constau în examinarea prevederilor legale cu privire la apre-

cierea raportului de expertiză judiciară, care cuprind o serie de garanții care asigură respectarea 
drepturilor și libertăților fundamentale ale părților la proces.
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Metode şi materiale aplicate
În prezenta lucrare au fost aplicate un șir de metode de cercetare, printre care: metoda 

logică (bazată pe analiza inductivă și deductivă, interpretarea normelor juridice care reglemen-
tează activitatea de expertiză judiciară etc.), metoda comparativă, metoda sistemică (aplicabilă în 
scopul cercetării actelor juridice naționale și internaționale care conțin reglementări cu privire la 
instituția expertizei judiciare în cadrul procesului penal), metoda empirică (în procesul elaborării 
lucrării de către autor a fost examinată practica CtEDO, Curții Constituționale, Colegiului Penal al 
CSJ precum și au fost consultate dosare penale).

Discuții
Literatura în domeniul dreptului procesual penal precum și cea din domeniul criminalisticii 

au redat diferit procesul de apreciere a probelor precum și de evaluare a conținutului acestora. 
În opinia autorului I.I. Muhin, aprecierea probelor reprezintă activitatea intelectuală, efec-

tuată în anumite forme logice, ca proces logic de stabilire a prezenței și interacțiunii între probe 
[12, p. 97], stabilirea rolului și conținutului acestora, suficiența și modalitatea de utilizare a probe-
lor pentru soluționarea circumstanțelor importante pentru justa soluționare a cauzei.

Considerăm că un aspect important în aprecierea probelor a expus-o autorul rus Iu.C. Orlov, 
care susținea părerea că aprecierea probelor decurge conform regulilor sale logice și psihologice 
[14, p. 81].

Susținem opinia autorului Z.Z. Zinatulin, care menționează că aprecierea probelor parcurge 
două etape: procedurală și gnoseologică. Totodată, el reiterează că procesul de apreciere a probe-
lor este compus din două elemente definitorii: aprecierea logică și aprecierea legală. Aprecierea 
logică este caracterizată prin faptul că în cadrul probațiunii părțile la proces efectuează anumite 
acțiuni prin care se constată pertinența, concludența, utilitatea și veridicitatea probelor. Apre-
cierea legală, la rândul său, se caracterizează prin faptul că acțiunile logice ale participanților la 
proces sunt realizate în urma apariției relațiilor procesual penale, aprecierii îi sunt supuse doar 
acele elemente de fapt care au fost dobândite cu respectarea prevederilor codului de procedură 
penală, rezultatele aprecierii sunt materializate în acte procesuale, reieșind din prevederile legii 
[10, p. 107].

Cu privire la aprecierea probelor în cadrul procesului penal s-a expus și Colegiul penal 
al CSJ: „…aprecierea probelor este unul dintre cele mai importante momente ale procesului pe-
nal, deoarece întregul volum de muncă depus de către organele de urmărire penală, instanțele 
judecătorești, cât și de părți în proces, se concentrează pe soluția ce va fi dată în urma acestei 
activități” [1].

Una dintre garanțiile aprecierii corecte și obiective a probelor este imparțialitatea și inde-
pendența procesuală a ofițerului de urmărire penală, procurorului și judecătorului. Legiuitorul 
recunoaște că în procesul aprecierii probelor un rol important îl ocupă personalitatea judecătoru-
lui și a ofițerului de urmărire penală. Din acest considerent, propria convingere, formată în urma 
cercetării tuturor probelor administrate, care are în conținutul său și aspect psihologic, reprezintă 
un element esențial la aprecierea probelor.

Propria convingere, ca temei de apreciere a probelor ia naștere în urma examinării tuturor 
probelor din punct de vedere al coroborării lor. Anume prin intermediul propriei convingeri a fost 
expusă teoria liberii aprecieri a probelor. 

O poziție destul de interesantă cu privire la libera apreciere a probelor a expus-o Iu.C. Orlov 
[17, p. 71], care consideră că propria convingere constituie o alternativă teoriei aprecierii formale 
a probelor. La fel, autorul sus-menționat afirmă că propria convingere reprezintă o metodă de 
apreciere folosită din considerentul că nu există o altă metodă de apreciere a probelor.

Propria convingere constituie influența personalității ofițerului de urmărire penală, jude-
cătorului asupra procesului de aprecierea a probelor. Din acest considerent, propria convingere 
este examinată din mai multe puncte de vedere: gnoseologic, procesual, precum și cel psihologic. 
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Considerăm că în procesul de apreciere a probelor, aspectul de bază îl ocupă anume aspectul psi-
hologic.

Susținem cele expuse de autorul Iu.V. Korenevski, care opinează că în cadrul procesului 
penal ofițerul de urmărire penală, procurorul și judecătorul, pe baza probelor administrate, își 
creează o imagine mentală, o presupusă imagine a locului săvârșirii infracțiunii, și rămân față în 
față cu imaginea pe care și-au creat-o. Fiecare dintre ei trebuie să ia o decizie: imaginea creată este 
una corectă, corespunde această imagine cu realitate, concluziile la care a ajuns sunt oare corecte? 
În procesul aprecierii probelor nu există un criteriu obiectiv, deoarece circumstanțele cauzei sunt 
cunoscute doar în baza probelor administrate și imaginii create în baza acestora [11, p. 154].

În acest sens s-a expus și Comisia de la Veneția care „..a declarat că un judecător este liber 
să își expună opinia, să stabilească faptele și să aplice legea în toate problemele conform propriei 
sale convingeri și nu este obligat să se justifice în fața nimănui, nici chiar în fața altor judecători 
și/sau președintele instanței pentru modul în care a înțeles legea și a stabilit faptele. Acestea sunt 
garanțiile de bază care asigură independența judecătorului de a judeca cauzele cu imparțialitate, 
conform conștiinței sale și interpretării pe care a dat-o faptelor, și în conformitate cu legea apli-
cabilă” [4].

De asemenea, „Comisia de la Veneția a reiterat că sistemele juridice europene sunt foarte 
variate în ceea ce privește rolul atribuit judecătorului în raport cu organul legislativ, precum și 
părțile în proces. În sistemele juridice europene există, de asemenea, diferite tehnici de creație 
legislativă, variind de la coduri detaliate și complexe până la sisteme juridice cu prevederi mai 
generalizate, care lasă judecătorului mai mult spațiu de interpretare și acțiune. Cu toate acestea, 
întotdeauna va exista un anumit element de discreție la interpretarea legilor, stabilirea faptelor 
și aprecierea probelor. Aceasta este esența funcției judiciare și reprezintă un element de bază al 
independenței judecătorului” [4].

Cu privire la intima convingere a judecătorului s-a expus și Curtea Constituțională a Repu-
blicii Moldova. „Curtea reține că libera apreciere a probelor este strâns legată de regula cerce-
tării sub toate aspectele, complet și obiectiv a circumstanțelor cauzei și probelor. Astfel, Curtea 
menționează că dispozițiile potrivit cărora probele sunt supuse liberei aprecieri a judecătorului 
urmează a fi interpretate în sensul în care propria sa convingere este formată în urma cercetării 
tuturor probelor administrate. Curtea reliefează că noțiunea de „proprie convingere”, care este 
utilizată în textele de lege criticate, nu are sensul de opinie subiectivă, ci acela al certitudinii do-
bândite de judecător în urma examinării tuturor probelor în ansamblu, sub toate aspectele, în 
mod obiectiv și călăuzindu-se de lege” [5].

În același timp, Curtea reamintește că „referitor la procesul de apreciere a probelor, în 
jurisprudența Curții Europene s-a conturat standardul „dincolo de orice îndoială rezonabilă” 
(engl: „beyond reasonable doubt”), care presupune că, pentru a putea fi pronunțată o soluție de 
condamnare, acuzația trebuie dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă” [5].

Termenul de proprie convingere îl identificăm și în legislațiile procesual penale ale Franței, 
Ucrainei, Germaniei, Țărilor de Jos etc.

În actualul cod de procedură penală a Franței, termenul de „proprie convingere” este uti-
lizat de mai multe ori. În urma examinării cauzei penale în instanța de judecată, înainte de a se 
retrage în camera de deliberare, președintele ședinței de judecată îi întreabă pe membrii juriului 
dacă aceștia și-au creat propria convingere în urma examinării cauzei [9, p. 278].

În procesul penal al Țărilor de Jos, „propria convingere” a judecătorului este limitată la une-
le condiții legislative. De exemplu, persoana nu poate fi condamnată doar în baza declarațiilor prin 
care și-a recunoscut vinovăția etc.

„Propria convingere” reprezintă un element al procesului de apreciere a probelor și în legis-
lația Germaniei. Acest principiu este prevăzut în art. 264 al CPP al Germaniei. Norma respectivă se 
referă la activitatea instanței de judecată, aprecierea probelor în baza propriei convingeri are loc 



LEGEA ŞI VIAŢA Publicaţie ştiinţifico-practică 154
ediție specială, 2022

LAW AND LIFE Scientific-practical publication

special edition, 2022

și în etapele prejudiciare ale procesului penal [18, p.75].
Reieșind din cele menționate supra, precum și esența și conceptul raportului de expertiză 

judiciară, considerăm că este necesar de stabilit și de examinat criteriile de apreciere a raportului 
de expertiză judiciară, elemente definitorii ale raportului de expertiză judiciară, după care orga-
nele competente se conduc la aprecierea acestuia.

La stabilirea criteriilor de apreciere ale raportului de expertiză judiciară, considerăm că 
este necesară o abordare sistematică, care implică analiza fiecărui aspect al raportului de experti-
ză în parte, interacțiunea cărora creează noile proprietăți ale acestora, însă cărora le lipsesc toate 
criteriile privite fiecare în mod individual.

Cu privire la raportul de expertiză judiciară, organele competente deseori întâmpină anu-
mite dificultăți la aprecierea corectă și obiectivă a acestuia. Dificultățile la aprecierea raportului 
de expertiză judiciară însuși denotă din esența acestuia, în urma efectuării expertizei judiciare, 
expertul judiciar își expune cercetările și concluziile într-un raport de expertiză judiciară. Anume 
din cauza aplicării cunoștințelor speciale, deseori, pentru aprecierea corectă a raportului de ex-
pertiză judiciară este necesară audierea expertului care a efectuat cercetarea pe marginea cauzei.

Pentru ca raportul de expertiză să fie valabil, legiuitorul a înaintat anumite condiții atât 
față de raportul de expertiză judiciară, față de expertul judiciar, precum și față de laboratorul de 
expertiză judiciară în cadrul căruia a fost efectuată cercetarea. Astfel, pentru ca raportul de exper-
tiză să fie valabil, este necesar, cumulativ, să fie întrunite următoarele condiții:

– „laboratorul în care a fost efectuată expertiza judiciară este autorizat și actul de autorizare 
este valabil;

– cercetările au fost efectuate pentru domeniile de expertiză judiciară pentru care labora-
torul este autorizat;

– expertiza a fost efectuată prin metode și proceduri aprobate;
– expertiza a fost efectuată cu aparataj standardizat, în cazul expertizelor judiciare efectua-

te cu utilizarea aparatajului, mijloacelor tehnice sau a altui utilaj; 
– expertiza a fost efectuată de un expert judiciar inclus în Registrul de stat al experților ju-

diciari sau de către o persoană recunoscută în calitate de expert judiciar în procesul respectiv de 
către ordonatorul expertizei” [6].

În cazul nerespectării condițiilor menționate supra, raportul de expertiză judiciară nu va fi 
valabil și nu va avea valoarea probantă în cadrul cauzei penale.

La fel, legiuitorul în art. 37 al Legii cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului ju-
diciar [6] prevede expres structura raportului de expertiză judiciară: partea introductivă, partea 
descriptivă și concluziile.

Anexele (planșa ilustrativă, precum și alte materiale care confirmă opinia expertului), la fel 
constituie o parte integrantă a raportului de expertiză judiciară.

„Claritatea concluziilor formulate de către expert trebuie să fie evidente. Concluziile trebuie 
să reprezinte sinteza logică a constatărilor parțiale la care a ajuns expertul pe parcursul efectuării 
investigațiilor” [8, p. 124].

„Modul în care expertul își formulează concluziile trebuie să fie clar, decurgând în succesi-
unea logică din rezultatul examinărilor făcute. Concluziile formulate pot fi: certe (categorice) și 
probabile” [8, p. 124].

Însă în anumite circumstanțe expertul poate refuza efectuarea expertizei, informând în 
acest caz ordonatorul expertizei despre imposibilitatea de a formula o concluzie, despre motivele 
care au stat la baza acestui refuz și despre necesitatea ridicării de către acesta a materialelor pre-
zentate pentru efectuarea expertizei.

Așadar, observăm că în literatura de specialitate este discutabilă întrebarea cu privire la 
admisibilitatea și valoarea probatorie a concluziilor de probabilitate în cadrul procesului penal.

Autorul T.V. Averianova susține opinia conform căreia raportul de expertiză judiciară cu 
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concluzia de probabilitate nu poate servi ca temei de luare a unei decizii pe marginea cauzei, de-
oarece ordonatorului nu i s-a oferit un răspuns cert la întrebarea înaintată [19, p. 330].

La fel și Codul de procedură penală nu permite ca sentința de condamnare să fie bazată pe 
presupuneri, în mod exclusiv ori în principal, pe declarațiile martorilor depuse în timpul urmăririi 
penale și citite în instanța de judecată în absența lor. 

Concluziile de probabilitate reprezintă o presupunere a expertului cu privire la anumite cir-
cumstanțe și/sau fapte care au fost cercetate de către acesta, însă un răspuns cert nu a fost oferit.

„Raportul de expertiză judiciară ca mijloc de probă în cadrul procesului penal trebuie să 
corespundă următoarelor criterii:

– raportul de expertiză judiciară se prezintă ca rezultat al efectuării expertizei, care se dis-
pune în baza ordonanței organului de urmărire penală, sau prin încheierea instanței de judecată 
și care se efectuează în conformitate cu prevederile legale;

– raportul de expertiză judiciară este întocmit de către o persoană care posedă cunoștințe 
speciale și este inclus în Registrul de stat al experților judiciari;

– reprezintă rezultatul activității de cercetare tehnico-științifică a unor fapte, circumstanțe, 
obiecte materiale, fenomene și procese, corpul și psihicul uman, ce pot servi drept probe într-un 
proces judiciar” [6].

Ca și în cazul altor probe, conținutul raportului de expertiză judiciară se studiază, se exami-
nează și se apreciază conform principiilor generale ale aprecierii probelor. Aprecierea probelor, 
conform propriei convingeri, nu presupune faptul că ofițerul de urmărire penală, procurorul sau 
instanța de judecată sunt independenți cu privire la presupunerea despre vinovăție sau nevino-
văție a persoanei. La aprecierea probelor, subiecții oficiali vor lua în considerare reglementările 
legale cu privire la obținerea, fixarea, verificarea și aprecierea probelor în cadrul procesului penal.

Nici o probă, inclusiv și raportul de expertiză judiciară nu are putere probantă dinainte 
stabilită. Organul de urmărire penală și instanța de judecată cercetând raportul de expertiză judi-
ciară, va verifica:

– dacă a fost respectată procedura de dispunere și efectuare a expertizei judiciare;
– dacă raportul de expertiză judiciară corespunde condițiilor de fond și de formă prevăzute 

de legislația procesual penală;
– dacă la toate întrebările înaintate a fost dat un răspuns de către expert;
– dacă nu contravin concluziile expertului materialelor cauzei penale;
– dacă expertiza a fost efectuată prin metode și proceduri aprobate;
– argumentarea concluziilor expertului;
– dacă au importanță pentru cauza penală circumstanțele stabilite de către expert;
– dacă la efectuarea expertizei au fost folosite toate obiecte care au fost prezentate;
– dacă există temei de a dispune expertiza suplimentară sau repetată.
Raportul de expertiză se cercetează, se analizează și se apreciază individual ulterior în co-

roborare cu alte probe acumulate pe marginea cauzei. Totodată, vor fi luate în considerare urmă-
toarele circumstanțe:

– informația cu privire la expertul judiciar;
– exhaustivitatea cercetării, argumentarea științifică și tipul concluziilor la care a ajuns ex-

pertul în urma efectuării cercetării.
La rândul său, în procesul penal al Federației Ruse și al Ucrainei, pentru ca raportul de ex-

pertiză judiciară să fie admisibil, este necesar ca următoarele condiții să fie respectate cumulativ:
– procedura de dispunere și efectuarea expertizei judiciare să fie realizată în conformitate 

cu prevederile CPP;
– dacă drepturile părților la proces să fie respectate la dispunerea și efectuarea expertizei 

judiciare;
– dacă nu există cazuri de incompatibilitate a expertului judiciar care a efectuat cercetarea;
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– dacă sunt respectate condițiile de fond și de formă ale raportului de expertiză judiciară.
Raportul de expertiză judiciară, ca act în care sunt materializate rezultatele cercetării, nu 

este asigurat de comiterea unor erori de către expertul judiciar. Aspectul respectiv a fost cercetat 
de autorii A.G. Skomorohov și M.N. Sosenușkina. Autorii menționați au identificat erori în procesul 
dispunerii și efectuării expertizei judiciare, însă cele mai de întâlnite greșeli sunt:

– bănuitul, învinuitul sau inculpatul nu a făcut cunoștință cu actul de dispunere a expertizei 
judiciare;

– lipsa temeiurilor de fapt la dispunerea expertizei judiciare, organul de urmărire penală 
sau instanța de judecată pot soluționa unele întrebări fără a apela la cunoștințele speciale ale 
experților;

– desemnarea unui expert judiciar de o altă specialitate;
– la actul de dispunere a expertizei judiciare se anexează un număr insuficient de obiecte, 

fapt care nu va permite efectuarea unei cercetări complete;
– formularea neclară a întrebărilor, ceea ce implică o soluționare incorectă a acestora;
– insuficiența informației cu privire la circumstanțele faptei, obiecte transmise spre exami-

nare, în consecință expertul va refuza efectuarea expertizei judiciare;
– calitatea nesatisfăcătoare a obiectelor transmise ca model de comparație [17, p. 48].
Obiectele transmise spre cercetare la fel urmează a fi apreciate, reieșind din legalitatea ac-

țiunii de urmărire penală în cadrul căreia a fost obținut acest obiect, fie acesta în litigiu sau va fi 
transmis ca model de comparație.

„Legalitatea acțiunii de urmărire penală în cadrul căreia a fost obținut obiectul în litigiu sau 
obiect ca model de comparație reprezintă una dintre cerințele de bază ale legislației procesual 
penale, astfel încât potrivit regulii fructului pomului otrăvit, proba se recunoaște ca inadmisibilă 
dacă a fost obținută în baza altei probe, administrate cu încălcarea prevederilor legale” [3, p. 9].

Aprecierea probelor în aspectul respectării drepturilor persoanei contribuie esențial la mo-
dificarea art. 94 CPP [7], care, în mare parte, se referă la o instituție mai puțin cunoscută proce-
durii penale a Republicii Moldova – regula „fructul pomului otrăvit”. Potrivit acesteia, proba se 
recunoaște ca inadmisibilă dacă a fost obținută în baza altei probe, obținute cu încălcarea preve-
derilor legale. Doctrina „fructul pomului otrăvit” este un produs al regulii exclusive din sistemul 
american, care stabilește că probele obținute prin arestare ilegală, cercetare neîntemeiată sau 
interogare forțată trebuie excluse din proces. Ca regulă exclusivă, „doctrina fructul pomului otră-
vit” a fost înființată inițial pentru a proteja executarea legii de la încălcarea drepturilor împotriva 
cercetărilor neîntemeiate și aplicării arestului ilegal” [2, p. 108].

„În cele mai dese cazuri, această regulă este aplicabilă pentru procedeele probatorii de ad-
ministrare a corpurilor delicte. Dacă asemenea mijloace de probă au fost obținute cu încălcări 
în cadrul percheziției, ridicării de obiecte sau documente sau cercetării la fața locului, atunci se 
exclud din dosar nu numai procesele-verbale ale acțiunilor procesuale respective, dar și obiectele 
ridicate, precum și rapoartele de expertiză privind aceste obiecte” [3, p. 9].

Prevederi similare sunt regăsite și în codul de procedură penală al Ucrainei. Așadar, ra-
portul de expertiză judiciară este inadmisibil dacă în cadrul expertizei judiciare au fost cercetate 
corpurile delicte care sunt excluse din dosar. 

În legislația procesual penală a Franței, Germaniei și a Țărilor de Jos, procedura de apreci-
ere a probelor obținute cu încălcarea prevederilor legale este una mai flexibilă în comparație cu 
legislația Ucrainei.

În urma examinării și aprecierii raportului de expertiză judiciară, organul de urmărire pe-
nală și instanța de judecată vor realiza anumite acțiuni care vor permite folosirea rezultatelor 
obținute în urma efectuării cercetării în cadrul procesului penal.

Organul de urmărire penală sau instanța de judecată, în vederea respectării principiului 
contradictorialității precum și respectarea dreptului la apărare, în rezultatul efectuării expertizei 
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judiciare vor informa părțile despre rezultatul acesteia.
Raportul de expertiză judiciară sau declarația expertului judiciar privind imposibilitatea 

prezentării unor concluzii, precum și procesul-verbal de audiere a expertului se comunică părților 
imediat, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la primirea lor de către organul de urmărire 
penală, procuror sau instanța de judecată, și li se explică în scris că au dreptul să dea explicații, 
să facă obiecții, precum și să ceară înaintarea unor întrebări suplimentare expertului, efectuarea 
unei expertize judiciare.

Concluzionăm că criteriile de apreciere a raportului de expertiză judiciară se clasifică în 
două categorii: criterii cu privire la activitatea ofițerului de urmărire penală, procurorului sau a 
instanței de judecată și criterii referitoare la activitatea expertului judiciar.

 Cu privire la la criteriile referitoare la activitatea ordonatorului expertizei judiciare atribu-
im:

– alegerea corectă a expertului care va efectua cercetarea în funcție de specialitatea acestu-
ia, obiectivitatea și competența acestuia;

– argumentarea necesității privind dispunerea expertizei judiciare, respectarea procedurii 
de dispunere și efectuare a cercetării;

La criteriile referitoare la activitatea expertului judiciar atribuim argumentarea concluziilor 
prezentate precum și completitudinea cercetării efectuate.

Așadar, competența funcțională a participanților la proces, criteriile de apreciere a raportu-
lui de expertiză judiciară se clasifică în cele speciale care se referă la activitatea expertului judiciar 
și procesuale referitoare la activitatea ordonatorului expertizei. Criteriile procesuale de apreciere 
a raportului de expertiză judiciară redau valoarea probatorie a raportului de expertiză judiciară, 
pe când cele speciale se referă veridicitatea concluziilor prezentate.

Cu privire la criteriile speciale de apreciere a raportului de expertiză judiciară, în literatura 
de specialitate sunt opinii diferite.

În etapa actuală, aprecierea specială a raportului de expertiză judiciară este una complicată, 
datorită progresului tehnico-științific actual. Unii cercetători în domeniu susțin opinia că instanța 
de judecată, organul de urmărire penală au posibilitatea de a cerceta criteriile speciale ale rapor-
tului de expertiză judiciară. Pentru a soluționa impedimentul lipsei cunoștințelor speciale de către 
instanța de judecată, autorul I.L. Petruhin, a propus compensarea lipsei cunoștințelor speciale de 
către organul de urmărire penală sau instanța de judecată prin studierea literaturii de specialita-
te, audierea specialiștilor precum și a experților judiciari [15, p. 19].

Fiecărei faze a procesului penal îi este specifică o procedură individuală de apreciere a ra-
portului de expertiză judiciară. Astfel, în literatura de specialitate s-a menționat despre aprecierea 
specială a raportului de expertiză judiciară în cadrul căilor ordinare și căilor extraordinare de atac 
[16, p. 15].

Concluzie
Considerăm că procedura de apreciere a raportului de expertiză judiciară diferă reieșind 

din faza procesului penal în care a fost dispusă urmărirea penală sau judecata. În procesul apre-
cierii raportului de expertiză judiciară de către ofițerul de urmărire penală care însuși a dispus 
efectuarea cercetării, accentul este pus pe aprecierea criteriilor speciale, dar nu și celor procesu-
ale. O situație similară o întâlnim și în cazul când expertiza este dispusă și rezultatul acesteia este 
apreciat de același judecător.
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ABSTRACT
Prezentul articol evidenţiază unele probleme de mediu ambiant şi anume poluarea electromagnetică. At-

mosfera Pământului a devenit treptat, aproape una electromagnetică, constituită dintr-un ansamblu dezordo-
nat de unde, provenite dintr-o mulţime de sisteme de comunicare. „Electrosmogul”, sau ceaţa electromagnetică, 
reprezintă astăzi o permanenţă care apasă asupra marilor oraşe, o poluare gravă care, spre deosebire de cea 
tradiţională, e una invizibilă, inodoră şi incoloră, nu este perceptibilă de simţurile omului şi conştientizată ca 
atare şi necesită, pentru a i se marca existenţa şi cuantifica consistenţa, măsurători efectuate cu aparatură speci-
ală. Corpul uman, ca orice organism de pe Pământ, are propriul său câmp electromagnetic, datorită căruia toate 
sistemele, organele şi celulele corpului funcţionează armonios. Radiaţia electromagnetică umană este numită şi 
biocâmp. Acest câmp este principalul înveliş protector  al corpului nostru de influenţa câmpurilor electromagne-
tice externe. Când este distrus, organele şi sistemele corpului nostru devin pradă uşoară a oricăror factori care 
cauzează boli.

Cuvinte cheie: mediu ambiant, factori naturali – apă, aer, sol, poluare fizică, poluare electromagnetcă, 
corp uman, biocâmp. 

MANIFESTATIONS OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS – ELECTROMAGNETIC 
POLLUTION

ABSTRACT
This article highlights some environmental issues, namely electromagnetic pollution.
The Earth’s atmosphere gradually became almost an electromagnetic one, consisting of a chaotic aggre-

gate of  waves, coming from multiple communication systems. “Electrosmog”, or electromagnetic fog, represents 
today a permanence that presses upon the big cities, a serious type of pollution that, unlike the traditional one, 
is invisible, odorless and colorless. It is not perceptible by human senses and, in order to mark its existence and 
quantify its consistency, measurements made with special equipment are required. The human body, like any or-
ganism on Earth, has its own electromagnetic field, thanks to which all systems, organs and cells of the body, work 
harmoniously. Human electromagnetic radiation is also called a biofield. This field is the main protective covering 
of our body against the influence of the external electromagnetic fields. When it is destroyed, our body’s organs 
and systems become easy prey to any disease-causing factors.

Keywords: environment, natural factors – water, air, soil, physical pollution, electromagnetic pollution, 
human body, biofield

Mediul de pe Pământ, care ni se pare atât de firesc, este unicul în întregul sistem solar. 
Numai pe Terra sunt reunite toate condițiile favorabile vieții. Mediul înconjurător este constituit 
din totalitatea factorilor naturali: apă, sol, aer și a celor create prin activitatea umană și care , în 
strânsă interacțiune, influențând întreaga viață pe planeta Pământ. Toate laturile activității uma-
ne, indiferent de domeniu, pe lângă marile avantaje, sunt purtătoare și de efecte adverse cauzate 
de încărcarea mediului de viață (sol, apă, aer, floră și faună) cu agenți poluanți de natură chimică, 
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fizică sau biologică. 
Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale prin prezența unor componen-

te străine, numite poluanți, ca urmare a activității omului, și care provoacă prin natura lor, prin 
concentrația în care se găsesc și prin timpul de acționare, efecte nocive asupra sănătății, creează 
disconfort sau împiedică folosirea unor componente ale mediului esențiale vieții. Cea mai mare 
responsabilitate pentru poluarea mediului  o poartă omul, poluarea fiind  consecința activității 
mai ales social – economice a acestuia.

Cele mai des întâlnite forme de poluare sunt: poluarea apei, poluarea solului, poluarea ae-
rului (atmosferică). Aceste elemente de bază a veții omenești se  pare că sunt și cele mai afectate 
de acțiunile iresponșabile ale ființei omenești. Solul, ca și aerul și apa este un factor de mediu cu 
influență deosebită asupra sănătății. De calitatea solului depinde formarea și protecția surselor de 
apă, atât a celei de suprafață cât mai ales a celei subterane. Apa este un factor de mediu indenspen-
sabil vieții. Ea îndeplinește în organism multiple funcții, fără apă toate reacțiile biologice devin 
imposibile. Lipsa de apă sau consumul de apă poluată are multiple consecințe negative asupra 
omului și sănătății sale. 

Din punct de vedere al felului surselor de poluare produse de om (artificiale) se desting: 
poluarea industrială (20 – 25%), poluarea casnică (50 – 60%), alte surse de poluare (20 – 25%). 

Poluarea fizică este cea mai recentă și cuprinde, în primul rând, poluarea radioactivă ca ur-
mare a extinderii folosirii izotopilor radioactivi în știință, industrie, agricultură, zootehnie, medi-
cină etc. Pericolul deosebit al substanțelor radioactive în mediu și în potențialul lor nochiv chiar la 
concentrații foarte reduse. Poluării radioactive i se adaugă poluarea sonoră, tot ca o componentă 
a poluării fizice. 

Zgomotul, ca și vibrațiile și ultrasunetele sunt frecvent prezente în mediile de muncă și de 
viață al omului modern, iar intensitățile poluării sonore sunt în continuă creștere. 

Supraaglomerarea și traficul sunt doi mari poluanți fonici, au consecințe serioase asupra 
echilibrului psihomatic al individului. 

Un număr tot mai mare de persoane din orașele aglomerate recurge la specialiștii psihiatri 
pentru a găsi un remediu. 

Corpul uman, ca orice organism de pe Pământ, are propriul său câmp electromagnetic, da-
torită căruia toate sistemele, organele și celulele corpului funcționează armonios. Radiația elec-
tromagnetică umană este numită și biocâmp. Acest câmp este principalul înveliș protector al 
corpului nostru de influența câmpurilor electromagnetice externe. Când este distrus, organele și 
sistemele corpului nostru devin pradă ușoară a oricăror factori care cauzează boli. Dacă alte surse 
de radiații, mult mai puternice decât radiațiile corpului nostru, acționează asupra câmpului nos-
tru electromagnetic natural, atunci acesta este distorsionat sau chiar poate să se prăbușească.  
Acest lucru duce la perturbarea activității diferitelor organe și sisteme - boli. 

Organizația mondială a sănătății consideră ca poluarea electromagnetică este una dintre 
problemele ecologice cu care actualmente se confruntă omenirea este și poluarea electromag-
netică. În același timp, de fiecare dată în jurul nocivității acestui gen de radiații pentru sănătatea 
omului au loc discuții. Mecanismul de influență a lor încă nu a fost studiat definitiv, în special 
– iradierile electromagnetice de intensitate joasă. Totuși, majoritatea specialiștilor consideră că 
aparatele electrice care formează așa numitul  „Smog” electromagnetic au o influență negativă 
asupra întregului organism. 

Radiațiile electromagnetice sunt câmpuri electromagnetice neionizante, energia lor nu este 
suficientă pentru a rupe legăturile chimice și a genera ioni. 

Radiația electromagnetică (EMR) este o formă de energie radiată sau transportată care nu 
necesită un mediu pentru a se propaga, spre deosebire de undele mecanice precum sunetul și 
vibrațiile. Undele mecanice călătoresc prin transferul de energie prin contactul molecular, deter-
minând moleculele să se bată între ele pentru a transfera energia cinetică care poate fi observată 
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vizual în ondulările de apă. Undele electromagnetice sunt create de câmpurile magnetice și elec-
trice care se cuplează pentru a forma unde, de obicei eliberate de anumite procese electromagne-
tice. Cele mai frecvente exemple de radiații electromagnetice sunt lumina vizibilă și razele X.

Radiația electromagnetică este energia emanată radial, formată prin vibrația combinată a 
câmpurilor electrice și magnetice. Acest tip de energie nu necesită un mediu pentru a se propa-
ga, ceea ce înseamnă că poate călători în vidul spațiului, spre deosebire de sunetul care necesită 
materie precum aerul pentru a se propaga. Câmpurile electrice și magnetice care cuprind o undă 
electromagnetică sunt perpendiculare una pe cealaltă în direcția în care se deplasează unda și 
călătorește cu viteza luminii până când interacționează cu materii substanțiale sau obiecte care 
pot interfera cu propagarea acesteia, cum ar fi betonul sau metalul. 

Un câmp electric variabil creează un curent de deplasare, care la rândul sau creează un 
câmp magnetic variabil. Un câmp magnetic variabil produce la rândul său un câmp electric va-
riabil. De la fenomenul de inducție electromagnetică se cunoaște că un câmp magnetic variabil 
produce într-un circuit o tensiune electromotoare de inducție. Generalizând aceste rezultate sa-
vantul James Clerk Maxwell ajunge la concluzia că: în toate punctele spațiului unde există un câmp 
magnetic variabil în timp, apare un câmp electric indiferent dacă în locul respectiv există sau nu 
un conductor. Astfel spus, orice câmp magnetic variabil în timp este legat de prezența unui câmp 
electric. Spațiul ocupat de un câmp electric variabil în timp este în același timp, ocupat de un câmp 
magnetic variabil în timp. Cele două câmpuri electric și magnetic sunt legate între ele și formează 
o unitate numită câmp electromagnetic. 

Câmpurile electric și magnetic sunt reprezentate prin câmpuri vectoriale tridimensionale. 
Aceste câmpuri vectoriale au câte o valoare definita în fiecare punct, valori care sunt funcții ale 
coordonatelor de spațiu și timp.

Savantul J.C. Maxwell a fost primul om de știință care a postulat existența radiațiilor / un-
delor electromagnetice. El a dezvoltat o teorie științifică și ecuații pentru a explica radiația elec-
tromagnetică și apoi a rezumat relația dintre magnetism și electricitate în ceea ce sunt cunoscute 
sub numele de ecuațiile Maxwell. 

Ulterior, savantul Heinrich Hertz a confirmat teoriile lui J.C. Maxwell și apoi le-a aplicat la 
recepția și producerea undelor electromagnetice. 

Radiația sau energia electromagnetică pot fi descrise prin trei proprietăți: 
1) Energie - descrie intensitatea radiației electromagnetice  prin volți de electroni, care este 

frecvent utilizat pentru EMR energetic sau activ, cum ar fi razele gamma și razele X. 
2) Lungimea de undă - descrie forma și mișcarea undei și este o măsură a distanței dintre 

repetările formelor undei, cum ar fi văi, vârfuri și treceri zero. Acesta este un mod de a percepe 
unda prin intermediul instrumentelor și al altor senzori. De exemplu, caracteristicile vizuale ale 
luminii vizibile, cum ar fi culoarea și vizibilitatea sunt dictate de lungimea de undă. Cele mai mici 
lungimi de undă au fost măsurate ca fiind mai mici decât dimensiunea unui atom, în timp ce cele 
mai mari sunt mai mari decât diametrul planetei noastre. 

3) Frecvență - descrie numărul de creste și căderi sau vârfuri și văi care trec printr-un punct 
într-o secundă. Unitatea de măsură pentru un  ciclu pe secundă este Hertz, după savantul care a 
stabilit existența undelor radio, Heinrich Hertz.

Câmpurile electric și magnetic sunt reprezentate prin câmpuri vectoriale tridimensionale. 
Aceste câmpuri vectoriale au câte o valoare definita în fiecare punct, valori care sunt funcții ale 
coordonatelor de spațiu și timp.

Câmpurile electromagnetice se clasifică în funcție de frecvență:
- Câmpuri (Electrice și Magnetice) statice (f = 0 hertzi); 
- Câmpuri (Electrice și Magnetice) de joasă frecvență (3 Hz - 100 KiloHertzi);  
- Câmpuri (Electrice și Magnetice) de înaltă frecvență (100 kHz - 300 GigaHertzi);
- Radiofrecvență (300 kHz - 300 MegaHertzi);
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- Microunde (300 MHz - 300 GigaHertzi). 
Câmpul electromagnetic este un câmp rotativ și se propagă sub formă de unde electromag-

netice, cu o viteză care depinde de permitivitatea și permeabilitatea mediului. Frecvența undelor 
este egală cu frecvența cu care se deplasează electronii. Lungimile de undă ale undelor electro-
magnetice variază într-un interval foarte larg. Astfel, în telecomunicații se folosesc unde electro-
magnetice ale caror lungimi de undă ajung la mai multe mii de metri, pe cand lungimile de unda 
ale radiațiilor gama emise de unele elemente radioactive au valori de ordinul 10-10m.

Undele electromagnetice se propagă în aer cu viteza luminii (300.000 m/s), aproximativ 
egală cu viteza lor de propagare în vid. Conform acestei teorii, emise de J. C. Maxwell, lumina și 
radiațiile asemanatoare (radiațiile infraroșii, ultraviolete, etc.) sunt tot de natură electromagne-
tică, diferind între ele prin lungimile de undă. Informația se recepționează la distanță prin ra-
dio, televiziune, telefonie mobilă. Purtatorii informației sunt undele electromagnetice de înaltă 
frecvență, modulate pe undele de joasă frecvență care coțin informația. Undele electromagnetice 
emise de antenele de emisie se refractă, se difractă, interferează și sunt atenuate până ajung la an-
tena receptorului. Undele hertziene (unde lungi, medii, scurte, ultrascurte, microunde) sunt emise 
de oscilațiile electronilor din antenele emițătoare folosite în sistemele de radiocomunicații și mi-
crounde (televiziune, radar, cuptoare). Radiațiile infraroșii sunt unde electromagnetice emise de 
corpurile calde, fiind și una din cele trei categorii în care sunt împartite radiațiile solare (radiațiile 
infraroșii, lumina vizibilă și radiațiile ultraviolete). Ele se obțin prin oscilațiile moleculelor, ato-
milor și ionilor, iar amplitudinile lor depind de temperatura corpurilor și de tranziția electronilor 
către învelișurile interioare ale atomilor. Sunt puternic absorbite de apă sau de alte substanțe 
și produc încălzirea acestora. Inclusiv corpul uman absoarbe aceste raze, percepându-le drept 
căldură. Radiațiile sunt folosite în diferite procese de încălzire și uscare, în construirea detectoa-
relor cu lumină infraroșie, pentru imprimarea imaginilor pe filme sensibile la lumina infraroșie, 
la fotocopiatori termici.

Radiațiile cosmice și radiațiile gamma sunt emise în procesele de dezintegrare nucleară și în 
reacțiile nucleare din stele (sunt absorbite de atmosferă) și în reactoarele nucleare terestre. Sunt 
cele mai penetrante, având frecvențele și energiile cele mai mari. Sunt folosite in defectoscopie, 
pentru sterilizare, precum si in medicina (la tratarea cancerului). Radiațiile X, radiațiile cosmice 
și radiațiile gamma formează categoria radiațiilor ionizante, având efectul cel mai nociv asupra 
sănătații omului. Restul radiațiilor sunt neionizante, care la rândul lor pot avea efecte nocive, în 
funcție de parametrii câmpului care le produce.

Oamenii sunt expuși peste tot la câmpuri electromagnetice: acasă, la scoală, la serviciu, în 
timpul mersului cu mijloacele de transport, la supermarket, în sălile de spectacol etc, cât și in 
mediul exterior. O alta caracteristică importantă a expunerii este gradul mare de variabilitate pe 
care îl are: o persoană poate fi expusă în timpul unei zile, de exemplu, la valori foarte diferite ale 
câmpului și la o multitudine de frecvențe. 

Influența undelor electromagnetice asupra unei persoane depinde de următorii factori: 
a) Intensitatea (nivelul) câmpului electromagnetic; 
b) Lungimea și frecvența câmpului electromagnetic; 
c) Intervalul de timp al impactului; 
d) Starea sănătății persoanei. 
Toate sursele de câmpuri electromagnetice, în funcție de origine, sunt împărțite în naturale 

şi antropogene. 
Fondul natural electromagnetic este format din câmpuri electrice și magnetice statice ge-

nerate de Pământ și câmpuri de joasă frecvență generate de fenomenele din atmosferă și magne-
tosferă. Câmpurile naturale de înaltă frecvență sunt de origine cosmică sau sunt generate în tim-
pul furtunilor. Sursele antropogene de câmpuri electromagnetice, în conformitate cu clasificarea 
internațională, sunt împărțite în două grupe:  
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a) Surse care generează frecvențe extrem de joase și ultra-joase de la 0 la 3 kHz; 
b) Surse care generează radiații în intervalul de frecvență radio de la 3 kHz la 300 GHz, in-

clusiv radiația cu microunde.
Prima grupă cuprinde, în primul rând, toate sistemele de producție, transport și distribuție 

a energiei electrice (linii electrice - posturi de transformare, centrale electrice, sisteme de cabla-
je electrice, diverse sisteme de cabluri); echipamente electrice si electronice de birou, transport 
electric: transport feroviar si infrastructura acestuia, urban - metrou, troleibuz, tramvai. 

A două grupă cuprinde: emițătoare folosite pentru transmisii radio -TV, antenele pentru 
comunicații mobile (telefoane mobile și stațiile de bază), sistemele antifurt (din magazine de ex.), 
telefoanele fixe fara fir, sistemele de navigație maritimă și aeriană, radarele pentru controlul trafi-
cului, cuptoarele cu microunde etc. Stațiile de bază (antenele de telefonie mobilă) sunt montate la 
înălțimi între 15 – 50 m de la sol, pe acoperișurile clădirilor mai înalte sau pe turnuri, pe stâlpi sau 
piloni construiți special pentru acest scop, pe dealuri. Antenele sunt astfel construite încat emit 
practic întreaga putere prin suprafața anterioară a antenei, în direcția înainte. Aceste antene nu 
radiază o cantitate semnificativă de energie prin suprafața posterioară a antenei și nici spre baza 
antenei. În cazul în care ne aflăm în fața antenei, pe direcția emiterii fasciculului principal, câmpul 
electric și magnetic, deci și densitatea de putere, scad, iar la aproximativ 10 m de antenă ajung sub 
limitele recomandate de normele internaționale și naționale pentru expunerea populației. 

Corpul uman, ca orice organism de pe Pământ, are propriul său câmp electromagnetic, da-
torită căruia toate sistemele, organele și celulele corpului funcționează armonios. Radiația elec-
tromagnetică umană este numită și biocâmp. Corpul uman emite un câmp electromagnetic  cu o 
frecvență de peste 300 GHz și cu o densitate a fluxului de energie de 0,003 W/m². Dacă suprafața 
totală a unui corp uman mediu este de 1,8 m², atunci energia totală radiată este de aproximativ 
0,0054 W. Acest câmp este principalul înveliș protector al corpului nostru de influența câmpurilor 
electromagnetice externe. Când este distrus, organele și sistemele corpului nostru devin pradă 
ușoară a oricăror factori care cauzează boli. Dacă alte surse de radiații, mult mai puternice de-
cât radiațiile corpului nostru, acționează asupra câmpului nostru electromagnetic natural, atunci 
acesta este distorsionat sau chiar începe să se prăbușească. Și haosul începe în corp. Acest lucru 
duce la perturbarea activității diferitelor organe și sisteme - boli.  Câmpurile electromagneti-
ce slabe (EMF) de înaltă frecvență cu o putere de sutimi și chiar miimi de watt sunt periculoase 
pentru o persoană, deoarece intensitatea unor astfel de câmpuri coincide cu intensitatea radiației 
corpului uman în timpul funcționării normale a tuturor sistemelor și organele din corpul său. Ca 
urmare a acestei interacțiuni, câmpul propriu al unei persoane este distorsionat, ceea ce contribu-
ie la dezvoltarea diferitelor boli, în special în părțile cele mai slăbite ale corpului. Câmpurile elec-
tromagnetice și impactul lor asupra corpului uman sunt studiate de un întreg domeniu - siguranța 
electromagnetică. În timpul studiilor savanții au stabilit valorile maxime admisibile ale radiațiilor 
(în diferite game de frecvență), al căror exces determină o deteriorare a sănătății oamenilor, indi-
când necesitatea măsurilor de protecție. 

Comform standardelor în vigoare, doza maximă de radiații electromagnetice pe care o per-
soană o poate tolera fără a dăuna sănătății este de 0,2 μT.

Savantul Martin Pall, Ph.D., profesor de biochimie și științe medicale de bază la Universi-
tatea din Washington, a identificat și publicat mai multe lucrări care descriu mecanismele mole-
culare ale modului în care  de la telefoanele mobile şi tehnologiile fără fir dăunează oamenilor, 
animalelor şi plantelor. Multe studii arată că nivelul de calciu intracelular crește sub influența 
câmpului electromagnetic. 

 Nivelul radiațiilor electromagnetice, chiar și fără a provoca efecte termice, poate afecta 
cele mai importante sisteme funcționale ale corpului. Majoritatea experților consideră că sistemul 
nervos este cel mai vulnerabil dintre ei. Mecanismul de acțiune este foarte simplu,  s-a stabilit că 
câmpurile electromagnetice perturbă permeabilitatea membranelor celulare pentru ionii de cal-
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ciu. Ca urmare, sistemul nervos începe să funcționeze defectuos. În plus, un câmp electromagnetic 
alternativ induce curenți slabi în electroliți, care sunt constituenții lichizi ai țesuturilor. Gama de 
abateri cauzate de aceste procese este foarte largă - în timpul experimentelor s-au înregistrat 
modificări ale electroencefalogramei creierului, o încetinire a reacției, tulburări de memorie, ma-
nifestări depresive etc. 

Impactul câmpurilor electromagnetice asupra corpului uman este asociat cu polarizarea 
moleculelor (de exemplu, apa) care alcătuiesc corpul uman. În același timp, ele sunt ghidate de-a 
lungul liniilor de forță ale câmpului electromagnetic. Ca urmare, cursul normal al proceselor fizice 
și chimice și trecerea impulsurilor nervoase sunt perturbate. Radiația variabilă duce, de aseme-
nea, la încălzirea țesuturilor corpului uman.

Dar fenomenele considerate în organism apar numai la o anumită mărime a intensității 
câmpului și la ceva timp după debutul acțiunii lor. Un factor important este și sensibilitatea in-
dividuală a fiecărei persoane, care permite să suporte impactul negativ în diferite moduri. Mai 
ales susceptibili la modificări ale fondului electromagnetic sunt copiii și vârstnicii, persoanele cu 
sănătate precară.  

Cercetătorii și oamenii de știință au stabilit, că câmpul electromagnetic  afectează într-o 
măsură sau alta toate sistemele  corpului uman: 

- Sistemul nervos reacționează de obicei la prima apariție a migrenelor, oboseală, iritabilitate, 
tulburări de memorie, somn, atenție, coordonare a mişcărilor, depresie;

- Imunitatea scade, numărul de leucocite din sânge scade, în timp ce bolile cronice se agravea-
ză, organismul devine susceptibil la infecții respiratorii;

- Valoarea presiunii arteriale creşte, ceea ce duce în cele din urmă la aritmii; 
- Nivelul zahărului din sânge fluctuează, activitatea întregului sistem hematopoietic este per-

turbată; 
- Cristalinul ochiului devine tulbure; 
 - Funcționarea sistemului endocrin se înrăutățește: există eşecuri în producerea principali-

lor hormoni (glande suprarenale, glanda pituitară, glanda tiroidă); 
- Expunerea pe termen lung modifică ADN-ul. 
Măsurile organizaționale de protecție împotriva câmpurilor electromagnetice  includ: 
1. Selectarea modurilor de funcționare ale echipamentelor emitente care asigură un nivel de 

radiație care nu depăşeşte nivelul maxim admisibil;
2. Limitarea locului și timpului de a fi în zona de acoperire a câmpurilor electromagnetice; 
3. Marcarea și împrejmuirea zonelor cu niveluri ridicate de energie electromagneică.
Pentru reducerea consecințelor acțiunii câmpurilor electromagnetice ale electrocasnicilor 

se recomandă următoarele modalități:
- Conectarea computerului desktop la Internet printr-o conexiune prin cablu. Evitarea tasta-

turile wireless, trackball-urile, mouse-urile, consolele de jocuri, imprimantele și telefoanele de acasă. 
Alegerea versiunii cu fir. 

- La necesitatea utilizării Wi-Fi, oprirea lui când nu se utilizează, mai ales noaptea când se 
doarme. În cazul utilizării unui laptop fără porturi Ethernet, se obține un adaptor USB care  permite 
conectarea la Internet fără o conexiune wireless.

- Înlocuirea cuptoarelor cu microunde cu cuptoare cu convecție cu abur, care va încălzi ali-
mentele mai repede și mult mai sigur. După plita cu inducție, cuptoarele cu microunde sunt probabil 
cele mai poluante din casă. 

- Evitarea utilizării aparatelor „inteligente” și a termostatelor care depind de o rețea fără fir. 
Acest lucru se aplică tuturor noilor televizoare „inteligente”. Se numesc inteligenți pentru că emit 
Wi-Fi și, spre deosebire de computer, nu îl poți opri. Luarea în considerare utilizarea unui monitor 
mare ca televizor, deoarece nu va emite Wi-Fi. 

La utilizarea telefonului mobil, nu punem la ureche mobilul pana cand nu se formeaza apelul. 
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Nu folosim mobilul atunci cand nu avem semnal bun: de regula atunci cand suntem in tren, circulam 
cu un vehicul, in parcari subterane sau in lifturi. Nu se apasă telefonul pe ureche și nu se aplică în 
timpul unei conversații la una sau cealaltă ureche și nu se vorbeşte continuu mai mult de 2-3 minute. 
Nu se doarme în dormitor cu telefonul mobil sub pernă. 

- In cazul in care vorbim frecvent la telefon, se recomanda folosirea dispozitivelor „hands free” 
– casti sau dispozitive care utilizeaza tehnologia bluetooth - sau trimiterea de SMS–uri. 

Concluzii. Dezvoltarea exploziva a utilizatorilor de energie electrica precum si a aplicatiilor 
din domeniul transmiterii informatiei pe suport electromagnetic, specifica civilizatiei moderne a 
condus la aparitia a numeroase probleme referitoare la expunerea biologicului la influenta cam-
pului electromagnetic din mediu. Este necesară o abordare integrată a problemelor de mediu, 
care să includă activități pe termen lung și planificate care vizează toate sferele societății. Pentru 
a îmbunătăți radical situația mediului, atât pe întregul pământ, cât și în Republica Moldova, este 
necesară implementarea unor măsuri de următoarea natură:  Juridic — crearea și implementarea 
legilor administrative, de stat și internaționale și a actelor juridice privind protecția mediului; 
Economic - minimizarea sau eliminarea completă a impactului tehnogen negativ asupra naturii cu 
ajutorul injecțiilor de numerar, crearea de programe și fonduri finanțate; Tehnologic - inventarea 
și implementarea de noi tehnologii care reduc impactul nociv asupra naturii, în industria meta-
lurgică, transport și minerit. Dezvoltarea în popularizarea surselor de energie ecologice; Organi-
zatoric și Arhitectural. 
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ABSTRACT
Rolul sectorului agricol în dezvoltarea umană şi în dezvoltarea economică nu poate fi subliniat îndeajuns. 

Conştientizarea pentru creşterea producţiei agricole este în creştere, apărută ca urmare a necesităţii de a hrăni 
o populaţie umană. Este interesant faptul că aproape toate activităţile agricole generează deşeuri, care sunt în 
cantităţi mari în multe ţări. Cu toate acestea, deşeurile pot constitui o ameninţare serioasă la adresa sănătăţii 
umane prin poluarea mediului, iar manipularea lor poate duce la pierderi economice uriaşe. În multe ţări în curs 
de dezvoltare sunt generate cantităţi mari de deşeuri, acestea nu sunt gestionate în mod corespunzător, deoarece 
se cunoaşte puţin despre riscurile şi beneficiile potenţiale ale acestora. Există studii care abordează unele dintre 
provocările legate de deşeurile agricole solide, precum şi sugestii privind modul în care acestea pot fi gestionate 
în mod corespunzător. De aceea,, ne propunem să explorăm principalele surse de deşeuri solide agricole, riscurile 
potenţiale ale acestora şi modul în care pot fi gestionate în mod corespunzător.

CUVINTE CHEIE: deşeuri agricole solide, sector agricol, mediul înconjurător 

ABSTRACT
The role of the agricultural sector in human and economic development cannot be emphasised enough. 

Awareness for increased agricultural production is growing, arising from the need to feed a human population. 
Interestingly, almost all agricultural activities generate waste, which is in large quantities in many countries. 
However, waste can pose a serious threat to human health by polluting the environment and its handling can lead 
to huge economic losses. In many developing countries, large quantities of waste are generated and not properly 
managed because little is known about the potential risks and benefits. There are studies that address some of 
the challenges related to agricultural solid waste, as well as suggestions on how it can be properly managed. 
Therefore, we aim to explore the main sources of agricultural solid waste, their potential risks and how they can 
be properly managed.

KEYWORDS: agricultural solid waste, agricultural sector, environment

INTRODUCERE
Creșterea tot mai mare a populației umane a determinat o creștere a producției agricole. 

Producția agricolă a crescut de peste trei ori în ultimele cinci decenii. Alți factori responsabili 
pentru creșterea producției agricole includ progresul tehnologic în direcția revoluției verzi și ex-
tinderea solului pentru producția agricolă [1, 2]. S-a estimat că sectorul agricol furnizează apro-
ximativ 24 de milioane de tone de alimente la nivel mondial [1], cu riscurile pentru sănătate și 
amenințările aferente asupra ecosistemelor [3]. Nu ne putem lipsi de agricultură, deoarece hra-
na este o necesitate pe tot globul, dar impactul agriculturii asupra mediului este, de asemenea, 
evident. De exemplu, s-a documentat faptul că aproximativ 21% din emisiile de gaze cu efect de 
seră provin din agricultură. Influența negativă a agriculturii asupra mediului, a vieții acvatice și 
a sănătății umane a necesitat îmbunătățirea producției agricole, implicând modalități eficiente și 
eficace de tratare a deșeurilor agricole solide [4].

Liderii globali au primit mandatul de a acorda prioritate producției de alimente și energie 
pentru populația umană în creștere, care se estimează că va depăși 10 miliarde de oameni până în 
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2050, precum și de a aborda efectele deja provocate. Cu toate acestea, se așteaptă ca acest mandat 
să fie îndeplinit cu emisii mai mici de poluanți, zero deșeuri solide și mai puțin combustibil fosil 
[5, 6]. Previziunile viitoare privind creșterea producției agricole implică producția de alimente 
pentru populația umană, nevoile industriale și hrana pentru animale [7]. Cu toate acestea, fiecare 
etapă a producției, prelucrării și consumului agricol generează cantități de deșeuri agricole soli-
de, în funcție de tipul de produs agricol sau de produs dependent de tehnicile de prelucrare și de 
scopul utilizării.

Sectorul agricol este unul dintre principalele sectoare care generează cele mai mari cantități 
de deșeuri agricole solide, care pot fi lăsate să se acumuleze și constitue o problemă pentru să-
nătatea globală, o amenințare la adresa securității alimentare sau pot fi utilizate ca materii prime 
pentru bioeconomie [8, 9]. Printre beneficiile reciclării deșeurilor agricole solide se numără re-
ducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a utilizării ca combustibil fosil, precum și contribuția 
semnificativă la dezvoltarea de noi piețe ecologice, crearea de locuri de muncă, producția de bioe-
nergie și bioconversia deșeurilor agricole solide în hrană pentru animale [10, 11].

Accentul pus pe gestionarea deșeurilor agricole solide nu poate fi niciodată exagerat. 
Deșeurile agricole solide sunt generate din mai multe surse. Una dintre aceste surse sunt pesti-
cidele, inclusiv erbicidele și insecticidele. S-a estimat că producția globală de alimente ar scădea 
cu aproximativ 42% dacă utilizarea pesticidelor ar fi complet oprită [12]. Influența deșeurilor 
agricole solide asupra sănătății umane, animalelor și a mediului este semnificativă și trebuie să 
abordeze amenințarea reprezentată de gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor agricole so-
lide. Gestionarea defectuoasă a deșeurilor agricole solide se datorează în mare parte ignoranței. 
Mulți dintre fermierii și administratorii gospodăriilor care generează aceste deșeuri nu știu cum 
să le gestioneze în mod eficient. Mulți nu cunosc implicațiile pentru sănătate ale lucrurilor cu care 
se joacă, în timp ce unii dintre cei care știu sunt „dezavantajați”. An de an, se produc tone mari de 
deșeuri agricole solide, cu o creștere anuală de aproximativ 7,5% [13, 14]. În multe țări în curs de 
dezvoltare, deșeurile agricole solide sunt aruncate sau arse fără discernământ în locuri publice, 
ceea ce duce la generarea de poluare a aerului, contaminarea solului, un gaz nociv, fum și praf, iar 
reziduurile pot fi canalizate într-o sursă de apă, poluând astfel apa și mediul acvatic [15, 16, 17].

Clasificarea şi sursele deşeurilor agricole solide
Deșeurile agricole solide sunt produse în principal din activitățile agricole. Se limitează nu 

doar la producție, ci și la alte activități asociate cu agricultura, lanțul alimentar. Fiecare etapă, 
fază a lanțului agricol și alimentar poate genera deșeuri solide agricole semnificative. Clasificarea 
generală a deșeurilor agricole solide include următoarele:

 – deșeuri solide din producția animală;
 – deșeuri solide provenite din prelucrarea alimentelor și a cărnii;
 – deșeuri solide din producția vegetală;
 – deșeuri medicale solide de la fermă;
 – deșeuri solide din producția horticolă;
 – deșeuri solide din agricultura industrială;
 – deșeuri chimice.

Deşeuri solide din producția animală - sunt deșeuri solide generate de producția de animale 
în orice scop. Exemple de astfel de deșeuri includ așternuturile/litera, carcasele de animale, hră-
nitoarele deteriorate și jgheaburile de apă, etc.

Deşeuri solide provenite din prelucrarea alimentelor şi a cărnii - această clasă de deșeuri agrico-
le solide este generată de prelucrarea produselor vegetale sau animale destinate consumului uman, 
cum ar fi abatoarele. Printre exemple se numără copitele, oasele, penele, cojile de banane etc.

Deşeuri solide provenite din producția vegetală - sunt asociate cu deșeurile agricole solide 
produse de obicei din activități agricole care implică producția vegetală. Exemple de astfel de 
deșeuri agricole solide sunt reziduurile de recoltă, cojile etc.
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Deşeuri medicale solide din ferme - se referă la deșeurile solide care sunt generate de utili-
zarea medicamentelor, insecticidelor sau vaccinurilor folosite pe animale. Exemple de astfel de 
deșeuri sunt ambalajele sau recipientele de vaccinuri, acele de unică folosință, seringile etc.

Deşeuri solide din producția horticolă - acest grup de deșeuri solide agricole se referă la 
deșeurile solide generate de cultivarea și întreținerea plantelor horticole și peisajiste ornamenta-
le. Exemple de astfel de deșeuri sunt tăierile de crengi și resturile de iarbă.

Deşeuri solide agricole industriale - produsele agricole și animalele nu sunt cultivate și pro-
duse numai pentru consumul alimentar. Ele sunt folosite pentru alte utilizări și nu este improbabil 
ca astfel de activități să genereze deșeuri agricole solide. Prelucrarea și tăierile de lemn, producția 
de hârtie care utilizează produse agricole ca materii prime generează, de asemenea, anumite 
cantități de deșeuri agricole solide.

Deşeuri chimice - în acest context, au legătură cu deșeurile agricole solide generate de utili-
zarea pesticidelor, insecticidelor și erbicidelor în fermă sau în magazin, cum ar fi recipientele sau 
sticlele de pesticide. Activitățile agricole depind de utilizarea pesticidelor, insecticidelor și erbici-
delor, fiind manipulate de mulți fermieri needucați și neinstruiți din țările în curs de dezvoltare, 
ceea ce duce la abuzuri din partea lor [18, 19]. Unii fermieri needucați manipulează greșit recipi-
entele cu pesticide, ceea ce duce la pericole imprevizibile pentru mediu. S-a raportat că aproxi-
mativ 2% din pesticide rămân în recipiente după utilizare, pe care unii utilizatori ignoranți le pot 
arunca în iazuri sau pe câmp deschis, ceea ce duce la intoxicații alimentare, poluarea mediului și a 
apei, provocând moartea multor vieți [20, 21].

Deșeurile agricole solide sunt generate prin activitățile agricole care implică pregătirea, 
producția, depozitarea, prelucrarea și consumul de produse agricole, animale și produse ale aces-
tora. Deșeurile agricole solide sunt produse prin:

 – activități agricole;
 – rețea rutieră deficitară;
 – electricitate slabă sau lipsa electrificării rurale;
 – tehnică de uscare și instalații de depozitare inadecvate;
 – deteriorarea alimentelor;
 – deșeuri agricole solide generate în bucătărie.

Activități agricole - principala sursă de generare a deșeurilor solide agricole este agricultu-
ra. Începând de la curățarea terenului și până la recoltare, fiecare fază a activităților agricole duce 
la generarea de deșeuri. De la pregătirea țarcului pentru sosirea animalelor la fermă, pregătirea 
pășunii până la sacrificarea și vânzarea animalelor, se generează deșeuri solide.

Rețeaua rutieră deficitară - pentru transportul produselor recoltate de la fermă la piață sau 
la depozit este o altă cale de generare a unor cantități mari de deșeuri agricole solide. Acest lucru 
se întâmplă în mare parte ca urmare a rețelei rutiere proaste din unele țări în curs de dezvoltare, 
ceea ce poate duce la un accident rutier sau la întârzierea transportului produselor agricole de la 
ferme la piețe. Atunci când are loc un accident rutier, produsele agricole perisabile se risipesc cu 
ușurință, iar atunci când sunt întârziate, poate avea loc același rezultat. Produsele alterate sunt 
aruncate pe drum sau separate și aruncate odată ce fermierul ajunge pe piață. 

Electricitatea slabă sau lipsa electrificării rurale - alimentarea epileptică cu energie elec-
trică și lipsa electrificării rurale în unele părți ale țărilor în curs de dezvoltare cu activități agri-
cole semnificative contribuie în mare măsură la generarea de deșeuri agricole solide. O energie 
electrică stabilă ar facilita depozitarea la rece a produselor recoltate reducând deteriorarea și, în 
consecință, deșeurile agricole solide.

Tehnici de uscare şi instalații de depozitare necorespunzătoare - deteriorarea unei mari părți 
a produselor agricole ar putea fi prevenită cu ajutorul unor tehnici de uscare adecvate. Dacă fer-
mierii ar avea acces la o tehnică de uscare adecvată sau la un monitor de umiditate, ar fi făcut 
un pas important în lupta împotriva deteriorării alimentelor și a deșeurilor agricole solide, spo-
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rind astfel securitatea alimentară și reducând impactul deșeurilor agricole solide asupra sănătății 
umane și a mediului. Mulți dintre fermieri depind în mare măsură de sistemul solar imprevizibil 
pentru a-și usca produsele înainte de a le depozita, precum și de metoda convențională de moni-
torizare a umidității, care nu este nici eficientă, nici precisă. S-a raportat că monitorizarea inadec-
vată a conținutului de umiditate din cereale înainte de depozitare a dus la infestarea cu aflatoxine. 
Aflatoxina este produsă de Aspergillus flavus. Infestarea cu aflatoxină este atât o cauză, cât și un 
produs al alterării alimentelor [22], iar contaminarea alimentelor și a hranei pentru animale cu 
aflatoxină poate duce la pierderi anuale semnificative de recolte la nivel mondial [23].

S-a estimat că aproximativ 10 % din recolta mondială este distrusă de ciupercile filamen-
toase prin contaminarea alimentelor și a furajelor cu micotoxine. S-a raportat că aflatoxinele pro-
duc substanțe cancerigene pentru ficat, afectează sănătatea umană în țările în curs de dezvoltare 
și duc la pierderi economice uriașe, numai în cazul porumbului din SUA, care se ridică la aproxi-
mativ 280 de milioane de dolari anual. Pierderile economice ar ajunge până la 1 miliard de dolari 
dacă sunt incluse și alte culturi infestate, cum ar fi bumbacul, arahidele și nucile. Aflatoxinele B1 
și B2, care provoacă infestarea culturilor înainte și după recoltare, sunt produse de Aspergillus 
flavus [22].

Deteriorarea alimentelor - este o altă sursă sau cauză importantă a deșeurilor agricole so-
lide. S-a estimat că numai în SUA se irosesc anual aproximativ 40% din alimente. Această risipă 
a fost estimată la aproximativ 162 de miliarde de dolari Natural Resources Defense Council [24]. 
Infestarea cu dăunători și insecte poate crește, de asemenea, din cauza risipii.

Deşeuri agricole solide generate în bucătărie - în majoritatea cazurilor, rezultatul final al 
activităților agricole este consumul familial. De obicei, consumul de produse agricole la nivelul 
familiei nu este lipsit de producerea de deșeuri agricole solide. Unele dintre aceste deșeuri sunt 
generate din necesitate. De exemplu, cojile de portocale și de banane sunt aruncate ca deșeuri 
agricole solide în multe gospodării. Cu toate acestea, deșeurile agricole solide pot fi generate și în 
mod neintenționat, ca urmare a deteriorării alimentelor. Deșeurile agricole solide generate de bu-
cătării devin semnificative atunci când restaurantele sunt incluse în categoria bucătăriilor comer-
ciale. Din toate deșeurile de bucătărie luate în considerare în orașele din China, deșeurile solide 
agricole alimentare constituie între 88 și 94% [25]. 

Influența deşeurilor agricole solide asupra sănătății umane şi a mediului înconjurător
Influența producției agricole asupra sănătății umane, a schimbărilor climatice, a sănătății 

animalelor și a mediului nu poate fi niciodată subliniată îndeajuns. De exemplu, s-a sugerat că 
emisiile de gaze cu efect de seră trebuie să fie reduse drastic pentru a evita amenințarea care îm-
piedică planeta, pământul și locuitorii săi să evite creșterea temperaturii cu cel puțin o creștere 
medie de 2 °C [26]. S-a stabilit că producția animală produce aproximativ 37 și 65% din emisiile 
globale de metan și, respectiv, de protoxid de azot [26], care sunt mai puternice decât dioxidul 
de carbon. Arderea nediscriminatorie a deșeurilor agricole solide produce emisii relevante pen-
tru climă. Manipularea necorespunzătoare a deșeurilor agricole solide influențează schimbările 
climatice, iar schimbările climatice, la rândul lor, împiedică producția de alimente. Efectele elimi-
nării nediscriminatorii a deșeurilor agricole solide nu pot fi niciodată subliniate îndeajuns. Unele 
dintre aceste efecte sunt prezentate mai jos:

 – Inundații;
 – Implicații asupra sănătății și mediului;
 – Securitatea alimentară.

Inundație: O cauză majoră a inundațiilor a fost blocarea cursurilor de apă. Căile navigabile 
sunt blocate în principal atunci când oamenii construiesc pe căile navigabile sau când canalele sau 
căile navigabile sunt blocate de deșeuri solide. Într-un mediu agricol, depozitarea fără discernă-
mânt a deșeurilor agricole solide poate duce la blocarea căilor navigabile, ceea ce, atunci când se 
întâmplă, duce la inundații care pot duce la pierderi de vieți și proprietăți.
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Implicații asupra sănătății şi mediului: decurg din arderea nediscriminatorie a deșeurilor 
generate. Aruncarea și arderea deșeurilor agricole solide a dus la poluare, o amenințare la adresa 
vieților umane, precum și la alte probleme de mediu, care necesită o atenție globală, deși aceste 
deșeuri pot fi reciclate pentru a îmbunătăți fertilitatea solului, fiind bogate în nutrienți necesari 
pentru o producție agricolă durabilă [13]. 

Securitatea alimentară şi deşeurile agricole solide: creșterea continuă a populației umane 
a fost legată de creșterea activităților agricole care, în consecință, duce la creșterea generării de 
deșeuri agricole solide. În prezent, există aproximativ 7,5 miliarde de oameni pe glob, iar o par-
te semnificativă a acestei populații nu are încă suficientă hrană. Efectele insecurității alimentare 
sunt enorme, de la o sănătate precară, la un progres lent în domeniul educației și al dezvoltării 
ocupării forței de muncă. Unul dintre cele 17 obiective globale durabile importante este de a pune 
capăt foametei, de a asigura securitatea alimentară, de a îmbunătăți nutriția și de a promova agri-
cultura durabilă până în 2030 [30]. Principala problemă a insecurității alimentare nu este faptul 
că nu producem suficiente alimente, ci că deșeurile agricole solide, în principal risipa de alimente, 
sunt responsabile.

Gunoiul de grajd şi deşeurile din agricultură în Republica Moldova
În conformitate cu Lista europeană a deșeurilor, deșeurile agricole, inclusiv gunoiul de 

grajd, reprezintă o categorie distinctă de deșeuri, care nu sunt incluse în categoria deșeurilor mu-
nicipale. Din acest motiv, studiul de fezabilitate nu include investiții în gestionarea acestor tipuri 
de deșeuri [31].

Cantitatea de deșeuri de origine animală generate este de aproximativ 220.000 tone/an. 
Strategia de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova include obiectivele: 

• încurajarea valorificării prin procedee aerobe și anaerobe și formarea capacităților de 
compostare și fermentare a deșeurilor, cel puțin una/raion; 

• susținerea valorificării energetice, acolo unde valorificarea materială nu este fezabilă din 
punct de vedere tehnico-economic, în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru 
mediu.

 Strategia de gestionare integrată a deșeurilor solide în Regiunea de Dezvoltare Sud spe-
cifică faptul că deșeurile agricole includ și deșeurile de origine animală, care constituie o parte 
semnificativă a deșeurilor agricole. Această strategie vizează ca până la sfârșitul anului 2013 acest 
tip de deșeu să nu mai ajungă în depozitele de deșeuri existente și să fie tratat corespunzător. Cea 
mai folosită metodă pentru tratarea lui este compostarea, fie prin sistem individual fie în cadrul 
unei stații de compost. 

Deșeurilor menajere în mediul urban și rural arată că operatorul serviciului de sanitație nu 
are dreptul să colecteze deșeurile animale împreună cu deșeurile menajere. Deșeurile de origine 
animală sunt colectate separat, într-o anumită zi, și sunt în continuare depozitate în groapa de 
gunoi a satului [31]. 

Gestionarea deșeurilor de origine animală și deșeuri agricole, care, după cum am menționat 
anterior, nu fac parte din categoria de deșeuri municipale, nu prevăd investiții speciale. Acest flux 
de deșeuri trebuie să fie colectate separat de deșeurile menajere, identificând sursele de finanțare 
pentru tratarea lor separată, în modul prevăzut atât în Strategia națională, cât și cele regionale.

Gestionarea eficientă a deşeurilor agricole solide
Există opțiuni cu privire la modul în care pot fi gestionate deșeurile agricole solide. Acest 

capitol este necesar din cauza necesității de a concentra atenția oamenilor asupra modalităților 
eficiente de gestionare a acestor deșeuri. În mod tradițional, arborii rezultați din prelucrarea ule-
iului de palmier ar putea fi folosiți drept combustibil în lemn de foc pentru gătit și încălzire. Unele 
dintre aceste deșeuri agricole solide ar putea fi utilizate ca aditivi în amestecuri de ciment, fabri-
carea sticlei de apă, fabricarea hârtiei, producția de etanol, hrană pentru animale, generarea de 
electricitate și biogaz, eliminarea metalelor grele, mulcirea, îngrășăminte organice și compost. Un 
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mijloc eficient de gestionare a deșeurilor agricole solide este reciclarea acestora pentru a obține 
produse utile. Acest lucru poate fi realizat prin:

 – Compostarea/gunoi de grajd organic;
 – Substrate pentru cultivarea ciupercilor comestibile;
 – Ingrediente neconvenționale pentru hrana animalelor;
 – Fabricarea tradițională a săpunului;
 – Surse alternative de energie și producția de biocombustibili;
 – Producția de silice.

Compostarea. Deșeurile de bucătărie, în mare parte deșeuri solide agricole provenite din 
risipa de alimente, ar putea fi utilizate ca hrană pentru animale prin sterilizare, îngrășământ prin 
compostare și bioenergie prin digestie anaerobă. Aceste deșeuri sunt utile pentru compostare 
datorită conținutului ridicat de materie organică și nutrienți, deși conținutul ridicat de sare, umi-
ditate și ulei pot afecta compostarea.

Substratele pentru cultivarea ciupercilor. Ciupercile au fost cultivate pe diferite deșeuri 
agricole solide ca substraturi. Etapele implicate în cultivarea ciupercilor și beneficiile sale sunt 
evidențiate de Olayiwola et al. [32].

Ingredient furajer neconvențional. S-au făcut mai multe încercări de a hrăni animalele cu 
deșeuri agricole solide ca mijloc de reciclare, precum și ca sursă ieftină de hrană pentru creșterea 
proteinelor de origine animală. Un ingredient furajer neconvențional, mycomeat, a fost, de ase-
menea, produs din deșeuri agricole solide. Deșeurile au servit drept substrat, iar un amestec 
de substraturi și ciuperci cultivate a fost sursă de hrană pentru puii broiler, ingredient furajer 
neconvențional, mycomeat au hrănit șobolani albino cu unele deșeuri agricole solide și au reco-
mandat prelucrarea deșeurilor pentru a obține un rezultat mai bun. Adebiyi et al. au recomandat o 
combinație de 40% coajă de manioc +40% concentrat +20% deșeuri de pepene verde pentru hră-
nirea porcilor de creștere. Penele de pasăre pot fi utilizate pentru mai multe produse în loc să fie 
aruncate sau arse fără discernământ. În mod tradițional, penele sunt folosite pentru decorațiuni, 
perne și pot fi transformate în ingrediente furajere neconvenționale pentru hrana animalelor.

Penele sunt un grup de deșeuri agricole solide care sunt generate anual în cantități mari 
ca produs secundar al prelucrării păsărilor de curte. Acestea pot reprezenta aproximativ 6% din 
greutatea vie totală a unui pui matur. Ele sunt bogate într-o proteină cheratinoasă, care este o 
proteină fibroasă și insolubilă. Adejumo et al. au raportat un conținut de proteine între 84 și 87% 
pentru făina de pene, prin urmare, utilizarea eficientă a făinii de pene ca ingredient pentru hrana 
animalelor poate fi mai profitabilă decât utilizarea altui produs. Penele pot fi utilizate în controlul 
eroziunii, pentru umplerea scutecelor, ca materiale biodegradabile, în industria serelor, în hrana 
animalelor, tapițerie, lucrări de artă, în materiale de hârtie, materiale structurale ușoare, fibre de 
filtrare a apei, țesături, în industria aeronautică, auto și în izolarea termică. Principala limitare a 
utilizării penelor ca ingredient pentru hrana animalelor este reprezentată de proteina cheratinoa-
să insolubilă, dar studii recente sugerează modalități de depășire a acestei limitări. 

În China, s-a documentat faptul că aproximativ 80% din deșeurile de bucătărie, în mare 
parte deșeuri alimentare, sunt folosite pentru hrana porcilor, deși hrănirea directă cu deșeuri 
de bucătărie nu a fost lipsită de restricții în China, din cauza preocupărilor legate de febra aftoa-
să. Prelucrarea deșeurilor agricole solide ar putea spori valoarea acestora pentru hrana porcilor. 
Efectul cojii uscate de portocale dulci (Citrus sinensis) a fost testat asupra răspunsului imunitar 
umoral al puilor broiler, precum și înlocuirea porumbului și evaluarea efectului acestuia asupra 
performanței de creștere și a calităților carcasei puilor broiler [33], în loc să le lăsăm să se acumu-
leze și să constituie o problemă ca deșeuri agricole solide.

Fabricarea tradițională a săpunului: în Africa există o tehnologie tradițională cu zeci de ani 
în urmă pentru transformarea unora dintre deșeurile agricole solide în produse utile. Păstăile de 
cacao care ar putea deveni deșeuri agricole solide sunt, de obicei, fie lăsate să se descompună în 
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mod natural și să îmbogățească solul, fie sunt utilizate pentru a face săpun negru, care poate fi 
folosit pentru spălarea vaselor sau pentru baie.

Sursă alternativă de energie şi producție de biocombustibil: deșeurile agricole solide pot fi 
transformate în energie verde prin digestie anaerobă [9]. Conținutul ridicat de proteine și gră-
simi al acestor deșeuri poate afecta stabilitatea digestiei anaerobe, precum și indisponibilitatea 
unei tehnologii eficiente necesare pentru eliminarea reziduurilor de biogaz. Tehnicile de pre 
tratare, cum ar fi cele mecanice (sonicare), de adaos chimic (acid sau alcalin), oxidativ (ozon), 
biologic (adaos de enzime), termic și osmotic (congelare și tratament cu clorură de sodiu) pot 
îmbunătăți proprietățile fizice și chimice ale deșeurilor, sporind astfel solubilizarea particulelor 
organice, efectul de sterilizare, precum și promovarea reciclării lor ulterioare (producția de bio-
gaz). Biocombustibilul și bioenergia atrag multe speranțe ca sursă de energie regenerabilă dura-
bilă, care tinde să promoveze dezvoltarea rurală și regională, reducerea emisiilor de CO2, crearea 
de oportunități de angajare, precum și înlocuirea energiei din combustibil fosil neregenerabil cu 
energie verde. Deșeurile agricole solide (bogate în celuloză, hemiceluloză, amidon, lipide și protei-
ne), care sunt produse în tone mari și arse în câmp deschis sau lăsate să se acumuleze în unele țări 
în curs de dezvoltare, pot fi canalizate spre generarea de biocombustibil [34]. Organele de drept și 
de conducere, în special în țările în curs de dezvoltare, trebuie să colaboreze cu cercetătorii pentru 
a intensifica transformarea biomasei în surse alternative de energie sau în generarea de biocom-
bustibili. Sunt așteptări pentru reducerea amenințărilor asupra sănătății care rezultă din arderea 
sau depozitarea în câmp deschis a deșeurilor agricole solide, îmbunătățirea producției de energie, 
reducerea infracțiunilor ecologice și pierderilor economice cauzate de eliminarea deșeurilor.

Producerea de silice: cel mai abundent element nemetalic din scoarța terestră, cu o greutate 
atomică de 28, formează siliciul și silicații. Se găsește rar în stare elementară datorită afinității 
sale pentru oxigen. A fost raportat ca un oligoelement benefic, distribuit pe scară largă în ali-
mente. Beneficiile sale pentru sănătate includ îmbunătățirea integrității structurale a unghiilor, 
părului, pielii, imunității, mineralizării osoase, calcificării osoase și reduce apariția aterosclerozei 
[35]. În prezența acidului clorhidric și a altor fluide gastrice, compușii de siliciu sunt degradați în 
forme biodisponibile de acid silicic (orto, meta, di și tri-silicați) și sunt difuzați în diferite organe 
ale corpului. Cantitatea de siliciu scade odată cu vârsta și tinde să fie mai mult în plante decât în 
sursele de origine animală, deși sursele dietetice sunt sărace în siliciu și poate fi necesar să fie 
suplimentate în diete prin alte mijloace . Acesta nu se leagă de proteinele plasmatice, prin urmare, 
aproximativ 75% din siliciul plasmatic este excretat în câteva ore după ingestie. Deșeurile agricole 
solide sunt surse potențiale de siliciu. Siliciul a fost produs din deșeuri agricole solide, cum ar fi 
știuleții de porumb, coaja de orez, bagasa și paiele de orez, folosind metode chimice, termice și 
microbiene [36].

CONCLUZII
Deșeurile alimentare reprezintă o sursă importantă de deșeuri agricole solide. Prin urma-

re, prevenirea risipei de alimente la toate nivelurile, înainte de a fi create, va salva o parte din 
aceste deșeuri și va împiedica apariția unor probleme inutile de sănătate și a unor dezavantaje 
de mediu, precum și a unor pierderi economice uriașe. Acest lucru poate fi realizat prin educarea 
și conștientizarea adecvată a celor implicați în activitățile agricole la toate nivelurile, precum și 
prin faptul că trebuie să fim puțin mai generoși, hrănind oamenii înfometați cu alimente proas-
pete în loc să le păstrăm până când se strică. Există oameni flămânzi peste tot în lume. Hrănirea 
animalelor economisește resturile alimentare și bioconversia subproduselor agricole, care se pot 
transforma în deșeuri agricole solide dacă nu sunt valorificate, și va contribui în mare măsură și 
la prevenirea acestor deșeuri. 

Compostul și transformarea deșeurilor agricole solide într-o sursă de energie regenerabi-
lă reprezintă o altă modalitate eficientă de gestionare a deșeurilor agricole solide. Este timpul 
ca atenția să se concentreze asupra transformării acestor deșeuri agricole solide cu un potențial 
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uriaș în bogăție, în special în țările în curs de dezvoltare. Pentru ca lumea noastră să fie mai sigură 
pentru noi. Activitățile de cercetare ar trebui să fie orientate spre extinderea la scară comercială a 
unor descoperiri productive făcute în vederea reciclării eficiente a deșeurilor agricole.
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DETERMINAREA PARTICULELOR-IMITATORI AI MATERIALULUI NUCLEAR 
SAU ALTUL RADIOACTIV PENTRU EXERCIȚII CU EXPLOZII RADIOLOGICE

Alina NITREAN,
Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare al Inspectoratului General al Poliției,

Doctorand al Școlii Doctorale Științe Juridice, Universitatea de Stat din Moldova
Chișinău, Republica Moldova

ABSTRACT
Tendinţa de dezvoltare a capacităţii specialiştilor din diferite domenii, implicaţi într-un proces de inves-

tigare a unui act criminal cu MNR1, se reflectă în activitatea comunităţii criminalisticii nucleare internaţionale, 
inclusiv în Exerciţiile Regionale2, care includ aspecte atât teoretice cât şi exerciţii practice privind investigarea 
infracţiunilor cu dispersie a MNR în mediu. Utilizarea MNR este limitată, condiţionată de autorizări corespunză-
toare, o pregătire specială a fiecărui participant, prin urmare este necesar de a folosi substanţe imitatori ai MNR. 
În lucrarea prezentată au fost analizate diferite substanţe după criterii prestabilite, selectând ulterior cei mai 
potriviţi imitatori ai MNR. Ca urmare a efectuării experimentelor a fost confirmată potrivirea oxidului de erbiu 
şi wolframul cu compoziţia izotopică modificată (W184), în calitate de imitatori ai MNR. Oxidul de bismut nu se 
recomandă de a fi utilizat în calitate de imitator, ca fiind nestabil la procesele fizico-chimice ce au loc în urma 
exploziei şi dispersiei radiologice. 

Cuvinte cheie: imitatori ai MNR, dispozitiv de dispersie radiologică, SEM-EDX, caracteristici morfologice, 
substanţe explozive, produse ale exploziei.   

DETERMINATION OF PARTICLES-MITATORS OF NUCLEAR OR OTHER RADIOACTIVE 
MATERIAL FOR RADIOLOGICAL EXPLOSION EXERCISES 

ABSTRACT
The trend of developing the capacity of specialists from different fields, involved in a process of investigat-

ing a criminal act with NRM, is reflected in the activity of the international nuclear forensics community, including 
IAEA Regional Exercises, which include both theoretical aspects and practical exercises regarding the investiga-
tion of crimes with dispersion of NRM in the environment. The use of NRM is limited, it is subject to appropriate 
authorizations, a special training of each participant, so it is necessary to use substances that imitate NRM. In the 
presented study, different substances were analyzed according to predetermined criteria, subsequently select-
ing the most suitable NRM imitators. As a result of conducting experiments the suitability of erbium oxide and 
tungsten with modified isotopic composition (W184) as imitators of NRM was confirmed. Bismuth oxide is not 
recommended to be used as an imitator, as it is unstable to the physico-chemical processes that occur following 
the explosion and radiological dispersion.

Keywords: imitators of RNM, radiological dispersion device, SEM-EDX, morphological characteristics, ex-
plosive substances, explosion products.

Importanța acestui studiu rezultă din faptul că posibilitatea de a organiza evenimente, cer-
cetări științifice, examinarea probelor sau obiectelor contaminate cu MNR, este destul de limitată 
din cauza condițiilor de securitate necesare, cerințelor specifice de lucru, și nu în ultimul rând a 
autorizării de lucru cu MNR. Și mai complicată devine situația atunci, când sunt necesare orga-
1 Aici și în continuare se are în vedere – material nuclear sau altul radiologic.
2Exerciții regionale, aici și în continuare Exercițiile Regionale de criminalistică nucleară ale Agenției Internaționale pen-
tru Energie Atomică pentru țările CSI și Europa de Est.
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nizarea exercițiilor în teren cu dispersarea MNR în mediu și o contaminare este inevitabilă, iar 
consecințele pot fi esențiale nu doar pentru participanți, dar și pentru mediu. 

În acest context, sarcina determinării celor mai potriviți imitatori a MNR în scopul utilizării 
acestora la exerciții, examinări și cercetări științifice, este actuală și necesară pentru crearea unei 
platforme de dezvoltarea a capacității de investigarea a crimelor cu MNR.

Întroducere
Ascendența fenomenului de trafic ilicit cu MNR poate fi urmărită atât la nivel național (în 

Republica Moldova, ultimii ani au fost înregistrate cinci cazuri de tentative de trafic ilicit cu MNR) 
cât și internațional, cât și la nivel internațional [1]. În condițiile acțiunilor militare regionale ac-
tuale, crește riscul pierderii controlului asupra MNR și captării acestora de către persoane sau 
organizații criminale, cu utilizarea ulterioară în scopuri criminale, în special teroriste. În același 
timp, chiar și o încălcare minoră a integrității ambalajului cu MNR poate duce la poluarea me-
diului, a bunurilor și la infectarea oamenilor [2]. Mai mult decât atât, atacurile teroriste vizează 
poluarea la scară largă a mediului, prin activarea dispozitivelor radiologice de dispersare (RDD) 
și dispersarea deliberată a MNR sub formă de microparticule pe suprafețe cât mai mari posibile, 
având menirea de a crea în societate o atmosferă de panică [3]. 

Conștientizarea amenințării contaminării pe scară largă a teritoriilor și, în consecință, con-
taminarea și expunerea oamenilor, a condus la înființarea Inițiativei Globale de Combatere a Te-
rorismului Nuclear (GICNT) [4]. Unul dintre scopurile acestei inițiative este de a ajuta țările să se 
pregătească să răspundă la atacurile teroriste cu MNR, inclusiv investigarea acestora. La GICNT a 
aderat și Republica Moldova în anul 2019. Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) 
și Grupul Tehnic de Lucru Internațional pentru Criminalistica Nucleară (ITWG) sunt, de asemenea, 
implicate în consolidarea capacității țărilor pentru investigarea infracțiunilor cu MNR, ce cuprind 
atât măsuri de cercetare a locului incidentelor sau infracțiunilor radiologicie, cât și de examinare 
a dovezilor prelevate, în laboratoare specializate de criminalistică nucleară. 

 Tendința spre dezvoltarea capacității specialiștilor din diferite domenii, implicați într-un 
proces de investigare a unui act criminal cu MNR, se reflectă și în Exercițiile Regionale. 

Formularea problemei
Exercițiile Regionale includ aspecte atât teoretice privind specificul investigării infracțiunilor 

cu dispersie radiologică, cât și exerciții practice în teren cu imitarea locului infracțiunii radiolo-
gice, în cadrul cărora sunt prelevate probe din mediu, obiecte și alte dovezi, care preponderent 
sunt contaminate cu MNR. Cu toate că exercițiile sunt desfășurate în condiții specifice de câmp 
(poligon), utilizarea MNR este limitată, condiționată de proceduri și autorizări corespunzătoare, o 
pregătire specială a fiecărui participant și calificarea acestuia. 

Prin urmare, în scopul respectărea măsurilor de siguranță, Exercițiile Regionale sunt 
desfășurate cu substanțe imitatori ai MNR. Scopul exercițiilor fiind nu doar consolidarea 
cunoștințelor participanților, dar și asigurarea unei baze imformative pentru elaborarea do-
cumentelor, procedurilor de lucru, stabilirea mecanismelor optime de interacțiune a diferitor 
specialiști, ca măsuri preventive pentru cazurile reale de crime cu MNR. Corespunzător, dispoziti-
vul de dispersie radiologică3 este înlocuit cu simulatorul DDR care include materiale neradioctive 
”imitatori” în locul MNR. 

Obiectivul prezentei lucrări a fost selectarea celor mai potrivite substanțe pentru a fi uti-
lizate în calitate de imitatori ai MNR. Materialele care simulează MNR trebuie selectate în așa fel, 
încât microparticulele lor să difere de microparticulele obișnuite de praf de origine naturală și să 
fie ușor de identificat în probele prelevate. 

Astfel, pentru a soluționa problema alegerii celor mai potrivite substanțe în calitate de ”imi-

3  Exerciții regionale, aici și în continuare Exercițiile Regionale de criminalistică nucleară ale Agenției 
Internaționale pentru Energie Atomică pentru țările CSI și Europa de Est.
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tatori” ai MNR, au fost luate în calcul următoarele criterii: să fie întâlnite rar în natură; să posede 
caracteristici morfologice specifice, uşor de identificat, care le deosebesc de particulele găsite în me-
diu; proprietăți fizico-chimice similare sau asemănătoare cu particulele de MNR; să poată fi analiza-
te prin diverse metode, similare celor utilizate în cazurile reale de infracțiuni cu MNR.

La prima etapă a studiului privind stabilirea imitatorilor potriviți, au fost selectați o serie 
de compuși chimici ținând cont de disponibilitatea și costul acestora, și anume: Zirconiu (Zr); 
Wolfram cu compoziție izotopică modificată (W 184); oxid de bismut (Bi2O3); oxid de erbiu (Er2O3); 
oxid de samariu (Sm2O3); oxid de iterbiu (Yb2O3); oxid de ceriu (Sr2O3); oxid de stronțiu (SrO); oxid 
de plumb (PbO) și carbura de titan (TiC).

Particulele de fluorură de uraniu (UF4) și oxid de uraniu (U3O8) au fost examinate de ase-
menea, luând în considerare criteriile stabilite supra. Informația obținută a servit ca referință în 
procesul de examinare comparativă  a MNR cu potențiali, viitori ”imitatori”.

Ulterior, au fost analizate proprietățile fizico-chimice, utilizarea și distribuția în natură, din 
literatura de specialitate și diverse surse bibliografice. Caracteristicile morfologice, precum și 
compoziția chimică a particulelor acestor substanțe, au fost determinate prin metoda SEM-PMA 
(utilizând echipamente de model: „Philips” XL30 TMP și „ Tescan” Lira 3). Prin urmare, în baza 
examenul comparativ al MNR și substanțele selectate pentru studiu, au fost selectați următorii 
imitatori: Er2O; W184 şi Bi2O3.

• Oxidul de erbiu s-a remarcat prin caracteristicile morfologice specifice, este ușor de recu-
noscut în probe (imagini 1, 2), precum și prin întâlnirea destul de rară în natură în forma sa pură. 
Acest material se găsește în apa de mare și ocean în proporții foarte mici, iar principalele surse ale 
substanței sunt mineralele euxenit și xenotim.

Imagini 1, 2. Conglomerate de particule de Er2O3 în formă de plăci (regim SE, BSE).

• Wolframul cu compoziție izotopică modificată (W184), s-a remarcat prin faptul că poate fi 
analizat prin diverse metode (ICP-MS, MSVI, SEM, RMA, etc.), aplicabile în cadrul expertizei MNR 
confiscate din câmpul infracțional real. Wolframul și compușii săi se găsesc în natură sub formă 
de diverși compuși și minerale (scheelit, racoit, stolzit, tungstenit), se găsesc și izotopii stabili ai 
căror numere de masă sunt 181 - 184 și 186, deci este foarte probabil că particulele lui se vor găsi 
în praful de origine naturală. În ciuda faptului că există o probabilitate mare de a detecta particule 
de wolfram în praful de origine naturală, inclusiv izotopul cu numărul de masă 184, care este cel 
mai răspândit (30,64%), detectarea wolframului cu compoziția izotopică modificată este posibilă 
aplicând SIMS (Secondary-Ion Mass Spectrometry).

Astfel, la alegerea wolframului ca ”imitator”, posibilitatea utilizării mai multor metode de 
analiză, similar cu cazurile expertizei reale, a fost considerată un mare avantaj, iar faptul că poate 
fi găsit în praful de origine naturală, precum și absența unor caracteristicile morfologice similare 
cu particule UF4 și U3O8, a fost luată în considerare mai puțin.

Oxidul de bismut a fost ales ținând cont de faptul că particulele sale au caracteristici morfo-
logice asemănătoare UF4 și U3O8 (Imagini 3, 4). Din întregul spectru de substanțe analizate, studiul 
morfologic cu SEM a arătat că particulele de oxid de bismut sunt cele mai potrivite, deși au fost 
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identificate unele particule de Bi2O3 care diferă de particulele de compuși ai uraniului.
  Minereurile de bismut sunt rar întâlnite, principalele zăcăminte sunt în America 

de Sud (Bolivia) și Australia (Tasmania), se poate concentra în minerale de origine hidroterma-
lă,  se disipează în minereuri (în special sulfură), astfel conținutul său în ele poate fi definit ca 
- „urme”. Faptul că bismutul și compușii săi nu sunt răspândiți pe scară largă în natură, a fost de 
asemenea luat în considerare la selectarea acestuia ca ”imitator”. 

Imaginea 3. Conglomerat de particule de Bi2O3 Imaginea 4. Conglomerat de particule de U3O8

Ulterior, imitatorii selectați au fost utilizați în DDR pentru a efectua experimente și a simula 
cazuri reale de incidente de dispersie a MNR atât în   condiții de laborator, cât și în condiții speciale 
de câmp (poligon).

Experimente cu simulatoare DDR. Categoria infracțiunilor cu dispersarea MNR sau de-
tonarea așa-ziselor „bombe murdare” este puțin studiată. Atât componentele explozivilor, cât și 
MNR utilizate în aceste dispozitive pot fi foarte diverse, prin urmare, consecințele pot fi diferite. 
Ținând cont de faptul că o explozie este un proces de transformări fizico-chimice a substanțelor, 
însoțit de eliberarea unei cantități semnificative de energie, cu un efect mecanic asupra obiecte-
lor din jur, este important să cunoaștem ce transformări ale MNR pot surveni ca urmare a unei 
explozii. 

Sarcinile expertizei substanțelor explozive (SE) și a produselor de explozie (curate, neradio-
active), precum și sarcinile expertizei MNR pot fi soluționate cu succes, sunt elaborate metode co-
respunzătoare, în acest scop. Dar în cazul examinării produselor de explozie „murdare” (cu MNR), 
sexaminarea lor poate fi dificilă, metode și proceduri ale studiului lor comun nu sunt cunoscute.

Pentru investigarea criminalistică a SE, a produselor și urmelor de explozie se folosesc atât 
metode distructive (reacții chimice, cromatografia în strat subțire, cromatografia în gaze și lichide 
etc.), precum și metode nedistructive (metode spectrale și microspectrale de abaliză, microsco-
pia optică, SEM-EDX, etc.) [5]. Având în vedere că SEM-EDX este o metodă nedistructivă și poate 
fi aplicată pentru ambele categorii de urme (MNR, SE și produse ale exploziei), această metodă 
a fost utilizată pentru realizarea sarcinilor prezentei lucrări, și anume pentru studiul comun al 
urmelor.

În condiții de laborator, folosind o cantitate minimă a unui mix de imitatori ai MNR selectați 
(Bi2O3; W184 și Er2O3) și particule de diferite categorii de pulbere (cu și fără fum) pe substraturi 
de siliciu, s-au efectuat experimente simulând microexplozii, prin aprinderea probelor. Pulbe-
rea constă în mare parte din compuși organici și a fost dificil studiul acestor probe prin metoda 
SEM-EDX (probele se încărcau sub influența fasciculului de electroni al SEM). Pentru a soluționa 
această problemă, probele se pulverizau cu un strat de aur, astfel, a devenit posibil studiul morfo-
logic a particulelor de pulbere nearse, produsele de ardere, stabilirea semnelor efectelor termice, 
compoziția, etc. 

Unele dificultăți au apărut și la studiul particulelor imitatorilor. Procesele fizico-chimice 
care au avut loc în timpul exploziei au afectat particulele de imitatori, care au fost acoperite parțial 
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sau complet cu compuși organici ai pulberii. Acest proces nu a interferat cu analiza elementelor, 
acestea au fost identificate cu succes, dar nu a fost posibilă stabilirea caracteristicilor morfologice 
pentru unele particule imitatoare (imaginea 5.).

Trebuie remarcat faptul că, datorită caracteristicilor sale morfologice, particulele de oxid de 
erbiu sunt ușor de recunoscut chiar și atunci când sunt încapsulate în produse de explozie, ceea 
ce indică alegerea cu succes a acestui imitator. Totuși, unele particule de oxid de bismut au suferit 
modificări morfologice, probabil din cauza efectelor termice, inclusiv modificări ale compoziției 
chimice (potasiul a fost identificat în compoziția particulelor) (imaginea 6), respectiv, putem con-
cluziona că acest imitator nu se potrivește pentru scopurile noastre.

  а)                                 b)                                c) а)
Imaginea 5. Particule de Bi2O3 (а); Er2O3 (b); W184 

(с), după explozia pulberii cu fum (regim BSE).
Imaginea 6. Particule de bismut şi potasiu (а) după 

explozia pulberii cu fum (regim BSE).

Pentru a confirma rezultatele obținute în condiții de laborator, precum și pentru a apropia 
condițiile de cele reale, s-au efectuat experimente cu explozii mai puternice în condiții speciale de 
câmp. Au fost prelevate probe pentru cercetările ulterioare de pe suprafața obiectelor special pre-
gătite în acest scop (planșete, filtre Petryanov), situate la distanțe diferite de epicentrul exploziei. 
De asemenea, ținând cont de necesitatea apropierii condițiilor experimentale de cazurile reale de 
crime cu DDR, au fost colectate pentru studiu probe de sol, vegetație, obiecte, inclusiv fragmente 
ale dispozitivului pirotehnic cu urme de explozie, care au fost supuse examinării ulterioare.

Probele pentru analiză au fost pregătite prin diferite metode, transfer mecanic pe bandă 
adezivă de carbon, impactare și prin extragerea particulelor din solvenți (utilizată pentru dizolva-
rea filtrului Petryanov). Întrucât componentele pulberii sau altor explozivi se dizolvă în acetonă, 
metoda de separare trebuie adaptată astfel încât să nu existe riscul pierderii SE sau produselor de 
explozie. Fiecare etapă de extracție trebuie finalizată prin colectarea solventului după centrifuga-
re și concentrarea acestuia până la sec, evitând încălzirea, care poate distruge termic explozivul.

În acest studiu, a fost utilizată și metoda extragerii, deoarece una dintre sarcinile lucrării a 
fost urmărirea modificării caracteristicilor morfologice ale simulatoarelor DDR. Ținând cont de 
faptul că experimentul din laborator a dovedit că după explozii, particulele de imitatori pot fi 
parțial acoperite sau încapsulate în compuși organici explozivi și, prin urmare, analiza morfologi-
că poate deveni imposibilă, această problemă a fost soluționată prin dizolvarea probei în acetonă 
și separarea particulelor de imitatori prin excavare.

Imaginea 7 prezintă o particulă de wolfram acoperită cu produsele exploziei, într-o probă 
preparată prin metoda transferului mecanic al particulelor, analizată prin SEM-EDX. Microanaliza 
cu raze X a acestei particule a arătat prezența wolframului (imitator), precum și a potasiului, sul-
fului și oxigenului (componente explozive), în depunerile pe această particulă. Cartografierea pe 
elemente este prezentată în imaginea 8.
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Imaginea 7. Particula de wolfram acoperită cu produse ale exploziei 
(regim SE, BSE).

W

K

O
 
S

Imaginea 8. Microanaliza particulei de wolfram şi a produselor de explozie 
(W – wolfram, K – potasiu,  O – oxigen,  S – sulf).

Studiul multor probe a arătat că, ca în urma impactului fizico-chimic, multe particule de 
oxid de bismut au fost modificate morfologic (deformate după topire) și chimic (a fost detectat și 
potasiu în compoziția acestora), aceste modificări afectând și alte particule de imitatori: oxidul de 
erbiu în unele cazuri a fost practic acoperit cu topitura de bismut. De asemenea, au fost identifica-
te particule preparate prin dizolvare în acetonă și extragere, dar care au fost modificate în așa fel 
încât a fost imposibil de stabilit caracteristicile morfologice ale acestora. Probabil, efectele au fost 
cauzate de procesele termice, chimice, care au contribuit la formarea de noi particule masive care 
conțin atât imitatori, cât și explozivi (imaginea 9).

Imaginea 9. Particula cu oxid de bismut, erbiu şi  produse ale exploziei (regim SE, BSE). 
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Totodată, pe lângă particulele care au suferit modificări cauzate de impactul exploziilor, al 
căror studiu a cauzat dificultăți, au fost identificate și particule-imitator care nu au fost modificate 
nici morfologic, nici chimic (comparativ cu studiului morfologic prealabil), dar în cantitate mult 
mai mică. 

Concluzii
Gradarea potrivirii imitatorilor pentru substituirea MNR trebuie făcută în dependență de 

posibilitatea acestora de a realiza scopul propus în urma utilizării, și anume după:
Proprietățile morfologice specifice. Trebuie să fie ușor de identificat, să difere de micropar-

ticulele obișnuite de praf de origine naturală. În urma studiului a fost selectat ca cel mai potrivit 
după acest criteriu - Er2O3, ce poate fi cu ușurință identificat în probe până și după explozie. 

Posibilitatea de a fi analizat prin diferite metode. Trebuie să existe posibilitatea ca imitatorul 
ales să fie examinat prin metodele aplicate de obicei la examinarea MNR. Cel mai potrivit imitator 
din spectrul de substanțe ales, este wolframul cu compoziție izotopică modificată (W184), unucul 
care poate fi examinat prin metoda SIMS. 

Stabilitatea la procesele fizico-chimice. Studiul informativ, examenul morfologic, inclusiv re-
zultatul proceselor fizico-chimice ca rezultat al exploziilor, au dovedit că oxidul de bismut nu se 
potrivește pentru a fi utilizat în calitate de imitator, are o temperatură de topire joasă și se topește, 
înglobând în topitura sa celelalte  particule. 

Dar, în același timp, oricare modificare a particulelor de imitatori, ca urmare a exploziei, 
poartă un caracter informativ specific. De exemplu, identificarea particulelor masive ce conțin 
conglomerate de imitatori împreună cu produsele exploziilor poate fi important pentru a soluționa 
diferite sarcini precum: construcția DDR, dacă dispersia MNR a avut loc ca urmare a unei explozii 
sau a contaminării cu particule, înainte de explozie etc.
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ABSTRACT: Spre regret, lupta împotriva criminalităţii ecologice nu este uşoară. Există mai multe obstacole 
legale şi non-legale în calea acestei lupte. În primul rând, natura vastă a obiectelor ecologice, dar şi diversitatea 
acţiunilor cu care sunt comise infracţiunile, dificultatea colectării probelor şi, în cele din urmă, instrumentele 
de investigare, care se pot dovedi a fi nu întotdeauna destul de eficiente. Expertizele judiciare ecologice devin 
din ce în ce mai solicitate de către organele judiciare, reieşind din valoarea probantă a acestora, şi fiind unicul 
mijloc de probă, care aduce adevărul ştiinţific în procesul judiciar. Este greu de imaginat un alt instrument cu 
o eficienţă mai înaltă în sensul clarificării circumstanţelor ce ţin de domeniul ecologic. Respectiv, subiecţii ex-
pertizei judiciare ecologice – experţii judiciari necesită să demonstreze o competenţă specială în acest domeniu. 
În lumea practicienilor ce desfăşară activitatea profesională de investigare a cauzelor judiciare, dar şi a celor 
care activează în calitate de experţi judiciari există mai multe opinii cu privire la cerinţele faţă de competenţele 
experţilor judiciari specializaţi în zona ecologică. În articol se oferă o analiză a acestor opinii şi este formulat un 
punct de vedere fundamentat ştiinţific  la capitolul formării expertului judiciar în domeniul ecologic, indiferent 
de apartenenţa statală.

Pentru atingerea obiectivelor scontate a fost utilizat un set de metode ştiinţifice generale şi speciale de 
cunoaştere. Iniţial s-a utilizat metoda dialectică, conform căreia  toate problemele care se abordează în acest 
articol sunt prezentate sub aspectul unităţii conţinutului şi formei lor juridice. Pentru  aprofundarea aparatu-
lui conceptual s-au folosit metodele: logico-semantică, sociologică (prin studierea surselor oficiale, ştiinţifice şi 
bibliografice) - în procesul de colectare şi acumulare a informaţiilor ştiinţifice despre obiectul studiului; com-
parativă – pentru identificarea particularităţilor referitoare la obiectul de studiu; logicii juridice – la prezenta-
rea raţionamentelor şi elaborarea propunerilor, în contextul obiectului de cercetare. Cercetările s-au efectuat pe 
baza lucrărilor ştiinţifice care vizează domeniul, a practicii de expertiză judiciară a Centrului Naţional de Exper-
tize Judiciare al Ministerului Justiţiei din R. Moldova, internaţională şi personală.

Drept urmare a analizelor efectuate de către autorii lucrării, este înaintată o structură a cunoştinţelor 
speciale în domeniul ecologic, dedusă şi fondată pe teorii ştiinţifice şi cerinţele practicii judiciare atât din Re-
publica  Moldova, România, cât şi a altor state. Respectiv, autorii vin cu viziuni argumentate faşă de procesul de 
formare a experţilor judiciari în domeniul cibernetic:

1. Este de neînchipuit, în ipoteza pe care o expun unele voci, că o persoană cu studii pedagogice sau juridice 
şi cursuri de instruire în domeniul ecologic ( adesea se are în vedere în legislaţia ecologică), să fie capabilă să re-
alizeze o cercetare ştiinţifico-practică de genul unei expertize judiciare în specialităţile ecologice. Fără cunoştinţe 
profesionale solide în ştiinţe naturale (biologie, chimie, fizică), un atare proces este sortit din start la insucces.

2. Cunoştinţele ecologice căpătate urmare instruirilor juriştilor, pedagogilor, etc., pot servi doar la efectu-
area activităţilor non-expertale de investigare pe crimele ecologice, iar expertiza judiciară în această specialita-
te, este de competenţa exclusivă a expertului judiciar format în corespundere cu cerinţele generale, stipulate în 
legislaţii şi ghidate de expertologie.
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3. După cum un specialist instruit cu abilităţi de a preleva probe ADN, nu poate în nici un mod să realizeze o 
expertiză de genul dat, la fel şi o persoană, fără studii profesionale informatice şi specializare în domeniul exper-
tizelor judiciare, nu va fi în putere să furnizeze procesului judiciar un produs fiabil şi credibil -  raport de expertiză 
judiciară cu concluzii fondate ştiinţific.

4. În lupta cu criminalitatea ecologică, justiţia trebuie să dispună de instrumente sigure, inclusiv să be-
neficieze de asistenţă solidă ştiinţifică pentru clarificarea tuturor circumstanţelor, care necesită aplicarea 
cunoştinţelor speciale, la orice etapă de investigare a cauzelor din zona ecologică.

CUVINTE-CHEIE:  expertiza judiciară ecologică, adevărul ştiinţific, cunoştinţe speciale, activitatea profesio-
nală de expert judiciar, instrument de investigare, formarea expertului judiciar în domeniul ecologic.

REASONINGS REGARDING THE TRAINING OF JUDICIAL EXPERTS IN 
THE ECOLOGICAL FIELD

ABSTRACT: Unfortunately, the fight against environmental crime is not easy. There are several legal and 
non-legal obstacles to this fight. First of all, the vast nature of ecological objects, but also the diversity of the 
actions with which the crimes are committed, the difficulty of collecting evidence and, finally, the investigative 
tools, which may prove to be not always quite effective. Ecological forensic expertise is becoming more and more 
requested by judicial bodies, resulting from their probative value, and being the only means of evidence that 
brings scientific truth to the judicial process. It is difficult to imagine another tool with a higher efficiency in the 
sense of clarifying the circumstances related to the ecological field. Respectively, the subjects of ecological foren-
sic expertise – forensic experts need to demonstrate a special competence in this field. In the world of practitioners 
carrying out the professional activity of investigating judicial cases, but also of those who act as judicial experts, 
there are several opinions regarding the requirements for the competences of judicial experts specialized in the 
ecological area. The article provides an analysis of these opinions and formulates a scientifically based point of 
view regarding the training of the judicial expert in the ecological field, regardless of state affiliation.

To achieve the intended objectives, a set of general and special scientific methods of knowledge was used. 
Initially, the dialectical method was used, according to which all the issues addressed in this article are presented 
under the aspect of the unity of their content and legal form. To deepen the conceptual apparatus, the following 
methods were used: logical-semantic, sociological (by studying official, scientific and bibliographic sources) - in 
the process of collecting and accumulating scientific information about the object of study; comparative – to iden-
tify the particularities related to the object of study; legal logic - when presenting reasoning and developing pro-
posals, in the context of the research object. The researches were carried out on the basis of the scientific works 
aimed at the field, of the practice of judicial expertise of the National Center of Judicial Expertise of the Ministry of 
Justice of the Republic of Moldova, international and personal.

As a result of the analyzes carried out by the authors of the paper, a structure of special knowledge in the 
ecological field is presented, deduced and founded on scientific grounds and the requirements of judicial practice 
both in the Republic of Moldova, Romania and other states. Respectively, the authors come up with reasoned views 
on the process of training judicial experts in the cyber field:

1. It is unimaginable, in the hypothesis that some voices present, that a person with pedagogical or legal 
studies and training courses in the ecological field (often considered in ecological legislation), to be able to car-
ry out a scientific research practice like a judicial expertise in ecological specialties. Without solid professional 
knowledge in natural sciences (biology, chemistry, physics), such a process is doomed from the start to failure.

2. The ecological knowledge acquired as a result of the training of urologists, pedagogues, etc., can only 
be used to carry out non-expert investigative activities on ecological crimes, and the judicial expertise in this 
specialty is the exclusive competence of the judicial expert trained in accordance with the general requirements, 
stipulated in legislation and expert guidance.

3. Just as a trained specialist with the skills to take DNA samples cannot in any way carry out an expertise 
of this kind, likewise a person without professional computer studies and specialization in the field of forensic 
expertise will not be in power to provide the judicial process with a reliable and credible product - forensic report 
with scientifically based conclusions.

4. In the fight against environmental crime, the judiciary must have reliable tools, including sound scien-
tific assistance to clarify all the circumstances, which require the application of special knowledge, at any stage of 
the investigation of cases in the ecological area.

KEYWORDS:  ecological forensic expertise, scientific truth, special knowledge, the professional activity of a 
forensic expert, investigative tool, the training of a forensic expert in the ecological field.
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INTRODUCERE
Astăzi o problemă de importanță ”vitală” pentru întreaga omenire a devenit lupta cu crimi-

nalitatea ecologică. Calitatea existenței omului depinde necontenit de faptul cum statul îi asigură 
securitatea vieții pe toate dimensiunile activității umane. Încă din fazele primare ale dezvoltării 
sale, societatea umana a remodelat cadrul natural creând un mediu „artificial” compus din mul-
tiple echipamente ce deservesc cerințele curente ale populației. Forma cea mai sintetica de con-
cretizare a mediului artificial o reprezintă localitățile, optimizate ca mărime, structura, înzestrare 
si înfățișare, astfel încât să poată răspunde exigentelor sociale. În prezent, devine din ce in ce 
mai complicat de stabilit o delimitare stricta intre mediul natural si cel artificial, având in ve-
dere ca prin simbioza lor organica a rezultat un fenomen calitativ nou, denumit in terminologia 
internaționala „mediu uman”. Anume în medul uman este realizată și rima ecologică, care de ome-
nire actualmente se percepe ca o infracțiune împotriva mediului [1].

Infracțiunile de mediu reprezintă aproape o treime din infracțiunile comise de organizații 
precum; corporații, parteneriate, sindicate, trusturi, fonduri de pensii și organizații non-profit. 
Este a patra activitate criminală ca mărime din lume și crește cu cinci până la șapte la sută în 
fiecare an. Aceste infracțiuni pot fi urmărite penal . Interpol facilitează cooperarea polițienească 
internațională și își asistă țările membre în aplicarea efectivă a legilor și tratatelor naționale și 
internaționale de mediu. Interpol a început să lupte împotriva criminalității împotriva mediului 
în 1992. [1]

Deși la  nivel național și internațional există instrumente legislative destul de bune, ele  nu 
soluționează problema de luptă cu acest flagel nou, dar în același timp destul de timpuriu (ar fi 
iresponsabil să credem că astfel de criminalitate a apărut în 1992), atunci când vine vorba de des-
coperirea crimelor și soluționarea cazurilor judiciare ecologice.

Se cunoaște, că astfel de criminalitate afectează direct mediul vital, fără de care omul nu ar 
exista. Criminalitatea ecologică este total diferita de criminalitatea tradiționala, mult mai peri-
culoasa decât aceasta din urma, ea fiind recunoscută ca ”opera omenirii”, producându-se cel mai 
des din neglijența oamenilor, dar și ca consecință a activităților premeditate ale omului. Atunci 
când securitizarea domeniului ecologic este restrânsă putem fi confruntați cu un grad mult prea 
mare de comportamente tolerante fată de crimele ecologice, fată de poluare sau nimicirea cu bună 
știință a faunei sau florei, sau pădurilor neprotejate de lege [2, p. 18], actele date prezentând un 
risc enorm legat de securitatea însăși a existenței umane. Nu ne vom referi la o analiză a situației 
în plan mondial a criminalității ecologice, doar vom menționa, că cercetătorii problemei constată 
ultimul timp, lacune în sensul operării cu instrumentarul pus la dispoziție juriștilor din toată lu-
mea, reieșind din simplul fapt, că criminalitatea împotriva mediului este în continua creștere [3].

REZULTATE OBȚINUTE, DISCUȚII
Cu adevărat, că la  momentul de față, criminalitatea contra  mediului a devenit astăzi o re-

alitate evidentă deopotrivă în plan local, național și internațional, iar prevenirea și combaterea 
sa e o preocupare permanentă și chiar o prioritate pentru autoritățile publice, marele public și 
specialiștii domeniului. Potrivit ultimelor evaluări, criminalitatea contra mediului se plasează, la 
nivel mondial, pe locul patru al activităților ilicite internaționale, generatoare de profit criminal, 
după traficul de stupefiante, contrafaceri și traficul de ființe umane. Toate studiile ne arată însă 
că această criminalitate este pe cât de gravă, pe atât de puțin cunoscută, rar urmărită și sporadic 
pedepsită de autoritățile naționale competente [4, p.44].  Deplasarea criminalității informatice în 
zona transfrontalieră nu s-a produs întâmplător, procesul fiind firesc,  datorită faptului că mediul 
nu poate avea hotare. Infrastructura, organizarea   și multitudinea de aspecte, fac  ca   investigațiile   
desfășurate   pe acest sector   să   fie   dificile.

Un rol aparte pentru succesul investigațiilor în zona mediului uman îi revine expertizei ju-
diciare ecologice, unicul mijloc de probă, dobândit prin instrumente științifice. Este clar de la sine, 
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că expertiza judiciară, în orice domeniu al științei ar fi, nu vine de la sine, dar se efectuează de 
subiecți concreți – experții judiciari. Față de competența acestor persoane, după cum este demon-
strat de cercetătorii  din domeniu, inclusiv prevăzut de legislația procesuală și specială, atât la 
nivel național, cât și internațional, sunt înaintate cerințe bine puse la punct. În sensul prevederilor 
legale față de cerințele înaintate unei persoane, cu calitatea de expert judiciar, constatăm o simili-
tudine în abordare, in foarte  multe state. Din punct de vedere științific nu sunt deosebiri la  nivel 
internațional -  expertul judiciar, în opinia general acceptată, este persoana competentă, invitată    
în    situații litigioase  sau  dificile pentru  cercetarea  și soluționarea unei anume întrebări, ce ne-
cesită cunoștințe speciale [5, p. 45].

În calitate de surse tradiționale pentru obținerea cunoștințelor speciale (specializate – în 
alte surse), se consideră criminalistica, medicina legală, psihologia judiciară, psihiatria judiciară, 
etc. [6, p. 18].

În contextul lucrării noastre, în calitate de sursă pentru cunoștințele speciale în domeniul 
ecologic, este evident să fie științele naturale: chimia, fizica, biologia, deși există opinii, ce-i drept, 
a unor factori de decizie,  că acest lucru nu este principial și expert judiciar în specialitatea dată 
poate deveni oricine care deține studii superioare, indiferent în ce științe, dar are suplimentar 
anumite cursuri de instruire în ecologie.

În opinia  noastră o astfel de abordare nu este una profesionistă și vom  contrapune ar-
gumente solide, fondate pe știința expertizei judiciare, întru evitarea riscurilor conexe, care au 
impact asupra întreg procesul judiciar.

Cunoaștem cu toții împărțirea tipărită a sistemului criminalisticii ( știința recunoscută drept 
artă a descoperirii crimelor) în cele trei structuri: - tehnica criminalistică; - tactica criminalistică 
și metodologia criminalisticii [7, p. 11]. Fiecare din structuri oferă instrumente de ordin tehnic, 
științific și metodologic, pentru descoperirea faptelor, pe care profesioniștii investiți cu obligații 
de înfăptuire a justiției, trebuie să le aplice cu cunoștință de cauză în  investigarea infracțiunilor. 
Este oricum ridicol, ca juriștii, în orice calitate  nu s-ar afla în procesul de înfăptuire a justiției să 
nu poată înțelege cele mai elementare noțiuni legate de științele pe care criminalistica le utilizează 
în arsenalul său de instrumente destinate descoperii infracțiunilor. Aici cu adevărat este cazul să 
amintim de cuvintele regretatului Emilian Stancu: ” Potrivit atribuțiilor care îi revin, fie în calitate 
de organ d urmărire penală, fie în calitate de magistrat sau de apărător, orice jurist trebuie să fie 
bine informat despre aceste  tehnici (criminalistice - nota autor), întrucât este obligația profesio-
nală dar și deontologică:

 – Să se servească direct de mijloacele tehnice criminalistice sau cu sprijinul specialiștilor;
 – Să vegheze la corectitudinea folosirii metodelor științifice de investigare a faptelor penale;
 – Să aprecieze și să valorifice în deplină cunoștință de cauză rezultatele expertizelor crimi-

nalistice în procesul judiciar.” [8, p. 55].
De aici rezultă că juriștii profesioniști nu-și vor putea  realiza eficient activitatea în lipsa 

cunoștințelor speciale, care au menirea să ajute la clarificarea circumstanțelor de natură științifică 
din diverse domenii ale activităților umane. Cunoștințele speciale, ori specializate, cum mai sunt 
numite sunt cunoștințele din domenii diverse ale științelor, special adaptate necesităților proce-
sului judiciar. Interacțiunea complexă om-mediu, inclusiv om-om, inevitabilă în toate cazurile de 
săvârșire a faptelor penale, are loc în conformitate cu legitățile firești studiate de întreg arsena-
lul cunoștințelor umane. Respectiv, pe temeiul cercetării, descoperirii și examinării consecințelor 
acestor interacțiuni, în cunoștința legităților despre care am menționat, se pot stabili legături de 
natura a permite clarificarea problemelor non-juridic, dar fără de care nu se soluționează cazul 
concret. Astfel, este greu de închipuit investigarea cazurilor judiciare fără utilizarea cunoștințelor 
speciale. De fiecare dată suntem nevoiți să constatăm realitatea, care denotă forme diferite de 
aplicare a cunoștințelor speciale pentru soluționarea cazului.

Teoria expertizei judiciare (expertologia) delimitează cunoștințele speciale, funcție de for-



LEGEA ŞI VIAŢA Publicaţie ştiinţifico-practică 186
ediție specială, 2022

LAW AND LIFE Scientific-practical publication

special edition, 2022

ma de utilizare a  lor în procesul judiciar, în trei categorii:
1. Cunoștințe speciale pe care le posedă organul judiciar;
2. Cunoștințe speciale pe care le posedă specialiștii și
3. Cunoștințe speciale pe care le posedă expertul judiciar [6, p. 15-39]. Sursa acestor 

cunoștințe, în toate cazurile este unică: -  știința de bază, cu referire la cazul nostru – chimia, fizica, 
biologia, etc.

Respectiv, o prezentare grafică a nivelelor cunoștințelor speciale ar arăta, după cum urmea-
ză în figura de mai jos (Fig.1). 

 
 

3. Cunoștințe speciale pe care le 
posedă expertul judiciar în 

domeniul ecologic;  

2. Cunoștințe speciale pe care le 
posedă specialiștii în domeniul 

ecologic; 

1. Cunoștințe speciale pe care le 
posedă oragnul judiciar;  

Științele naturale de bază (fizica, 
chimia, biologia, etc.) 

Fig.1. Prezentarea grafică a nivelelor cunoştinţelor speciale în domeniul ecologic.

De  notat, că expertul judiciar format în domeniul ecologic, în procesul educației sale, par-
curge sub formă de etape de instruire toate aceste categorii pe care le-am menționat mai sus. Or, 
anume el trebuie să înțeleagă de ce are  nevoie organul judiciar, să fie capabil a  explica în limbaj 
juridic circumstanțele ecologice legate de cauzele investigate, să acorde asistență tehnică, meto-
dică și consultativă organului judiciar în cadrul realizării activităților procesuale, dar și organelor 
speciale de investigații. În același timp, în calitatea sa procesuală de expert judiciar, să poată înfăp-
tui activitatea de expertiză judiciară în strictă conformitate cu rigorile procesuale și științifică și să  
îmbrace în ”cămașa probantă” concluziile științifice pe care le oferă procesului judiciar.

În susținerea celor expuse, avem și ideile formulate de profesorul S. Alămoreanu în mai mul-
te lucrări științifice și note de curs ale sale, dedicate criminalisticii și expertizei: ”Complexitatea 
crescândă a înfăptuirii actului de justiție determină tot mai frecvent concursul unor specialiști, 
chiar și atunci când organul judiciar are unele cunoștințe din domeniul respectiv, fiind însă nece-
sară o părere fundamentată pe temeinice constatări cu caracter științific”.

Considerăm, că o investigare de succes și aprecierea probelor sunt posibile în condițiile 
combinării raționale a cunoștințelor specialistului/expertului și juristului. Astfel, anchetatorul fi-
ind obligat să dețină un anumit arsenal de cunoștințe în domeniul  ecologic, pe care să le utilizeze 
nemijlocit în  procesul investigării cauzei, cât și pentru aprecierea acțiunilor specialistului/exper-
tului. Legiuitorul (indiferent de stat) în sensul dat prevede posibilități de utilizare a specialistului 
la diferite acțiuni procesuale. În același timp, posedarea cunoștințelor în acest domeniu de către 



LEGEA ŞI VIAŢAPublicaţie ştiinţifico-practică187
ediție specială, 2022

ЗАКОН И ЖИЗНЬНаучно-практическое издание

специальный выпуск, 2022 г.

organul judiciar se cere pentru a evita erorile în examinarea  metodică a obiectului ecologic și 
apariția concluziilor nefondate ale expertului. Cunoștințele date îi permit organului judiciar in-
clusiv să facă o apreciere profesionistă a mai multor concluzii expertale, să desfășoare cu succes  
audieri ale experților de specialitatea dată, etc.

Procesul de formare al experților judiciari în domeniul ecologiei nu ar trebui să se deose-
bească de formarea experților în alte specialități de expertiză, doar că studiile de bază, pe care 
trebuie să le dețină o persoană pentru a deveni un  expert judiciar în domeniul ecologic, depind de 
subspecialitatea ecologică. Spre exemplu, la specialitatea cod 12.03.02 Expertiza ecologică botani-
că [9, p. 16], specialitatea  de bază trebuie să fie desigur că bilogia, la specialitatea cod12.06 Exper-
tiza ecologică a situației radioactive a mediului înconjurător [9, p. 20], specialitățile de bază pot 
fi chimia, fizica, la specialitatea cod 12.04.03 Expertiza ecologică microbiologică (mediul acvatic), 
specialitățile de bază pot fi microbiologia, biologia ș.a.m.d.  Instruirea candidaților în specialitățile 
de expertiză judiciară ecologică desfășurându-se în cadrul studiilor postuniversitare și stagiului 
profesional, direcționate către îndeplinirea operațiunilor de cunoaștere a expertului judiciar în 
cadrul îndeplinirii  activității profesionale. Operațiunile de cunoaștere ale expertului judiciar au 
ca scop obținerea cunoștințelor veridice, care reflectă adecvat obiectul cunoașterii, și sunt bazate 
pe utilizarea cunoștințelor speciale, aplicabile la selectarea și depistarea semnalelor ecologice, 
conținute în obiectele cercetate. Expertul soluționează obiectivele înaintate de către ordonator 
(organul judiciar) în câteva etape:

 – clarificarea esenței întrebărilor puse de către organul judiciar și conștientizarea necesității 
propunerii altor întrebări din inițiativă expertală;

 – analiza condițiilor de efectuare a expertizei; înaintarea versiunilor expertale și elaborarea 
planului de investigații de expertiză; determinarea necesității solicitării materialelor (datelor) su-
plimentare;

 – obținerea răspunsului la întrebările înaintate.
Procesul dat este influențat de gândirea euristică, intuiție și modelarea situației expertale, 

care sunt specifice activității de expertiză judiciară, calități căpătate doar în cadrul educației ex-
pertale [6, p. 99].

De aici rezultă câteva concluzii, cu privire la formarea cadrului de experți judiciari în 
specialitățile ecologice:

Este de neînchipuit, în ipoteza pe care o expun unele voci, că o persoană cu studii pedagogi-
ce sau juridice și cursuri de instruire în domeniul ecologic, să fie capabilă să realizeze o cercetare 
științifico-practică de genul unei expertize judiciare în specialitățile ecologice. Fără cunoștințe 
profesionale solide în materie de fizică, chimie, biologie, etc., un atare proces este sortit din start 
la insucces.

Cunoștințele informatice căpătate pe această cale, pot servi doar la efectuarea activităților 
non-expertale de investigare pe crimele ecologice, iar expertiza judiciară în această specialitate, 
este de competența exclusivă a expertului judiciar format în corespundere cu cerințele generale, 
stipulate în legislații și ghidate de expertologie.

După cum un specialist instruit cu abilități de a preleva probe ADN, nu poate în nici un mod 
să realizeze o expertiză de genul dat, la fel și o persoană, fără studii profesionale de chimie, bio-
logie, fizică, etc. și specializare în domeniul expertizelor judiciare, nu va fi în putere să furnizeze 
procesului judiciar un produs fiabil și credibil -  raport de expertiză judiciară cu concluzii fondate 
științific.

În lupta cu criminalitatea împotriva mediului, justiția trebuie să dispună de instru-
mente sigure, inclusiv să beneficieze de asistență solidă științifică pentru clarificarea tuturor 
circumstanțelor, care necesită aplicarea cunoștințelor speciale, la orice etapă de investigare a ca-
uzelor din zona ecologică.
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CONCLUZII
Impactul promovării conceptelor eronate despre modul de obținere a calității de expert 

judiciar în domeniul specialităților ecologice reprezintă  un risc în continuă creștere pentru întreg 
procesul judiciar.  Operarea cu concluzii care se pretind a fi științifice, formulate de persoane cu 
competența compromisă, devine un pericol esențial în aflarea adevărului în cauzele judiciare și 
periclitează desfășurarea cu succes a acestuia. În condițiile nerespectării cerințelor impuse de 
legislație și știință pe segmentul formării experților judiciari în domeniul ecologic va avea impact 
asupra încrederii în justiție și în siguranța vieții pe care este de datoria statului să o ofere fiecărui 
cetățean.
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ABSTRACT
Articolul scoate în evidenţă expertiza judiciară complexă ecologică ce include utilizarea realizărilor în 

toate domeniile tehnico - ştiinţifice, căci la desfăşurarea unei investigări (inclusiv de evaluare a unui arbore), 
expertului sunt necesare cunoştinţe speciale, legate de proprietăţile obiectului.  Examinarea locului crimei este o 
acţiune criminalistă foarte importantă, de aceea cunoaşterea metodelor de investigaţii, a proprietăţilor obiecte-
lor şi microobiectelor este una esenţială în găsirea unei versiuni corecte a faptei şi identificarea circumstanţelor 
în care s-a produs. S-a stabilit rolul examinărilor traseologice în descoperirea urmelor prelevate din teren şi de 
pe suprafaţa obiectelor. Utilizarea acestor investigaţii criminalistice permit experţilor să găsească toate răspun-
surile la întrebările apărute pe parcursul anchetării, ceea ce facilitează stabilirea unui verdict cu versiuni optime 
a investigărilor criminaliste.

CUVINTE CHEIE: acţiune antropică, impact ecologic, examinări traseologice, expertiză judiciară complexă 
ecologică.

THE ROLE OF TRASEOLOGICAL EXAMINATIONS IN THE FRAMEWORK 
OF ECOLOGICAL JUDICIAL EXPERTISES

ABSTRACT
The article highlights the complex ecological forensic expertise that includes the use of achievements in all 

scientific and technical fields, because when conducting an investigation (including the evaluation of a tree), the 
expert needs special knowledge related to the properties of the object. Examining the crime scene is a very impor-
tant forensic action, therefore knowing the methods of investigation, the properties of objects and micro-objects 
is essential in finding a correct version of the act and identifying the circumstances in which it occurred. The role 
of traceological examinations in the discovery of traces taken from the ground and from the surface of objects has 
been established. The use of these forensic investigations allows experts to find all the answers to the questions 
that arose during the investigation, which facilitates the establishment of a verdict with optimal versions of the 
forensic investigations.

KEYWORDS: technological activity, environmental impact, traceological examinations, judicial ecological 
expertise.
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INTRODUCERE: Vegetația forestieră din Republica Moldova este un element esențial pentru 
viața cotidiană a omului. Pentru zona urbană joacă un rol deosebit asigurând umbră în parcuri și 
scuaruri, diminuează temperaturile aride din cauza urbelor și construcțiilor, contribuie la stabili-
zarea solului, datorită rădăcinilor evită riscurile de alunecări de teren; absorb apa în exces – ceea 
ce contribuie la diminuarea inundațiilor și prelucrează emisiile de dioxid de carbon, reducând din 
impactul ecologic al autovehiculelor. Totuși, atunci când arborii nu sunt plantați corespunzător, 
adică lăsând alveole de dimensiuni necorespunzătoare și fiind alese specii care nu corespund so-
lului și condițiilor climaterice, aceștia fie se îmbolnăvesc, fie se dezvoltă atipic, distrugând pavajul 
și trotuarele sau și mai drastic - se frâng și cad peste unități de transport, case, sedii sau persoane 
răpindu-le viața. 

Arborii protejați de stat din municipiul Chișinău sunt caracterizați (în deosebi starea de 
sănătate) ca arbori seculari. În mun. Chișinău sub protecția de stat sunt 88 de arbori seculari din 
42 amplasamente. Toți acești arbori sunt atribuiți la 28 de specii de plante vasculare. Din acești 
88 de arbori, numai 36% se atribuie la categoria celor sănătoși, restul au fost afectați de anumite 
impacturi natural și antropice. Actualmente s-au păstrat 57 de arbori care au fost validați [1, p.3].

 În funcție de valoare arborii se împart în 4 categorii: arbori longevivi, arbori de dimensiuni 
impresionante, arbori ornamentali, arbori rari. În dependență de starea de sănătate arborii secu-
lari au fost divizați în 5 categorii:

 – arbori sănătoși,
 – arbori cu coroana parțial afectată de speciile însoțitoare,
 – arbori cu coroana substanțial afectată  (de rupturi),
 – arbori cu tulpina afectată,
 – arbori total doborâți de vânt,
 – arbori uscați [1, p.3].

Arborii cu rupturi prezente își pierd din valoare și necorespunzând statutului de arbore se-
cular. Arborii validați sunt păstrați în Lista arborilor seculari. În funcție de valoare arborii seculari 
se împart în 4 categorii: arbori longevivi, arbori de dimensiuni impresionante, arbori ornamentali 
şi arbori rari [1, p.12-17].

Descrierea arborilor se efectuează după următoarea schema: înălțimea (m), diametrul tul-
pinii (cm, măsurat la înălțimea de 1,3m), circumferința trunchiului (cm, măsurat la înălțimea de 
1,3m), diametrul coroanei (m), înălțimea coroanei, suprafața protecției coroanei (m2), numărul de 
ramuri primare, numărul de ramuri uscate, starea de sănătate (5 categorii), vârsta (ani), impactu-
rile naturale și antropice, starea sănătății etc. [1, p.4].  

 Problema determinării vârstei arborilor seculari este dificilă și discutabilă (Rozas, 2003, 
Ranius, 2009; Pătruț, 2011; Pătruț et. Al., 2011.). Cea mai cunoscută metodă de determinare a 
vârstei arborilor este numărarea inelelor de creștere sau extragerea unor probe folosind bur-
ghiul incremental. În cazul tulpinilor cu scorburi, pentru determinarea vârstei este utilizată da-
tarea cu radiocarbon (carbon-14). Coordonatele geografice și altitudinea se determină cu GPS-ul 
(Oregon-300). Arborii supuși examinării se fotografiază, iar rezultatele măsurărilor se evaluează 
[1,p.4, 13]. 

Observăm, că atunci când se efectuează anumite lucrări din partea angajaților de la Spații 
Verzi populația se divizează în două tabere: cea care condamnă atitudinea primăriei față de flora 
din centrul orașului și cei care aprobă gestul, menționând că acești arbori cauzau doar probleme. 
În scopul evitării speculațiilor mediatice și pentru a nu admite inducerea în eroare a opiniei pu-
blice, Întreprinderea Municipală „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” (ÎM „AGSV”) aduce 
la cunoștința locuitorilor capitalei că toate structurile din subordine activează conform planu-
rilor elaborate în baza criteriilor de gestionare a spațiilor verzi. De exemplu, pentru efectuarea 
lucrărilor de defrișare și curățire în raza parcului Valea Morilor de către Agenția de Mediu au fost 
eliberate șase autorizații. Toate aceste acte permisive au fost  solicitate în modul stabilit, conform 
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legislației naționale și lucrările ce sunt efectuate de către angajații ÎM „AGSV” sunt în strictă con-
formitate cu starea fitosanitară a arborilor [2, p.1-48].

Asociația de gospodărire a spațiilor verzi, a menționat că există incertitudini în evaluarea 
arbitrară a stării arborilor de către populație, fără a fi consultați specialiștii în domeniu și prin-
cipiile ce stau la baza solicitării autorizațiilor de efectuare a lucrărilor de curățire sau defrișare. 
Deseori, arborii care aparent sunt verzi (au frunze), cad sub incidența acestor autorizații deoarece 
la o cercetare mai minuțioasă, prezintă semne de degradare (scorburi, în proces de putrefacție 
etc.). Aceste semne sunt caracteristice mai ales arborilor aflați în etapa bătrâneții – de la primele 
simptome de declin fiziologic și lâncezire, până la uscare completă, în asociere cu secetele prelun-
gite și mediul urban care influențează negativ asupra stării de sănătate a arborilor. 

În acest context, unii arbori din speciile de salcie, plop, nuc, ulm, castan, cireș etc urmează a 
fi obligatoriu extrași pentru a evita căderea lor, în cazurile când verzi fiind în aparență, ei sunt deja 
în etapa bătrâneții și prezintă toate semnelor de degradare. Totodată, în scopul neadmiterii unor 
situații de intervenție tardivă și excluderea incidentelor nedorite pe străzile capitalei, specialiștii 
Întreprinderii Municipale „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” sunt antrenați în activități 
zilnice de inspectare a stării arborilor, deoarece schimbărilor climatice accentuate și vârsta înain-
tată pot fi cauza unor căderi a acestora.

În același timp menționăm, că locurile unde au fost extrași arborii sunt supuse lucrărilor de 
extragere a cioatelor pentru a asigura plantarea a unor exemplare tinere de arbori de talie mare, 
dar în unele cazuri cu consecințe grave (deces persoane) acest lucru se face în detrimentul urme-
lor criminalistice și este necesar de păstrat orice urmă pentru o evaluare obiectivă în cadrul ex-
pertizei judiciare ecologice. În același context, locuitorilor capitalei li se solicită atenție maximă în 
zilele cu condiții meteo nefavorabile (vânt, ploi torențiale, zăpadă, furtuni etc.), iar la observarea 
unor situații de risc, cauzate de starea arborilor, e necesară monitorizarea sistematică a parcurilor 
și zonelor de agrement.

În cazul avarierii autoturismului prin căderea arborilor în primul rând, persoanele păgubi-
te ar trebui să își preconstituie dovezi privind producerea evenimentului (fotografii efectuate la 
fața locului imediat după eveniment, fotografii de la locul impactului și cu arborele căzut). Apoi, 
urmează sesizarea Inspectoratul Național de Securitate Publică – seviciul accidente rutiere pentru 
documentarea accidentului cu implivcare mijloacelor de transport. Poliția va menționa denumi-
rea reperelor avariate și cauza avarierii acestora. Ulterior, urmează etapa evaluării prejudiciului 
(prin solicitarea unei expertize judiciare ecologice). Persoanele păgubite ar trebui să se adreseze 
unei autorități pentru evaluarea daunei. Numai după aceasta, trebuie formulată o cerere de des-
păgubire către persoana responsabilă. Persoana care răspunde pentru paza juridică a arborilor 
și implicit pentru repararea prejudiciului, trebuie determinată în funcție de locul de amplasare a 
acestora. Dacă este vorba despre un arbore situat într-o proprietate privată, atunci proprietarul 
imobilului-teren este răspunzător de prejudiciul creat prin intermediul acestuia. În cazul arbori-
lor ce țin de domeniul public al mun. Chișinău, se asigură întreținerea și curățenia spațiilor verzi, 
amenajarea și reamenajarea lor, plantarea materialului dendro-floricol și întreținerea străzilor 
secundare, intrări și alei conform reglementărilor legale în vigoare.

S-a constatat că un arbore (bolnav, doborât, căzut, defrișat etc.) este nu doar componenta 
de bază a unei păduri, parc sau zone de agrement, dar și obiectul unei investigații traseologice, ce 
este capabilă să reflecte și să păstreze semnele urmelor timp îndelungat, un element foarte im-
portant pentru procesele de investigare criminalistică din cadrul expertizelor judiciare ecologice. 

Expertiza judiciară ecologică va include obligator utilizarea realizărilor în toate domeniile 
științifico-tehnice, căci la desfășurarea unei investigări (inclusiv de evaluare a unui arbore), ex-
pertului sunt necesare cunoștințe speciale, legate de proprietățile obiectului, astfel căpătând tră-
săturile expertologice ale expertizei complexe [3, p.230-231]. În acest  mod, pentru a obține con-
cluzii fiabile, credibile de specialitate, este necesar de oferit experților judiciari un anumit volum 
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de informație, în baza căreia să fie efectuate examinările de expertiză. Aceste informații vizează 
un spectru larg de date obținut ca urmare a mai multor activități de urmărire penală: cercetarea 
la locul faptei, obiectele cu urme ridicate, urmele/mulajele acestora, schițele, planșele fotografice,  
audieri ale specialiștilor din diferite domenii (spații verzi, dendrologi, martori oculari, etc.), acte 
privitoare la teren și arbori, etc., etc. 

Examinarea locului crimei este o acțiune criminalistă foarte importantă, de aceea cunoașterea 
metodelor de investigare și a proprietăților obiectelor, macro- și micro-urmelor este una esențială 
în găsirea unei versiuni corecte a crimei și identificarea circumstanțelor. Proprietățile micro-ur-
melor se stabilesc prin aplicări practice: examinarea la microscop a diverselor tipuri de țesuturi 
prelevate din organele plantei, compararea structurilor țesuturilor cu probele model, investiga-
rea traseologică. Utilizarea acestor investigații criminalistice permit experților să găsească toate 
răspunsurile la întrebările apărute pe parcursul anchetării, ceea ce ușurează stabilirea unui ver-
dict cu versiuni optime a investigărilor criminaliste.

S-a observat un mare dezavantaj al expertizei judiciare, în cazul desfășurării examinărilor 
separate ale ecologilor, biologilor, chimiștilor, traseologilor, etc.  Acest factor poate duce la for-
mularea unor versiuni dispersate în anchetare, fără a stabili o legătură cauzală pertinentă pentru 
caz.  Din aceste considerente expertiza judiciară ecologică întrunește examinări atât complexe 
(după cum am menționat supra), cât și multidisciplinare (inclusiv trasologice). Doar astfel, drept 
urmare a unui studiu amplu: complex și multidisciplinar poate fi asigurată obiectivitatea exper-
tizei. 

Traseologia, studiind locul ruperii unui arbore - mecanismul de formare a acesteia, detec-
tează și fixează urme probatorii ce explică anumite circumstanțe. În ceea ce privește căderea ac-
cidentală a unui arbore peste o unitate de transport (persoană) – traseologic se evaluează urmele 
de lovituri, zgârieturi, etc., fragmente de părți ale automobilului și arborelui, urme de sânge în 
caz de traume, deces și mai mult. Stabilirea circumstanțelor accidentului prin studierea urmelor 
traseologice face obiectul examinării, indispensabil în cadrul expertizei ecologice. 

În sensul dat, nu putem să nu menționăm importantă desfășurării corecte a activității de 
cercetare a locului faptei. Important este de a respecta toate rigorile față de această activitate, 
începând de la fixarea fotografică a fazei statice de examinare, până la ridicarea urmelor, respec-
tând toate măsurile de conservare. Fără o atare abordare, practic expertul judiciar traseolog nu 
va putea restabili tabloul și soluționa sarcini de diagnostic de genul mecanismului de divizare  a 
părții arborelui, cât și de identificare – dacă aceste părți ale arborelui au constituit corp comun, 
dar și situaționale – despre faptul dacă a avut loc sau nu contactul obiectului lezat (persoanei, 
automobilului, acoperișului, etc., etc.) cu partea respectivă a arborelui. Fotografia la locul faptei în 
asemenea cazuri se realizează după metodele clasice: de orientare, de schiță, de nod (obiectelor 
principale) și cea de detaliu. La fel este important ca în procesul verbal de cercetare la locul faptei 
să fie fixate corect procesele de depistare, fixare și ridicare a urmelor. Urmele ridicate pentru exa-
minare în laborator, trebuie conservate, astfel încât să se păstreze intacte, utilizând, în funcție de 
caz, toate metodele și mijloacele tehnico-științifice din dotare și aplicând ”regula de aur” a crimi-
nalisticii: ridicarea urmelor cu tot cu obiecte, părți de obiecte și doar în cazul, când nu este posibil, 
se recurge la mulare, fotografiere 3D, etc.

Privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților instituie 
o serie de obligații în sarcina administratorilor spațiului verde, cum ar fi realizarea măsurilor 
de întreținere a acestora, obligația să asigure măsurile privind siguranța persoanelor care pot fi 
afectate de ruperile și desprinderile arborilor și elementelor acestora, ca urmare a gradului de 
îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare.

În cazul în care arborele se află pe zona care separă sensurile de circulație, în cazul produ-
cerii unui accident ca urmare a stării tehnice a drumului public, administratorul drumului public 
răspunde contravențional, civil sau penal. Privind regimul drumurilor publice, străzile sunt dru-
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muri publice din interiorul localităților, iar zona străzilor include și spațiile verzi care separă sen-
surile de circulație. Astfel, persoana ce are paza juridică a arborilor trebuie determinată de la caz 
la caz, în funcție de locul de amplasare al arborelui căzut, aceasta fiind cea care poate fi chemată 
în judecată în cazul în care soluționarea amiabilă eșuează.

Considerăm, că examinarea traseologică în cadrul expertizelor judiciare ecologice poate fi 
aplicată cu succes în următoarele situații:

• în cazul contestării și refuzul societății de asigurare în plata integrală sau parțială a despă-
gubirii de asigurare din cauza nerespectării prejudiciului auto la circumstanțele reale ale acciden-
tului;

• decesul unei persoane de pe urma căderii arborilor;
• urmăririi penale privind suspiciunea de comitere a unei infracțiuni de defrișare ilicită;
• în cazul unei impact natural etc.
Obiectivitatea traseologică este direct legată de integritatea sau calitatea informațiilor pre-

zentate în studiu. În cadrul examinării traseologice de acest gen, trebuie studiate, în fiecare caz 
obiectele vizate: vehicul, persoană (vestimentație), arbore, fragmente ale acestora și părțile lor 
componente sau alte obiecte. Este necesar să se ia toate măsurile pentru a păstra urmele acciden-
tului, incidentului sau a unui impact natural pentru evitarea unui rezultat negativ.

În pofida faptului că expertiza judiciară ecologică acoperă un volum suficient de mare a 
problemelor implicate, este de multe ori necesitatea de a atrage specialiști din alte domenii. Deci, 
pentru a determina timpul incidentului, identificarea urmelor de rupere a arborilor, locul dete-
riorat și zgârieturile vehiculului sunt necesare cunoștințe trasologice [4,5, p.200; 127]. În astfel 
de cazuri, o examinare cuprinzătoare se efectuează în teren de rând cu experții judiciari biologi, 
ecologi (examinarea circumstanțelor accidentului, incidentului, impactului natural). După o exa-
minare expertală a obiectelor prezentate, cercetarea lor separată, se trece la o descriere detaliată 
a rezultatelor studiului comparativ [6,7,8 p.21; 24-34]. În același timp, se remarcă metodele de 
comparare aplicate și coincidențele sau diferențele semnificative între caracteristicile generale și 
cele particulare stabilite cu ajutorul lor.

Un expert traseolog nu are dreptul să ignore semne care nu sunt în concordanță cu concluzi-
ile sale. El este obligat să explice de ce consideră semnele (coincidente sau diferite) care contrazic 
concluzia lui ca fiind nesemnificative; dacă se efectuează o examinare repetată și concluziile sale nu 
coincid cu concluziile examinărilor anterioare, experții trebuie să explice motivul discrepanțelor 
[10, p.10]. Partea de concluzie a concluziei expertului este o judecată sau o concluzie competentă 
a unei persoane expert, care este un răspuns la o întrebare formulată de un investigator sau o 
instanță pe baza rezultatelor unui studiu de expertiză cu probe materiale și probe. Formularea din 
concluzii trebuie să fie clară, concisă, inteligibilă și specifică, nepermițând o dublă interpretare.

Examinările traseologice suplimentează opinia expertului judiciar ecolog cu ilustrații și do-
vezi. Acestea permit trasabilitatea procesului de cercetare a experților, iar rezultatele obținute, 
care stau la baza concluziilor tuturor experților implicați, fac concluzia mai clară și convingătoare. 
Progresul studiului de expertiză judiciară ecologică este înregistrat secvențial în tabelul fotogra-
fic, unde se plasează o vedere generală asupra obiectelor primite pentru examinare sau din cadrul 
examinărilor în teren, fotografiate în conformitate cu cerințele fotografiei la scară largă. Urmează 
fotografii din cadrul examinărilor în teren și imaginile cu urmele surprinse de expertul traseolog. 
Dimensiunile fotografiilor ar trebui să ofere posibilitatea marcării convenabile, fără denaturarea 
semnificativă a imaginii caracteristicilor potrivite. Marcarea semnelor coincidente se realizează 
de obicei cu un colorant roșu, diferite - cu un colorant albastru, secvențial de la stânga la dreapta 
sau de sus în jos. În toate cazurile, marcarea imaginilor necesită prezența fotografiilor de control 
în tabelul fotografic. Ar trebui să ne străduim să ne asigurăm că calitatea fotografiilor ne permite 
să vedem în mod clar toate marcajele de potrivire a anumitor caracteristici sub formă de urme pe 
părțile obiectului și afișarea acestora în detalii [11,12,13,14, p.1-24].  
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În cele mai multe cazuri, încheierea examinării trasologice depinde de rezultatul cazului, de-
oarece este dificil să se supraestimeze importanța acesteia. Examenul trasologic efectuat în teren 
ajută pentru a înțelege mai multe detalii cu privire la incident. Este o secțiune separată a științei 
criminalistice, prin intermediul căreia se investighează urmele accidentului. Toate materialele co-
lectate ulterior în continuare investigate, stabilesc relația lor cu incidentul [15, p.6]. Relevanța în-
cheierii unui expert în cercetarea traseologică este înțeleasă ca relația circumstanțelor stabilite cu 
subiectul probei sau cu elementele sale individuale. Cel mai adesea, prin efectuarea de examene 
traseologice, este posibilă verificarea cu succes a diverselor versiuni de investigație despre mo-
tivele, metodele și mijloacele de comitere a unei infracțiuni, implicarea suspecților și acuzaților 
[16, p.41]. Un examen traseologic ne permite să stabilim informații importante despre obiectele 
unei infracțiuni care nu sunt evidente, dar reprezintă un mijloc important de dovedire a vinovăției 
sau inocenței suspecților și acuzaților; ne permit să stabilim circumstanțe greu de identificat doar 
de expertul judiciar biolog. Potrivit studiului, datorită traseologiei există oportunitatea de-a găsi 
răspunsuri exacte la multe întrebări, la care nu pot de multe ori răspunde cei implicați [17, p. 16]. 

În cadrul expertizei judiciare ecologice complexe sau multidisciplinare, pentru cercetările 
traseologice, trebuie acordată o atenție specială următoarelor aspecte:

1. Respectarea legislației la dispunerea și efectuarea examenului trasologic, prezența în opi-
nia experților a tuturor detaliilor necesare pentru depistarea urmelor sau evaluarea impactelor 
ecologice naturale sau antropice.

2. Completitudinea concluziilor: toate răspunsurile la întrebările înaintate spre soluționare; 
dacă întrebările au fost reformulate de către expert, atunci acestea să corespundă în sensul celor 
puse în timpul numirii unui examen traseologic; dacă circumstanțele stabilite de expert din pro-
prie inițiativă corespund naturii examinării.

3. Metoda de cercetare matematică care este necesară la determinarea scării numerice a 
fotografiei în care este prezentat obiectul examinat (raportul constant dintre o distasnță măsurată 
pe fotografie și corespondența distanței orizontalei din teren, ambele fiind exprimate în aceeași 
unitate de măsură, mm).

4. Valabilitatea științifică a concluziilor expertului: dacă a fost selectată și aplicată corect 
metodologia expertului traseolog, dacă au fost permise simplificările nejustificate ale acesteia, 
dacă experimentele au fost efectuate corect etc.

5. Logica studiului: dacă s-a respectat succesiunea corespunzătoare a etapelor sale, validita-
tea logică a concluziilor după cursul și rezultatele studiului, consecvența acestora.

6. Dovada constatărilor expertului traseolog și consecvența acestora cu alte tipuri de dovezi 
în acest caz.  

7. Disponibilitatea concluziilor și exponențialitatea rezultatelor examinărilor în baza cărora 
acestea au fost formulate. 

Vorbind despre respectarea de către expertul traseolog a anumitor cerințe, el se referă la 
competența sa științifică. Evaluarea competențelor unui traseolog trebuie să fie judecată doar prin 
constatările care menționează natura educației expertului și durata activității sale de expert. Le-
gitimitatea surselor, mijloacelor, metodelor și a altor condiții de obținere a probelor și utilizarea 
acestora înseamnă că probele obținute cu încălcarea legii sunt inacceptabile și nu pot fi utilizate în 
dovedirea circumstanțelor stabilite. Determinarea fiabilității concluziei unui expert în cercetarea 
traseologică implică un studiu aprofundat al conținutului său. Evaluarea fiabilității sale ar trebui 
să vizeze în primul rând verificarea progreselor și rezultatelor studiului și abia apoi respectarea 
concluziilor făcute studiului. 

Atunci când este numit un examen traseologic, competența expertului este stabilită numai 
pe baza datelor despre expert pe care ordonatorul (instanța) le deține în momentul numirii. La 
evaluarea concluziei, este necesar să se studieze datele care apar în concluzie, caracterizând ex-
pertul, din punctul de vedere al unui specialist, într-un anumit domeniu de cunoștințe. Aceste 
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cunoștințe speciale trebuie să corespundă întrebărilor adresate expertului. Pentru a soluționa 
anumite obiective, mijloacele și metodele aplicate trebuie să corespundă competenței expertului, 
specializării acestuia. 

CONCLUZII: 
• Examinarea trasologică în cadrul expertizelor judiciare ecologice contribuie la plenitudi-

nea și certitudinea rezultatelor, identifică urmele evenimentelor care au dus la un anumit acci-
dent, incident, impact ecologic etc.

• În cazul în care societatea de asigurare pentru un motiv oarecare refuză asigurătorul aces-
teia în plăți, determină corectitudinea. Există cazuri în care asigurătorii în mod deliberat nu do-
resc să plătească bani pentru victimele accidentelor clienților, chiar dacă există un caz de asigura-
re. Examinarea trasologică determină un șir de circumstanțe pentru a rezolva toate problemele în 
litigiu.

• În cazul în care a existat o situație neplăcută cu rănirea sau decesul persoanelor de pe 
urma căderii arborilor, trasologia examinează în detaliu toate elementele relevante. 

• Materialele oferite de examenul traseologic conțin informații despre timpul și condițiile 
de detectare a urmelor, modul de remediere a acestora și mecanismul evenimentului. Examinările 
traseologice soluționează mai multe situații complicate care necesită cercetări suplimentare.

Formulând rezultatele studiului, argumentarea experților le explică pe baza unui set de ca-
racteristici coincidente și a diferențelor acestora. În prezența unei combinații unice de caracteris-
tici generale și particulare, se realizează o concluzie pozitivă definitivă. Dacă există o coincidență 
a numai caracteristicilor generale, expertul constată că obiectul studiat aparține unui anumit grup 
și este imposibil să se stabilească o identitate individuală.
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PARTICULARITĂȚILE ŞI PROBLEMELE ÎNTÂMPINATE LA EFECTUAREA 
EXPERTIZELOR JUDICIARE CONTABILE PRIVIND STABILIREA NEAJUNSURILOR 

ŞI SURPLUSURILOR CONSTATATE ÎN URMA INVENTARIERILOR

Lidia RUSANOVSCHI, Doina BODIU
experţi judiciari de categoria superioară a Laboratorului de Expertize 

Judiciare Economice, Centrul Naţional de  Expertize Judiciare din subordinea 
Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova.

ABSTRACT: Expertiza judiciară contabilă este un mijloc de probă necesară organelor de cercetare penală 
sau instanţelor de judecată pentru lămurirea unor aspecte de specialitate contabilă, stabilirii adevărului obiectiv. 
Expertiza este „un mijloc de probă, de  constatare, confirmare, lămurire sau dovedire pe baza cercetării ştiinţifice 
de specialitate a adevărului obiectiv cu privire la o anumită faptă, împrejurare, problemă, situaţie, cauză sau 
litigiu. Prin lucrarea dată, experţii accentuează importanţa prezentării obiectelor de cercetare în volum integral 
în scopul rezolvării sarcinilor înaintate de ordonatori la capitolul delapidări, neajunsuri, surplusuri constatate în 
urma inventarierilor petrecute la entităţi.

Cuvinte-cheie: comisie de inventariere, plusuri  şi neajunsuri de bunuri şi mijloace băneşti, lista de inven-
tariere, proces-verbal privind rezultatele inventarierii.

THE PARTICULARITIES AND PROBLEMS ENCOUNTERED WHEN PERFORMING 
THE FORENSIC ACCOUNTING EXPERTISE REGARDING THE DETERMINATION 
OF THE SHORTCOMINGS AND SURPLUS FOUND AFTER THE INVENTORIES

ABSTRACT: The forensic accounting expertise is a means of evidence needed by the criminal investigation 
bodies or the courts to clarify some aspects of the accounting specialty, to establish the objective truth. Expertise 
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is “a means of proof, ascertainment, confirmation, clarification or proof based on specialized scientific research of 
the objective truth regarding a certain fact, circumstance, problem, situation, cause or dispute. Through the work 
given, the experts emphasize the importance of presenting the research objects in full volume in order to solve 
the tasks submitted by the orderers in the chapter of embezzlement, shortcomings, surpluses found following the 
inventories held at the entities.

Key words: inventory commission, surpluses and shortcomings of goods and money, inventory list, report 
on the results of the inventory.

Actualitatea temei
Dezvoltarea relațiilor de piață în economia Republicii Moldova a provocat o creștere semni-

ficativă a numărului de litigii economice și a infracțiunilor. De aceea, lupta cu infracțiunile econo-
mice, soluționarea litigiilor economice are o importanță deosebit de mare. În cadrul desfășurării 
activității procesuale a organelor de drept și judiciare, un rol deosebit de important îi revine pro-
bațiunii judiciare, care constituie axul principal într-un proces, deoarece prin mijlocirea probelor 
organele judiciare au posibilitatea stabilirii adevărului și, întemeindu-se pe acestea, pot da soluții 
juste în cauzele cercetate sau judecate. În vederea aflării adevărului privind anumite fapte de natu-
ră economico-financiară, adesea organele de drept, persoanele fizice și juridice solicită serviciile 
de expertiză contabilă.

Activitatea în domeniul expertizei judiciare în Republica Moldova este reglementată de Le-
gea cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar nr.68 din 14.04.2016, Codul de 
Procedură Penală, Codul de Procedură Civilă de alte acte normative, precum și de acordurile inter-
naționale privind asistența juridică și relațiile juridice în materie civilă și penală la care Republica 
Moldova este parte.

Reieșind din cele expuse, tema referatului dat prezintă aspecte privind importanța prezentării 
obiectelor de cercetare în volum integral în scopul rezolvării sarcinilor înaintate de ordonatori la 
capitolul delapidări, neajunsuri, surplusuri constatate în urma inventarierilor petrecute la entități.

Obiectivul lucrării
Obiectivul lucrării constă în stabilirea și evaluarea elementelor de activ și datorii sub aspec-

tul regulilor de efectuare a inventarierii a elementelor de activ și datorii prevăzute de legislația 
în vigoare. Corectitudinea înregistrării rezultatelor inventarierii elementelor de activ și datorii în 
dările de seamă ale entităților şi importanța obiectelor de cercetare necesare expertului contabil în 
vederea efectuării investigațiilor şi formularea concluziilor.

Material şi metode de cercetare
Expertiza contabilă presupune examinarea, cercetarea și probarea corectitudinii, exactității, 

continuității și finalizării reflectării operațiunilor economice în evidența contabilă a întreprin-
derilor; determinarea gradului de corespundere a operațiunilor economice cu regulamentele, 
instrucțiunile și actele normative corespunzătoare, a cerințelor unice și a mecanismului de regle-
mentare a contabilității și a raportării financiare.

Rolul expertizelor contabile este de a stabili adevărul în privința cazurilor de natură conta-
bilă și economică investigate de către organele de drept și la cererea persoanelor fizice și juridice. 
Realizarea acestei sarcini impune fundamentarea temeinică a expertizei contabile judiciare, astfel 
încât aceasta să nu poată fi combătută prin nici un argument contrar.

Deci, expertiza judiciară contabilă prezintă „o probă îndeajuns de temeinică și de neînlă-
turat pentru tragerea la răspundere a persoanelor vinovate de încălcarea legalității, încălcarea 
disciplinei financiare si păgubirea patrimoniului”.

Obiectivele sau sarcinile expertizei contabile trebuie să fie formulate de către ordonator 
(organe de drept, persoane fizice sau juridice) și să nu conțină tentă juridică.

După cum vedem expertiza judiciară contabilă se răsfrânge asupra unui mare spectru de 
situații economice  legate de economia țării.



LEGEA ŞI VIAŢA Publicaţie ştiinţifico-practică 198
ediție specială, 2022

LAW AND LIFE Scientific-practical publication

special edition, 2022

În cadrul efectuării expertizei contabile, expertul poate indica faptul dacă anumite operați-
unile economice efectuate de entitate au fost întreprinse în conformitate cu legislația în vigoare, 
însă expertul nu stabilește vinovăția sau nevinovăția persoanelor fizice sau juridice.

Experții menționează, că toate neajunsurile și surplusurile de produse, mărfuri, mijloace 
bănești urmează să fie înregistrate în cadrul procedurii de inventariere la o anumită dată, care 
se petrece în conformitate cu art.16 al Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 
15.12.2017. Respectiv, întreprinderea este obligată să efectueze inventarierea generală a active-
lor, capitalului propriu și datoriilor în modul stabilit de Regulamentul privind inventarierea, ela-
borat și aprobat de către Ministerul Finanțelor prin ordinul nr.60 din 29.05.2012.

Anume prin inventariere se confirmă veridicitatea și autenticitatea datelor contabilității și 
rapoartelor financiare și se stabilește situația reală a patrimoniului întreprinderii, existența efec-
tivă a stocurilor de mărfuri, de materiale, mijloacelor bănești etc.

Scopul principal al inventarierii este stabilirea situației reale a tuturor elementelor de na-
tura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale fiecărei entități, precum și a bunurilor și va-
lorilor deținute cu orice titlu, aparținând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmi-
rii situațiilor financiare anuale, care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare și a 
performanței entității pentru respectivul exercițiu financiar.

Inventarierea reprezintă procedeul de control şi autentificare documentară a existenței ele-
mentelor contabile care aparțin şi/sau se află în gestiunea temporară a entității.

Inventarierea are următoarele sarcini:
 – determinarea existenței efective a elementelor patrimoniale (active nemateriale, mijloace 

fixe, stocuri de mărfuri și materiale, creanțe, mijloace bănești, datorii etc.);
 – controlul asupra stării activelor prin compararea realității cu informația furnizată de con-

tabilitate;
 – depistarea valorilor care și-au pierdut parțial calitățile inițiale sau sânt învechite din 

punct de vedere moral;
 – verificarea respectării regulilor și condițiilor de păstrare a stocurilor de mărfuri și materi-

ale, mijloacelor bănești, precum și a mașinilor, utilajelor și a altor mijloace fixe;
 – verificarea realității valorii de bilanț a elementelor patrimoniale.

Situaţii în care entităţile au obligaţia efectuării inventarierii
În temeiul prevederilor Legii contabilității, entitățile au obligația să efectueze inventarierea 

elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute:
 – la începutul activității;
 – cel puțin o dată în cursul exercițiului financiar pe parcursul funcționării lor;
 – în cazul fuziunii sau al încetării activității.
 – Inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor pro-

prii se face, de regulă, cu ocazia încheierii exercițiului financiar, avându-se în vedere și specificul 
activității fiecărei entități.

Entitățile au obligația să efectueze inventarierea și în următoarele situații:
 – la cererea organelor de control, cu prilejul efectuării controlului, sau a altor organe pre-

văzute de lege;
 – ori de câte ori sunt indicii că există lipsuri sau plusuri în gestiune care nu pot fi stabilite 

cert decât prin inventariere;
 – ori de câte ori intervine o predare-primire de gestiune;
 – cu prilejul reorganizării gestiunilor;
 – ca urmare a calamităților naturale sau a unor cazuri de forță majoră;
 – în alte cazuri prevăzute de lege.

Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor Le-
gii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 și în conformitate cu reglementă-
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rile contabile aplicabile, revine administratorului.
În conformitate cu prevederile Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin Ordi-

nul Ministerului Finanțelor 60 din 29.05.2012, administratorului are următoarele obligațiuni:
● aprobă proceduri scrise, adaptate specificului activității, pe care le transmit comisiilor de 

inventariere;
● numesc, prin decizie scrisă, comisia de inventariere, menționând în mod obligatoriu 

componența sa (numele președintelui și membrilor acesteia), modul de efectuare a inventarierii, 
metoda de inventariere utilizată, gestiunea supusă inventarierii, data de începere și de terminare 
a operațiunilor. Membrii comisiilor de inventariere nu pot fi înlocuiți decât în cazuri bine justifica-
te și numai prin decizie scrisă, emisă de cei care au numit (la entitățile al căror număr de salariați 
este redus, inventarierea poate fi efectuată de o singură persoană). Din comisia de inventariere 
nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii, contabilii care țin evidența gestiu-
nii respective și nici auditorii interni sau statutari. Prin proceduri interne, entitățile pot stabili ca 
la efectuarea acestor operațiuni să participe și contabilii care țin evidența acelei gestiuni, fără ca 
aceștia să facă parte din comisie;

✓ iau măsuri pentru crearea condițiilor corespunzătoare de lucru comisiei de inventariere, 
prin: organizarea depozitării bunurilor, codificarea acestora și întocmirea etichetelor de raft; 
ținerea la zi a evidenței tehnico-operative a gestiunii și a celei contabile și efectuarea confruntării 
datelor din aceste evidențe; participarea întregii comisii de inventariere la lucrările de inventarie-
re; asigurarea personalului necesar pentru manipularea bunurilor care se inventariază, respectiv 
pentru sortare, așezare, cântărire, măsurare, numărare; asigurarea participării la identificarea 
bunurilor inventariate (calitate, sort, preț etc.) și la evaluarea lor, conform reglementărilor con-
tabile aplicabile, a unor specialiști din entitate sau din afara acesteia, la solicitarea președintelui 
comisiei de inventariere. Aceste persoane au obligația de a semna listele de inventariere pentru 
atestarea datelor înscrise; dotarea gestiunii cu aparate și instrumente adecvate și în număr sufi-
cient pentru măsurare, cântărire, cu cititoare de coduri de bare, cu mijloace de identificare (ca-
taloage, mostre, sonde etc.), precum și cu birotica necesară; dotarea comisiei de inventariere cu 
mijloace tehnice de calcul și de sigilare a spațiilor inventariate; asigurarea protecției membrilor 
comisiei de inventariere în conformitate cu normele de protecție a muncii; asigurarea securității 
ușilor, ferestrelor, porților de la magazine, depozite, gestiuni etc.

Obligaţiile comisiei de inventariere
Potrivit Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 60 din 12.05.2012 pentru aprobarea Regle-

mentărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale 
consolidate, cu modificările și completările ulterioare, în vederea desfășurării în bune condiții a 
operațiunilor de inventariere și evaluare, în comisiile de inventariere vor fi numite persoane cu 
pregătire corespunzătoare, tehnică și economică, cunoscătoare ale domeniului de activitate.

Inventarierea și evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii 
se pot realiza atât cu salariați proprii, cât și pe bază de contracte de prestări de servicii încheiate 
cu persoane juridice sau fizice cu pregătire corespunzătoare.

Astfel, comisia de inventariere au următoarele obligațiuni:
✓ să ia de la gestionarul răspunzător de gestiunea bunurilor o declarație scrisă, înainte de 

începerea operațiunii de inventariere, din care să rezulte dacă: gestionează bunuri și în alte lo-
curi de depozitare; în afara bunurilor entității respective are în gestiune și alte bunuri aparținând 
terților, primite cu sau fără documente; are plusuri sau lipsuri în gestiune despre a căror cantitate 
ori valoare are cunoștință; are bunuri nerecepționate sau care trebuie expediate (livrate), pentru 
care s-au întocmit documentele aferente; a primit sau a eliberat bunuri fără documente legale; 
deține numerar sau alte hârtii de valoare rezultate din vânzarea bunurilor aflate în gestiunea sa; 
are documente de primire-eliberare care nu au fost operate în evidența gestiunii sau care nu au 
fost predate la contabilitate. Acesta va menționa în declarația scrisă și felul, numărul și data ulti-
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mului document de intrare/ieșire a bunurilor în/din gestiune. Declarația se datează și se semnea-
ză de gestionarul răspunzător de gestiunea bunurilor și de comisia de inventariere;

✓ să identifice toate locurile în care există bunuri ce urmează a fi inventariate;
✓ să asigure închiderea şi sigilarea spațiilor de depozitare, în prezența gestionarului, ori de câte 

ori se întrerup operațiunile de inventariere și se părăsește gestiunea. Atunci când bunurile supuse 
inventarierii, gestionate de o singură persoană, sunt depozitate în locuri diferite sau gestiunea are 
mai multe căi de acces, membrii comisiei trebuie să sigileze toate aceste locuri și căile lor de acces, cu 
excepția locului în care a început inventarierea, care se sigilează numai în cazul în care aceasta nu se 
termină într-o singură zi. La reluarea lucrărilor se verifică dacă sigiliul este intact. În caz contrar, acest 
fapt se consemnează într-un proces-verbal de constatare, care se semnează de comisia de inventariere 
și de gestionar, luându-se măsurile corespunzătoare. Documentele întocmite de comisia de inventa-
riere rămân în cadrul gestiunii inventariate în locuri special amenajate (fișete, casete, dulapuri etc.), 
încuiate și sigilate. Președintele comisiei de inventariere răspunde de operațiunea de sigilare;

✓ să bareze şi să semneze, la ultima operațiune, fişele de magazie, menționând data la care     
s-au inventariat bunurile, să vizeze documentele care privesc intrări sau ieșiri de bunuri, existente 
în gestiune, dar neînregistrate, să dispună înregistrarea acestora în fișele de magazie și predarea 
lor la contabilitate, astfel încât situația scriptică a gestiunii să reflecte realitatea;

✓ să verifice numerarul din casă şi să stabilească suma încasărilor din ziua curentă, solicitând 
depunerea numerarului la casieria entității;

✓ să sigileze încăperile subdiviziunilor în cazul în care gestionarul nu s-a prezentat la data şi 
ora fixată pentru începerea operațiunilor de inventariere  şi să comunice aceasta comisiei centrale 
sau administratorului, altei persoane care are obligația gestionării entității, conform procedurilor 
proprii privind inventarierea. Aceste persoane au obligația să îl înștiințeze imediat, în scris, pe 
gestionar despre reprogramarea inventarierii, indicând locul, ziua și ora fixate pentru începerea 
operațiunilor respective. Dacă gestionarul nu se prezintă nici de această dată la locul, data și ora 
fixată, inventarierea se realizează de comisia de inventariere în prezența altei persoane, numită 
prin decizie scrisă, care să îl reprezinte pe gestionar;

✓ să sisteze operațiunile de intrare-ieşire a bunurilor supuse inventarierii, dacă este posibil, 
luându-se din timp măsurile corespunzătoare pentru a exista un proces normal de livrare sau de pri-
mire a bunurilor. Dacă operațiunile de aprovizionare-livrare a bunurilor nu pot fi suspendate, trebu-
ie creată o zonă specială în care să se depoziteze bunurile primite în timpul inventarierii sau din care 
se pot expedia bunurile la clienți, operațiunile respective efectuându-se numai în prezența comisiei 
de inventariere, care menționează pe documentele respective „primit în timpul inventarierii” sau 
„eliberat în timpul inventarierii”, după caz, în scopul evitării inventarierii duble sau a omisiunilor;

✓ să afişeze la loc vizibil programul şi perioada inventarierii;
✓ să se asigure că listele de inventariere se semnează pe fiecare filă de președintele și mem-

brii comisiei de inventariere, de gestionar, precum și de specialiștii solicitați de președintele co-
misiei pentru participarea la identificarea bunurilor inventariate. În cazul gestiunilor colective, 
listele de inventariere se semnează de toți gestionarii, iar în situația predării-primirii gestiunii, 
acestea se semnează atât de gestionarul predător, cât și de cel primitor. Completarea listelor de 
inventariere se face fie folosind sistemul informatic de prelucrare automată a datelor, fie prin 
înscrierea elementelor de active identificate, fără spații libere și fără ștersături, conform procedu-
rilor interne aprobate;

✓ să se asigure că pe ultima filă a listei de inventariere gestionarul menționează dacă toate 
bunurile şi valorile băneşti din gestiune au fost inventariate şi consemnate în listele de inventariere 
în prezența sa şi dacă are obiecții cu privire la modul de efectuare a operațiunilor. În acest caz, comi-
sia de inventariere este obligată să analizeze obiecțiile, iar concluziile la care a ajuns se specifică la 
sfârșitul listelor de inventariere.

✓ comisia centrală de inventariere (acolo unde este cazul) are sarcina să organizeze, să in-
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struiască, să supravegheze şi să controleze modul în care comisiile de inventariere efectuează 
operațiunile respective. Aceasta răspunde de realizarea tuturor lucrărilor de inventariere, potrivit 
prevederilor legale.

Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic și înscrise 
în listele de inventariere cu cele din evidența tehnico-operativă (fișele de magazie) și din conta-
bilitate. Înainte de determinarea acestor rezultate se procedează la o analiză a tuturor stocurilor 
înscrise în fișele de magazie și a soldurilor din contabilitate pentru bunurile inventariate. Erorile 
descoperite cu această ocazie trebuie corectate operativ, după care se stabilesc rezultatele inven-
tarierii prin confruntarea cantităților consemnate în listele de inventariere cu evidența tehnico-
operativă pentru fiecare poziție. Diferențele dintre rezultatele inventarierii și datele contabile se 
înscriu în lista de inventariere, „Registru de verificare a rezultatelor inventarierii”(constatarea 
unor deprecieri de valoare, de plusuri și neajunsuri în gestiune, efectuarea de compensări între 
plusurile și minusurile constatate).

Ulterior, Comisia de inventariere:
1) solicită explicații scrise de la persoanele gestionare și cele responsabile;
2) stabilește diferențele dintre rezultatele inventarierii bunurilor și datele contabile;
3) elaborează propuneri privind înregistrarea rezultatelor inventarierii;
4) înregistrează rezultatele inventarierii în procesul-verbal, care se semnează de către toți 

membrii comisiei de inventariere, de către fiecare gestionar, contabil care ține evidența subdivi-
ziunii  (depozit, secție), prin urmare fiind transmis conducătorului entității cu avizul contabilu-
lui-șef și șefului serviciului juridic în vederea luării deciziilor, care ulterior vor fi înregistrate în 
evidența contabilă.

În rezultatul examinării materialelor aflate la dosarul cauzei penale sau civile și a celor pre-
zentate suplementar (ulterior solicitate de la ordonator), în majoritatea cazurilor, materialele inven-
tarierilor sunt întocmite cu abateri de la prevederile legislației în vigoare sau sunt prezentate parțial.

Astfel, în cadrul efectuării investigațiilor la stabilirea neajunsurilor sau surplusurilor la en-
tități, experții se confruntă cu situații de genul:

 – deseori de către agenții economici nu sunt petrecute inventarierile generale a elemen-
telor de activ și datorii, în cazurile  de schimbare sau înlocuire a gestionarilor și în alte cazuri 
prevăzute de legislație. La fel, se întâlnesc cazuri în care inventarierile posibil au fost petrecute la 
entitate, însă materialele acesteia nu au fost prezentate;

 – comisiile de inventariere și componența numită sunt formate cu abateri, în componența 
comisiilor se includ  gestionarii de bunuri supuse inventarierii, contabilii care țin evidența con-
tabilă la subdiviziunea dată sau alte persoane ce au atribuție la subdiviziunea, căreia bunuri sunt 
supuse inventarierii;

 – sunt cazuri că inventarierea elementelor de activ și datorii sunt petrecute în lipsa gesti-
onarului de bunuri materiale, fără a fi numită prin ordin o altă persoană în prezența căreia va fi  
petrecută inventarierea;

 – deseori listele de inventariere sunt întocmite cu corectări, ștersături, rânduri necomplec-
tate, nu conțin înregistrarea valorică a bunurilor pe fiecare filă și contrasemnătura gestionarului, 
comisiei de inventariere, nu e clar care este valoarea bunurilor conform datelor contabile supuse 
inventarierii și a celor determinate în cadrul inventarierii. Faptul dat direct influențează la de-
terminarea valorii neajunsurilor și surplusurilor constatate în cadrul inventarierilor. Nu în toate 
cazurile se efectuează inventarierea mijloacelor bănești aflate în gestiune la subdiviziunea la mo-
mentul petrecerii inventarierii date;

 – persistă cazuri când valoarea neajunsurilor sau surplusurilor constatate în cadrul inven-
tarierilor petrecute înregistrate în procesele - verbale privind rezultatele inventarierii asupra  ele-
mentelor de activ și datorii nu corespund cu valoarea lor înregistrate în listele întocmite în cadrul 
inventarierii efectuate.
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O importanță mare în stabilirea adevărului asupra anumitor fapte o au documentele conta-
bile, care dețin informațiile necesare pentru efectuarea investigațiilor. Dar o concluzie certă și si-
gură poate fi obținută cu condiția că expertului îi vor fi puse la dispoziție toate materialele necesa-
re pentru efectuarea cercetărilor, documentele generale, care se referă la documentele contabile 
primare, centralizatoare, din care fac parte: documente contabile primare, registre contabile, dări 
de seamă, evidența analitică și sintetică, materialele inventarierilor  petrecute și altele.

- deseori nu se prezentă spre cercetare volumul integral și consecutiv al documentelor con-
tabile, rapoartele despre rulajul elementelor de activ al subdiviziunilor pentru toată perioada de 
activitate, cu confirmarea documentelor justificative sau actul de primire-predare a bunurilor 
materiale transmise sub răspundere, care ar da posibilitate de a determina valoarea  neajunsului 
constatat în cadrul subdiviziunii la momentul efectuării inventarierii (valoarea contabilă a soldu-
lui elementelor de activ);

- deseori persistă cazuri, când în facturile cu privire la intrarea și ieșirea bunurilor materia-
le, înregistrate în dările de seamă a subdiviziunilor, la rubrica „primit încărcătura” nu este indicat 
funcția, numele, prenumele persoanei responsabile de primirea și eliberarea bunurilor materiale. 
Documentele primare justificative sunt întocmite cu abateri de la legislația în vigoare și nu sunt 
prezentate în totalmente;

- deseori în cadrul cercetărilor efectuate se constată devieri: soldul  elementelor de activ 
supuse  inventarierii înregistrat în dările de seamă pe subdiviziune nu corespunde cu soldul lor 
înregistrat în evidența contabilă a entității și cu cel înregistrat în materialele inventarierii.

Deci, toate cele redate, influențează negativ asupra rezultatelor investigațiilor efectuate, și 
expertul este pus în imposibilitatea efectuării expertizei contabile generate de diferite situații.  
Expertul contabil este nevoit să solicite anterior restabilirea documentelor contabile și a evidenței 
contabile la entitate.

Totodată, în cadrul activității, experții contabili întâmpină probleme aferente obiectivelor  
înaintate de către ordonatori, acestea fiind formulate într-un mod neclar, la general, conțin tentă 
juridică sau nu țin de competența expertului judiciar ci de competența organelor abilitate cu func-
ția de control economic, financiar, contabil sau de altă natură.

Astfel, pentru lichidarea situațiilor ce duc la tergiversarea efectuării expertizelor contabile sau la 
imposibilitatea efectuării acesteia, este necesar ca ordonatorii la dispunerea expertizelor contabile să 
țină cont de formularea corectă a obiectivelor solicitate spre soluționare și de asigurarea prezentării 
în volum integral a documentelor contabile și a actelor necesare aferente obiectivelor înaintate. Faptul 
dat poate evita problemele actuale în lupta cu infracțiunile economice, în soluționarea litigiilor în do-
meniul contabil, care în final au o importanță deosebit de mare în dezvoltarea economiei țării.

Concluzii
Expertizele judiciare contabile privind delapidările, neajunsurile, surplusurile stabilite în 

urma inventarierilor petrecute la entități servesc o probă importantă pentru organele de drept 
în luarea deciziilor asupra cauzelor intentate. Respectarea prevederilor legale privind procedura 
de inventariere de către entitățile prejudiciate facilitează posibilitatea experților contabili de a 
efectua cercetările corespunzătoare și de a formula concluzii finale.
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PRODUSELE ECOLOGICE ȘI BENEFICIILE ASUPRA FACTORULUI UMAN

Tatiana CECHIN,
expert judiciar merceolog, CNEJ, mun. Chișinău, RM

ABSTRACT
În această lucrare este redat rolul şi importanţa producerii produselor ecologice. Subiectul studiat a fost 

producerea produselor ecologice pentru beneficiul populaţiei şi a mediului înconjurător.
Cuvinte cheie: produse ecologice, alimente naturale, alimente organice, alimente ecologice.

ECOLOGICAL PRODUCTS AND THE BENEFITS ON THE HUMAN FACTOR

ABSTRACT
This paper outlines the role and importance of producing organic products. The subject studied was the 

production of organic products for the benefit of the population and the environment.
Keywords: organic products, natural foods, organic foods.

Ultimul timp produsele ecologice sunt solicitate oricând și oriunde. Pe an ce trece cererea 
populației de a consuma un produs ecologic este tot mai mare, respectiv pe piața alimentelor 
cresc ofertele produselor ecologice. Producerea alimentele ecologice necesită cheltuieli mari și re-
spectiv duce la creșterea prețurilor. Pe an ce trece crește dorința populației de a consuma produse 
mai sănătoase și de a nu influența negativ asupra mediului înconjurător. 

• ALIMENTE NATURALE  -  Industria alimentară folosește termenul de „natural,, pentru a in-
dica faptul că un aliment a fost procesat într-o măsură minimă și că nu sunt adăugați conservanți. 
Alimentele naturale pot include alimentele ecologice, dar nu toate alimentele naturale sunt ecolo-
gice. (Natural nu înseamnă neapărat Ecologic). 

• ALIMENTE ECOLOGICE SAU ORGANICE  -  produsele de origine animală sau vegetală care 
au fost obținute fără utilizarea substanțelor chimice sintetice sau a componentelor modificate 
genetic, nu au fost expuse iradierii iar în urma producerii lor mediul înconjurător nu a avut de 
suferit. Pentru a se considera organică, producția agricolă sau zootehnică trebuie să se desfășoare 
conform principiilor ecologice minim o perioadă de timp care diferă de la un produs la altul. 

Carnea, ouăle, lactatele ecologice provin de la animale care nu au fost tratate cu antibiotice  
și nu li s-au administrat hormoni de creștere, iar condițiile de igienă  și alimentație din fermă  sunt 
în conformitate cu reglementările în domeniu. 

În ceea ce privește culturile vegetale ecologice, pentru acestea nu sunt utilizate pesticide și 
fertilizanți obținuți prin metode artificiale. 

De asemenea, atât în cazul sectorului animalier, cât  și a celui vegetal produsele nu sunt 
obținute prin inginerie genetică. 

• AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ - este un sistem agricol menit să furnizeze consumatorilor 
alimente proaspete, gustoase și autentice și care, în același timp, respectă ciclul natural de viață al 
sistemelor. 

Agricultura ecologică are o contribuție majoră la dezvoltarea durabilă, la creșterea 
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activităților economice cu o importantă valoare adăugată și la sporirea interesului pentru spațiul 
rural. 

ECOLOGIC, ECO, ORGANIC, BIO - termeni ce au aceeași semnificație, fiecare fiind specific 
unui alt spațiu geografic: 

- Termenul „organic” se utilizează  în spațiul anglo-saxon (vorbitori de engleză): organic 
food, organic milk, organic expo, etc. 

- Termenul „bio” este folosit în special în spațiul franco-german: agriculture biologique. 
- Termenul „Eco” sau „ecologic” este folosit în România (pe sigla de certificare fiind scris 

Agricultura Ecologică).
Pentru ca un produs să poată să se numească ecologic sunt stabilite de legislația Uniunii 

Europene anumite cerințe: produsul, provine dintr-o fermă certificată ecologic, nu a fost modificat 
genetic și a fost produs fără utilizarea pesticidelor sau îngrășămintelor chimice.

Animalele întreținute pentru producerea laptelui, ouălor sau cărnii trebuie crescute și în-
grijite într-un mod adecvat speciei – de regulă, fără utilizarea antibioticelor sau a hormonilor de 
creștere. În plus, produsele ecologice nu pot fi iradiate cu radiații ionizante și sunt permiși mai 
puțini aditivi alimentari (și anume aproximativ 50 în loc de peste 300).

La producerea alimentelor ecologice nu se folosesc substanțe chimice pentru combaterea 
buruienilor, aceasta trebuie realizată manual. Nu se  folosesc îngrășăminte chimice, terenurile 
agricole ecologice sunt recondiționate în mod natural – de exemplu, prin rotația culturilor, care 
îmbunătățește calitatea solului.

Alimentele ecologice conțin semnificativ mai puține substanțe nocive decât produsele 
convenționale. Utilizarea agenților de pulverizare nu este permisă în cazul acestora.

Nu toate regiunile sunt la fel de sustenabile. Dar cei care cumpără produse ecologice pri-
mesc produse mai puțin contaminate și mai durabile, provenite din cultivare ecologică.

Hrana trebuie, de asemenea, să provină din cultivarea ecologică, de preferință de proveniență 
proprie. Utilizarea preventivă a antibioticelor este interzisă și tratamentul este administrat numai 
atunci când animalele sunt într-adevăr bolnave.

În creșterea ecologică nu există creșterea în masă a animalelor. Animalele sunt întreținute 
corespunzător speciilor, cu spațiu suficient și hrănite cu hrană ecologică. De asemenea, utilizarea 
antibioticelor este strict interzisă.

Alimentele ecologice sunt mai sănătoase, deoarece nu conțin pesticide chimice, hormoni 
suplimentari sau antibiotice.

Alimentele ecologice au o durată de viață mai scurtă, deoarece nu se utilizează conservanți 
sau alte substanțe similare.

Termenii „ecologic”, „biologic” sau „organic” se consideră sinonime. 
Pentru a cumpăra un produs într-adevăr ecologic cumpărătorii nu trebuie să caute pe am-

balaje cuvinte de genul „Bio”, „Eco” sau „Natural”.
Ei trebuie să găsească pe ambalaj sau cutie niște sigle speciale, aprobate fie în Republica 

Moldova, fie la nivel internațional, care confirmă că producătorul a utilizat metode ecologice pen-
tru a realiza produsele agroalimentare.

Fermierii autohtoni, care activează în sistem ecologic și care dețin certificatele corespunză-
toare, au dreptul să aplice pe ambalajele produselor ecologice marca națională „Agricultura ecolo-
gică – Republica Moldova”, aprobată prin lege.

Produsele ecologice, fabricate în Uniunea Europeană, sunt marcate pe ambalaj cu sigla EU 
Organic Logo.

Logoul european, garantează respectarea de către producător a standardelor minime în 
agricultura ecologică, în conformitate cu legislația UE.

Orice produs ecologic autentic trebuie să dețină pe ambalaj, pe lângă marca națională „Agri-
cultura ecologică – Republica Moldova” sau logoul european pentru produse ecologice, și sigla 
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cu denumirea organismului de inspecție și certificare, precum și un cod. Acest cod este atribuit 
organismului de inspecție și certificare, adică fiecărei companii care verifică fermierii din sistemul 
ecologic și care le oferă certificate corespunzătoare, iar organismul de certificare, la rândul său, 
trebuie să fie acreditat.

Prezența pe ambalaj a siglei naționale sau europene pentru produse ecologice, dar și a de-
numirii și codului organismului de certificare, este principalul indicator pentru consumator că 
produsul ales este într-adevăr unul ecologic. Utilizarea de către producător doar a cuvintelor 
„Bio”, „Eco” sau „Natural” pe cutii și ambalaje se face pentru a atrage atenția cumpărătorilor, însă 
acest fapt nu garantează că produsul este certificat ecologic.

Pentru a reduce confuziile și îndoielile cumpărătorilor, au fost lansate două spoturi de 
animație, care explică ce este un produs ecologic și de ce produsele „ECO” sunt mai bune.

Consumatorii pot verifica, în mod electronic, care sunt producătorii autohtoni ce dețin cer-
tificate ecologice pentru produsele lor, accesând site-ul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Re-
gionale și Mediului.

BENEFICIILE ALIMENTELOR ECOLOGICE SUNT:
a) Producția de legume, fructe si carne organice nu folosește substanțe chimice (pesticide, 

hormoni etc.), spre deosebire de cea obișnuită. Spre exemplu, mărul cultivat în mod convențional 
conține în jur de 30 de substanțe artificiale, concentrate în coajă , chiar și după spălare.

b) Produsele organice conțin cu minim 50% mai multe vitamine, minerale, enzime și fotoe-
lemente comparativ cu cele convenționale. Cromul este un micronutrient deficitar în dieta moder-
nă și se află mai concentrat cu 78% mai mult în alimentele ecologice. Seleniul este un antioxidant 
puternic care ne protejează de radicalii liberi și are un nivel de concentrare mai mare cu 400% 
în alimentele organice fată  de cele convenționale. Calciul are indisponibilitate cu 70% mai mare 
în alimentele ecologice. Litiul, folosit în tratarea diverselor forme de depresie, este cu 200% mai 
concentrat în alimentele ecologice, iar magneziul necesar sistemului muscular cu 140%. 

c) Alimentația organică este singurul mod practic de evitare și protest împotriva produselor 
modificate genetic. 

b) Lactatele, spre exemplu, trebuie consumate cât mai naturale deoarece tot ce există  în 
supermarket provine din ferme în care animalele sunt tratate  și hrănite cu amestecuri de antibi-
otice, hormoni și alte medicamente cu rol de creștere a producției. În plus, există  riscul hrănirii 
animalelor cu soia modificată  genetic. 

s) Gustul și aroma fructelor și legumelor ecologice sunt mult mai autentice fată de ale celor 
crescute convențional. 

De asemenea și produsele textile ecologice sunt foarte solicitate. 
Produsele produse prin utilizarea fibrelor organice și aplicate complet prin standarde eco-

logice în toate etapele de producție și care pot fi certificate de instituții și organizații autorizate 
sunt denumite „Produse textile organice”. Organicul este exprimat ecologic. Astăzi, utilizarea pro-
duselor ecologice în fiecare produs supus producției și consumului a crescut, dar de mulți ani, 
ca o producție ecologică din lumea textilă, sa arătat că produsele textile ecologice / organice au 
început să atragă atenția. Ecologia cunoscută ca activitatea ecologică din primii ani ai industriei 
textile a intrat în industria textilă se bazează pe producția celor mai potrivite produse textile pen-
tru sănătatea umană și de mediu.

Textilele ecologice (Eko-Teks) constituie liniile principale legate de sănătatea umană și 
efectele asupra mediului cum ar fi produsele chimice, ape reziduale, condițiile de la locul de mun-
că, gazele de ardere, nivelul de zgomot, de la materia primă până la produsul final. Uniunea Euro-
peană își intensifică activitatea în domeniul ecologiei textile, precum și în toate celelalte domenii 
ale ecologiei. În acest caz, companiile textile tind să producă produse textile ecologice. Acest lucru 
nu numai că oferă consumatorilor dreptul de a alege, dar și face alegerile dificile.

Atunci când Eko-Teks este considerat doar ca un instrument de marketing, este posibil ca 
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acesta să nu ofere concurența preconizată în condițiile pieței. Dimpotrivă, obiectivul Eco-Teks nu 
este acela de a dăuna mediului natural și lucrurilor vii. Certificarea Eco-Teks acoperă toate produ-
sele textile. Acesta acoperă standardele de aplicare, controalele și analizele pentru produsele tex-
tile. Acest document este emis de organizații acreditate. Textile ecologice analizează substanțele 
nocive pentru sănătatea umană și determină adecvarea produselor. În acest context, importul de 
produse textile, Produse ecologice care conțin coloranți azoici și de producție este interzisă în se-
curitatea internațională detectarea formării unui brand hedeflenmektedir.xnumx produse textile 
ecologice în Turcia la începutul anului.

În acest context, pentru a spori calitatea lucrărilor, Asociația Exportatorilor de Textile și 
Îmbrăcăminte din Istanbul (ITKIB) și Laboratoarele de Calitate și Cercetare a Textilelor ITU au co-
operat. Astăzi, ITKIB controlează controalele, dar de asemenea utilizează laboratoarele Eko Teks 
pentru procesele de testare. Prin activitățile de sensibilizare, a crescut gradul de conștientizare a 
consumatorilor cu privire la textilele ecologice. Prin studiile privind eticheta ecologică, care sunt 
numite ecologice, producătorii inoculează necesitatea de a nu distruge mediul natural și sănătatea 
umană în sectorul textil. Sunt solicitate teste de laborator de la societățile care operează în fire și 
țesături în produse textile. În acest context, producătorii nu ar trebui să fie conectați la un singur 
laborator. Nu numai producția de produse textile, dar și ambalajele trebuie să respecte standar-
dele ecologice.

Caracteristici de etichetare și ambalare adecvate sistemului Eko Teks;
 – Ambalaj pregătit cu semn de reciclare
 – cerința de ambalare Eko Teks 100
 – Cutii de hârtie și carton reciclabile
 – Cerința de etichetare nemetalică
 – Codurile de bare sunt în standarde internaționale
 – Bandrol transparent
 – Ambalaje de nailon reciclabile
 – Eticheta neagră
 – substanțe cancerigene și semne de probă
 – Utilizarea fermoarului anti-nichel
 – Semnează că nu conține nichel
 – Standardul texologic ecologic

ECO Textile (ECOmark) este utilizat pentru produsele textile fabricate din fibre organice. 
Este cea mai valoroasă certificare pentru produsele textile din lume. Dovada că produsul textil 
este de cea mai înaltă calitate și standarde în lanțul de aprovizionare.

Pentru a utiliza această etichetă pe produsele care doresc să încoroneze produsele textile 
cu eticheta ECO TEXTILE sau pentru a crește calitatea vânzărilor cu certificatul Eco Mark, toa-
te instituțiile și organizațiile care doresc să obțină eticheta (sigla) - logo-ul mărcii sale trebuie 
să îndeplinească cerințele Programului Ecologic Textil Standard. Produsele care au trecut toa-
te testele se pot califica pentru a folosi sigla dacă îndeplinesc cerințele licenței. EcoMark este o 
organizație internațională recunoscută pe plan internațional pentru întregul proces de aprovizi-
onare, producție, ambalare și stocare a materiilor prime. Certificatele Ekomark sunt valabile în 
toate țările lumii, în special în țările Uniunii Europene.
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ABSTRACT
În lucrare este ilucidat rolul unor bioindicatori aplicaţi pentru identificarea surselor şi gradului de polu-

are. Aceasta se explică prin faptul că majoritatea organismelor vii absorb poluanţii direct din aer sau apă, deve-
nind o sursă periculoasă de poluare şi de monitorizare în impactul factorilor abiotici şi biotici într-un ecosistem. 
Utilizarea speciilor de plante şi animale drept potenţiali bioindicatori în criminalistică prezintă o serie de avan-
taje pentru expertiza judiciară ecologică, fiindcă veridic relevă fiecare caz şi materialul biologic este disponibil în 
majoriatea ecosistemelor antropic afectate. A fost caracterizată situaţia ecologică în Republica Moldova privind 
conţinutul poluanţilor (metale grele, erbicide, pesticide etc.) în componentele mediului (aer, sol, apă, flora şi fa-
ună) şi biodisponibilitatea, accesibilitatea substanţelor toxice pentru plante, animale, care variază de la o specie 
la alta. 

Cuvinte-cheie: bioindicator, poluare, acţiune antropică, afectarea ecosistemelor, expertiză judiciară eco-
logică.

THE CRIMINALIST ROLE OF BIOINDICATORS FOR ASSESSING THE DEGREE OF ENVI-
RONMENTAL POLLUTION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

ABSTRACT
The paper illustrates the role of bioindicators applied to identify sources and degree of pollution. This is 

explained by the fact that most living organisms absorb pollutants directly from air or water, becoming a danger-
ous source of pollution and monitoring the impact of abiotic and biotic factors in an ecosystem. The use of plant 
and animal species as potential bioindicators in forensics has a number of advantages for ecological forensic 
expertise, as it truthfully reveals each case and the biological material is available in most anthropically affected 
ecosystems. The ecological situation in the Republic of Moldova regarding the content of pollutants (heavy metals, 
herbicides, pesticides, etc.) in environmental components (air, soil, water, flora and fauna) and bioavailability, 
accessibility of toxic substances for plants, animals, ranging from one species to another.

Keywords: bioindicator, pollution, anthropogenic action, damage to ecosystems, ecological forensic expertise.

Introducere
În mod natural materia vie, la toate nivelurile de organizare, este expusă factorilor de stres 

biotic sau abiotic. Capacitatea de a reacționa la factorii de stres caracterizează toate sistemele vii 
și constituie evoluția prin adaptarea speciilor. Schimbările produse în mediul înconjurător sunt 
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fără precedent, calitativ și cantitativ, urmare a activităților umane (dezvoltarea industriei, agri-
culturii, transportului etc.). Emisiile eliminate în mediu, în cantități semnificative sunt substanțe 
inexistente în natură, potențial nocive atât pentru sănătatea mediului cât și a omului. Acești noi 
factori de stres se adaugă celor deja existenți provocând sistemelor vii un stres cumulat care de 
cele mai multe ori depășeste capacitatea acestora de adaptare.

Urmările poluării sunt devastatoare nu numai pentru organismele vii și nu neapărat prin 
acțiunea directă ci, în special, prin efectele de lungă durată asupra componentelor mediului: apă, 
aer, sol. Solul, atmosfera, plantele și organismele se interpătrund și intercondiționează în sisteme 
ecologice complexe, numite biocenoze. Humusul rezultat din descompunerea plantelor, animale-
lor și microorganismelor conține substanțe celulozice, semicelulozice, ligninice (lemnoase), poli-
glucidice, proteinice, tanini, ceruri, grăsimi etc. Solul este principalul mijloc de producție vegetală, 
sursa de elemente nutritive, participant la circuitul apei și al altor elemente în natură, purificător 
al naturii prin absorbția apei și neutralizarea poluanților (pentru aceasta trebuie să fie poros și 
umed, datorită porozității se aerează).

Degradarea solului reprezintă procesul fizic de mărunțire și dispersare a rocilor și minera-
lelor sub influența temperaturii, apei, vântului, gravitației și viețuitoarelor. Alterarea solului se 
datorează proceselor chimice la care sunt supuse rocile și mineralele sub acțiunea apelor, acizilor 
(organici, anorganici) și sărurilor. 

Poluarea solului este orice activitate ce produce dereglarea funcționării normale a solului 
ca suport și mediu de viața în cadrul eosistemelor naturale sau create de om. Întrucat solul este 
un sistem natural a cărui complexitate o depășește pe cea a aerului și a apei, poluarea îi afectează 
proprietățile și fertilitatea, cu atât mai mult cu cât poluanții nu se pot elimina din el decât prin des-
compunere naturală (proces foarte lent sau imposibil). In funcție de activitățile care o generează 
și este poluare prin: lucrări de excavatie la zi, acoperire cu halde (de sterile, cenuși de termocen-
trală, zguri metalurgice și din iazuri de decantare, depozite de gunoaie, depozite de deșeuri și 
reziduuri anorganice, cu substanțe purtate de vânt, cu materiale radioactive, deșeuri și reziduuri 
organice de la industria alimentară și usoară, dejecții animale și umane, eroziune și alunecări, 
saraturare, acidificare, exces de apă,  exces sau carență de elemente nutritive, compactare, inclu-
siv formarea de cruste, acoperirea solului cu sedimente produse prin eroziune, pesticide, agenți 
patogeni contaminanți [11].

Lucrările de excavație la zi distrug suprafețe mari de teren – de la 4 până la 10 ori față de 
suprafața cerută de exploatarea propriu-zisă. Aceste suprafețe sunt folosite pentru: drumuri de 
acces, depozitarea sterilului, organizări de șantier; aceste lucrări pot produce inundații și alune-
cări de teren. Sterilele, cenușile de termocentrale și zgurile metalurgice pot produce poluarea 
chimică a solului prin: 

– difuzia, adsorbția, dizolvarea și antrenarea de către apă a unor elemente conținute în aces-
te materiale, ce ajung astfel în sol; 

– răspândirea particulelor fine conținute pe alte terenuri sau pe ape, de către vânt; 
– antrenarea particulelor din halde de către ape (precipitații), acoperind terenuri sau obiec-

tive din apropiere.
Metalele grele din sterile, cenuși de termocentrală și zguri metalurgice difuzează în sol sau 

sunt antrenate de apă în timpul infiltrării în roci, ajungând în sol, unde unele sunt solubilizate, 
iar altele transformate în suspensii foarte fine, ajungând prin adsorbție în rădăcinile plantelor. 
Conținutul metalelor grele din sol determină dezechilibre ale proceselor chimice, biologice din 
acesta, deoarece reduc activitatea biologică, scad procesele de nitrificare, iar asupra plantelor au 
acțiune toxică. Metalele grele din plante se transmit prin lanțuri trofice până la om [7].

Deșeurile și reziduurile din industria alimentară poluează solul chimic și biologic, prin 
substanțele organice și anorganice conținute și compuși putrescibili. Unele pot fi folosite ca 
fertilizanți. Dejecțiile animale de la crescătoriile industriale conțin biostimulatori, medicamente, 
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uree, NaCl, agenți patogeni, care pătrund în sol și îl poluează chimic și biologic. Aceste substanțe, 
prin antrenare de către apele ce se infiltrează în roci pot ajunge în pânza freatică, impurificând-o. 
Nămolurile rezultate din epurarea apelor uzate poluează solul chimic și biologic. Aceste nămoluri 
rezultă din apele orășenești, apele uzate industriale, epurarea primară și secundară, și pot polua 
chimic și biologic. Hidrocarburile pot polua solul în jurul sondelor, ducând la distrugerea vegeției 
și la saraturarea solurilor. Saraturarea solului se datorează în special sărurilor de Na acumulate în 
zonele aride și semiaride. Sursele ce produc saraturarea: 

- naturale (ridicarea nivelului pânzei freatice și ajungerea la suprafața unor roci salifere, 
datorită alunecarilor de teren și cutremurelor);

- antropice (irigații cu ape ce conțin săruri, suprapășunat, bălțiri de apă în jurul lacurilor de 
acumulare, inundații cu ape sărate) [11].

Fertilizanții produc acidificarea solului, atunci când sunt folosiți în cantități mari, deoarece 
se modifică pH-ul solului.

Excesul de apă se datorează precipitațiilor abundente și irigațiilor intense. Apa în exces 
poate să curgă la suprafata solului, să băltească și să se infiltreze în sol. Acest exces de apă produce 
împiedicarea aerării solului, influențarea negativă a procesului de nutriție a plantelor putrezirea 
rădăcinii plantelor, distrugerea recoltelor și saraturarea solului. Eroziunea solului se datorează 
vântului și apei. Se produce atunci când vegetația e redusă. Materialul erodat este transportat la 
distanță de vânt și apa, care îl depun pe alte soluri sau pe ape. Astfel, este afectată vegetația de pe 
solul unde s-a depus și colmatează apele, inundații. Ea este inlesnită de lucrări agricole necores-
punzătoare, tratamente cu pesticide, fertilizanți, ploi acide, defrișări, suprapășunat. Alunecările 
de teren se datorează defrișărilor, excavațiilor, ploilor abundente, și pot distruge obiectivele, pro-
duce schimbări ale cursurilor apelor, aduc la suprafață roci nefertile. Compactarea solului este 
rezultatul folosirii mașinilor grele la activitățile agricole, lipsei asolamentelor, suprapășunatului 
etc. Ea reduce aerarea solului și impiedică circularea normală a apei în sol. Compactarea solului se 
înlătură prin lucrări agricole la 70-80 cm [7].

Pesticidele poluează solul datorită marii lor stabilități. În sol, produc dereglarea procese-
lor chimice și biochimice prin inhibarea enzimelor, scăderea cantității de micromicete (ciuperci), 
micsorarea cantității de microorganisme ce rețin N- ul [11]. 

În urma activității antropice, au apărut deja modificări globale ale climei, precum și ale cir-
cuitelor biogeochimice globale cu repercursiuni asupra tuturor ecosistemelor terestre. Aceste 
implicații pot deveni foarte grave deoarece de buna funcționare a acestor ecosisteme depinde, în 
ultimă instanță, supraviețuirea noastră ca specie și eventuala continuare a evoluției umanității. 

Reacția sensibilă a organismelor la calitatea mediului înconjurator poate fi folosită drept 
indicator odată cu schimbările biochimice, fiziologice, morfologice sau sociologice. Toate aceste 
reacții depind de schimbarea factorilor abiotici și de aspectele privind nutriția, vârsta, sexul, gena 
și concurența între indivizi sau specii. Nivelul de poluare al mediului poate fi determinat prin me-
tode fizice, chimice și bioindicatoare. Mai recent, o atenție deosebită se acordă organismelor vii ca 
indicatori ai sănătății mediului. Bioindicatorii poluării pot fi animali și vegetali, cei din urmă fiind 
mai numeroși. Dintre grupele vegetale de organisme utilizate în ecobioindicație putem enumera: 
coniferele, mușchii, lichenii, algele, plantele superioare, păsările, mamiferele, animalele neverte-
brate etc. Studiul privind lichenii, mai puțin mușchii, ciupercile, folosiți în calitate de bioindicatori 
ai testării calității mediului (în special în ecosistemele forestiere) în Republica Moldova, a fost 
argumentat științific în lucrările sale de către Begu A., 2011. Ca bioindicatori ai poluării mediului 
se folosesc și insectele (albinele melifere, furnicile ș.a.).

În literatura de specialitate termenii: bioindicare, biomonitorizare și bioacumulare au sem-
nificații diferite. Bioindicator este un organism sau o parte a sa, sau un grup de organisme care ofe-
ră informații asupra mediului său înconjurator. Biomonitor este un organism sau o parte a sa, ori 
un grup de organisme care cuantifică calitatea unei părți a mediului său înconjurător. Bioindicarea 
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reprezintă utilizarea unui organism (o parte a unui organism sau un grup de organisme) pentru 
a obține informații privind calitatea unei părți din mediul său. Organismele care sunt capabile 
să furnizeze informații cu privire la calitatea mediului lor, sunt numite bioindicatori. Biomonito-
rizarea reprezintă observația permanentă a unei zone cu ajutorul bioindicatorilor, care în acest 
caz pot fi, de asemenea, numiți biomonitori [4]. Biomonitorizarea este de preferat monitorizării 
instrumentale, în cazul în care nu se dispune de resurse financiare suficiente pentru amplasarea 
și întreținerea unui echipament sofisticat. Biomonitorii, oferă un răspuns la efectul combinat al 
anumitor poluanți, spre deosebire de instrumente, care măsoară separat cantitățile fiecărui polu-
ant, și pot da indicații, în urma analizei de țesuturi, legate de cantități foarte mici de poluanți din 
mediu, precum și de evoluția acestora în timp. Bioacumularea este capacitatea organismelor vii de 
a acumula elemente în concentrații mai mari decât concentrația medie pentru specii, în mediul ne-
poluat. Într-un grup de specii întotdeauna există o specie care să reacționeze mai puternic și/sau 
mai devreme, în timp ce altele vor reacționa mai târziu și/sau mai slab. De exemplu, dacă Ranun-
culus repens crește pe terenuri arabile, este un semn al solului compact și atunci el este considerat 
un bioindicator al solurilor compacte. Din acest motiv evaluarea condițiilor solului unui teren 
prin flora existentă se numește bioindicator. Observarea continuă pentru a descoperi eventualele 
schimbări ale condițiilor solului (în urma fertilizării, recoltei sau a metodelor de cultivare) se nu-
mește biomonitorizare. Prin compararea rezultatelor obținute în puncte similare, în toate aceste 
exemple, este posibilă o cuantificare relative [4].

Muşchii sunt utilizați ca biomonitori pentru determinarea depunerilor atmosferice, deoare-
ce sorbția metalelor grele în mușchi are loc în principal din această sursă.  În condițiile unei polu-
ări intense, în ciuda caracterului relativ tolerant al mușchilor față de agenții poluanți, mușchii pot 
să lipsească, făcând astfel imposibilă realizarea unor proiecte de biomonitorizare pasivă. Chiar și 
în cazul în care există mușchi indigeni în zona studiată, poluarea intensă pe termen lung poate să 
inducă o reducere a eficienței de reținere a poluanților de către mușchi și deci poate să conducă la 
rezultate neconcludente în cazul biomonitorizării pasive. Cele mai utilizate specii sunt Sphagnum 
(S. auriculatum, S. magellanicum, S. palustre, S. aquarrosum) dar se cunosc și aplicații ale Hypnum 
cupressiforme, Pleurozium schreberi. Concentrațiile de metale grele reflectă caracteristicile surse-
lor de emisii din zonele în care se găsesc, și că metoda de biomonitorizare cu mușchi a făcut posibil 
să se identifice zonele afectate de diferite locații industriale (Markert și alții, 1996) [10]. Mușchiul 
Hylocomium splendens a fost folosit de către Frontasyeva și Steinnes (1995) ca un biomonitor, 
pentru a studia schimbările în depunerile atmosferice de metale grele în jurul unei topitorii de fier 
din nordul Norvegiei. Ei au descoperit că în imediata apropiere a topitoriei depunerea cromului 
a crescut de suta de ori, în timp ce depunerile de fier au scăzut de aproape zece ori. Principalul 
avantaj al folosirii mușchilor ca biomonitori ai poluării mediului comparativ cu mijloacele instru-
mentale de monitorizare este desigur cel economic. Întreg procesul de monitorizare este foarte 
ieftin comparativ cu cel al monitorizării instrumentale. Probele pentru biomonitorizarea activă se 
pregătesc rapid și ușor, pot fi transportate de asemenea cu ușurință spre zonele de interes și fără 
a suferi deteriorări. Independența de sursele de energie permite utilizarea unui mare număr de 
puncte de observație pe o arie geografică extinsă și cu numărul necesar de probe duplicat. Mușchii 
oferă informații utile asupra nivelului real de depuneri pe suprafața plantelor [1].

Între substanțele antropogene periculoase eliberate în mediu, se încadrează și metalele gre-
le. Din punct de vedere chimic termenul de metal greu este atribuit metalelor de tranziție care au 
masa atomică mai mare de 20 și greutatea specifică peste 5. În terminologia utilizată în Biologie 
termenul se extinde și la alte metale sau metaloide care pot fi toxice pentru sistemele vii, chiar 
și în concentrații foarte mici. Odată eliberate în mediu, metalele grele nu își diminuează în timp 
concentrațiile, ci se acumulează continuu și în cantități din ce în ce mai mari care sunt corelate 
cu creșterea globală a populației, cu extinderea activităților industriale, cu intensificarea utiliză-
rii combustibililor fosili etc. Metalele grele se găsesc în aerul atmosferic sub formă de pulberi în 
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suspensie, particulele cu diametrul mai mic de 10 µm reprezentând așanumita fracție inhalabilă, 
răspunzătoare de mortalitatea cauzată de poluarea atmosferică. Deoarece poluarea atmosferică 
este considerată una din principalele amenințări pentru sănătatea mediului și a omului, în ultimii 
ani sau intensificat eforturile privind monitorizarea calității aerului.

Experimental s-a constatat o capacitate mai mare de bioacumulare la mușchi față de licheni, 
dar coeficienții de corelație justifică selecționarea atât a speciilor de mușchi cât și a celor de li-
cheni investigați ca biomonitori pasivi ai metalelor grele dintr-o anumită zonă. Aceste briofite 
sunt biomonitori superiori în monitorizarea depunerilor atmosferice de metale grele, față de coni-
ferele și plantele ierboase investigate. În zonele cu grad mare de poluare cu metale grele vegetația 
este foarte scăzută, în unele locuri lipsind în totalitate. Singura sursă de poluare cu metale grele 
din zonă, prin depuneri atmosferice, o constituie emisiile locale și traficul rutier. Valorile concen-
trațiilor elementelor determinate sugerează existența unor surse constante de poluare, atât prin 
depuneri de pulberi ale metalelor grele cât și prin influența substratului. Se confirmă capacitatea 
mare de bioacumulare a Pb, Zn, Cr, Cd și Fe [2].

În atmosfera contaminată formele de creștere a mușchiului, cu un raport ridicat suprafață/
volum și suprafață/masă uscată, precum și morfologia ramificată și creșterea sub forme de covoa-
re extinse favorizează acumularea de particule. Tulpinițele acoperite cu foarte multe frunzulițe 
măresc capacitatea mușchilor de a colecta și reține particule [1].

La nivel național preocupările privind utilizarea organismelor vii în determinarea calității 
mediului, în general, și a contaminării cu metale grele, în special, sunt puține și disparate și tratea-
ză în special grupele inferioare de plante, respectiv briofite și licheni.  

Lichenii sunt buni indicatori ai calității aerului. O floră bogată indică o bună calitate a ae-
rului. Absența lichenilor indică o slabă calitate a aerului și în special poluarea cu SO2. O astfel de 
informație este în întregime calitativă. Totalitatea grupelor de licheni, nivelul populării (frecvența 
unei anumite specii), nivelul fiziologic (viteza de creștere) sau nivelul biochimic (conținutul de 
clorofilă), o anumită cuantificare nu reprezintă o bioindicare ci o biomonitorizare. Spre exemplu, 
conținutul metalelor grele în licheni corelează foarte bine cu nivelul acestora în atmosferă [1].

Physcia adscendens (Fr.) - licheni, Clasa Ascomycotina, Ordinul Lecanorales, Familia Physci-
aceae, specia manifestă rezistență crescută la concentrații ridicate de substanțe poluante.

Macromicetele. Amanita muscaria (L.) Lam. – muscăriță, Clasa Agaricomycetes, Ordinul Aga-
ricales, Familia Amanitaceae, importantă pentru biomonitorizarea concentrației mari de V, Cd, Zn, 
Pb și Se în sporofori.

Boletus edulis Bull. – hrib, Clasa Agaricomycetes, Ordinul Boletales, Familia Boletaceae.
Specia a fost semnalată ca fiind acumulatoare de Cd, Ni, Cu și Se [2].
Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple şi Jacq. Johnson - bureți de rouă, Clasa Agari-

comycetes, Ordinul Agaricales, Familia Psathyrellaceae. Specia poate să bioacumuleze Pb și Cd.
Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers - buretele cu perucă, Clasa Agaricomycetes, Ordinul Aga-

ricales, Familia Agaricaceae. Au fost găsite concentrații mari de Cu, Pb și Cd în sporofori.
Nevertebratele, unele specii de artropode pot fi utilizate ca biomonitori ai calității mediului, 

sunt mai sensibile la poluarea cu metale grele. Studii de biomonitorizare sau realizat în Europa: 
Olanda, Finlanda, Franța, Polonia, Belgia, Austria, Grecia, Germania, Anglia, Italia și în Canada, 
Rusia privind folosirea anumitor grupe de nevertebrate, precum: isopodele, chilopodele, diplopo-
dele și tisanopterele. Dintre nevertebrate putem enumera izopodele, melcii, viermii inelați. Spre 
exemplu, conținutul de Cu din sol corelează bine cu cel din corpul izopodelor, iar Cd este acumulat 
de viermii inelați și melci de 5-10 ori mai mult decât Pb. În Republica Moldova, unele aspecte pri-
vind biomonitoringul metalelor grele în ecosistemele acvatice, pe baza studiului nevertebratelor, 
sunt expuse în lucrările cercetătorilor Toderaș I. ș. a., 1999 și Zubcov E. ș. a., 2001. Prezența meta-
lelor grele în organismele acumulatoare indică persistența acestora de-a lungul lanțului trofic. În 
multe țări ale lumii, în ultimul timp tot mai mult se pune accentul pe conceptul de apimonitoring. 
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Acesta prezintă o direcție nouă de exploatare a respectivelor insecte, care implică concomitent un 
spectru larg de discipline, cum sunt: apicultura, botanica, medicina, toxicologia, radioecologia etc., 
prin intermediul cărora ar fi posibilă caracterizarea situației ecologice în diferite zone geografice. 
Adică, prin evaluarea stării de sănătate a familiilor de albine și a calității produselor acestora s-ar 
putea estima gradul de poluare a mediului ambiant în diferite zone: agricole, industriale, de agre-
ment etc. [2].

Albinele și produsele lor, potențiali bioindicatori ai poluării mediului. Apis mellifera are o 
importanță deosebită pentru rolul său economic și social exprimat prin beneficiile rezultate din 
polenizarea dirijată a culturilor agricole și valorificarea produselor apicole (polen, miere, pro-
polis, ceară) oferite. Aceste insecte participă la polenizarea a peste 250 000 specii de plante, de 
asemenea, asigură polenizarea a cca 150 culturi „agricole” și sporesc productivitatea lor cu circa 
30%. Din totalul insectelor polenizatoare albinele reprezintă 80%. Indirect, multe specii de ani-
male trăiesc din plantele polenizate de albine [13].

Albert Einștein aprecia că „dacă albinele ar disparea de pe Terra, omenirea ar avea aceeaşi 
soartă în patru ani; cu cât există mai multă polenizare, cu atât sunt mai multe plante, mai multe 
animale, mai mulți oameni”, referindu-se la importanța albinelor ca polenizatori ai culturilor ento-
mofile ce contribuie, în consecință, la obținerea producțiilor agricole, proces care nu ar fi posibil 
în absența polenizatorilor. O familie de albine numără până la 60 mii de albine lucrătoare, dintre 
care o jumătate controlează teritoriul din jurul stupului. În timpul unui zbor de cules, albina vizi-
tează 50-100 de flori. Zborul productiv al albinei melifere fiind de 3 km de la stupină, în căutarea 
hranei ea poate acoperi o suprafață de circa 12 km², ca rezultat, oferindu-ne în ansamblu o ima-
gine reprezentativă a stării locului și a condițiilor de mediu din situl de recoltare. Astfel, albinele 
sunt expuse continuu contaminanților prezenți în situl din jurul stupinei, pe durata activității lor 
în căutarea hranei [12]. 

Conform literaturii de specialitate a fost demonstrată legătura strânsă între albine și 
conținutul de metale în mediul înconjurător. Din cauza conținutului în exces al metalelor în sol și a 
poluării aerului, acestea se acumulează în plante, de la care, prin lanțul trofic, se transmit albinelor 
și produselor acestora, deci și oamenilor, având urmări grave asupra sănătății lor.

Referindu-ne la biologia albinei, câteva caracteristici o fac un adevărat detector ecologic: 
este un organism aproape omniprezent, cu cerințe modeste de hrană, are corpul acoperit cu peri, 
ceea ce facilitează reținerea particulelor ce vin în contact cu corpul, regenerare continuă, durata 
de viață medie, extrem de sensibilă la produsele de protecție a plantelor (pesticide), mobilitate 
mare, ceea ce permite monitorizarea unei suprafețe impunătoare. Iată de ce, anume albinele sunt 
recunoscute ca fiind potențialele organisme indicatoare ale poluării mediului cu metale grele. 
Aproape toate sectoarele de mediu (solul, apa, aerul, vegetația) sunt vizitate de albina meliferă. 
În final, o gamă vastă de produse sunt aduse în stup (nectar, polen, propolis, apă s.a.) și, odată cu 
ele, poluanții întâlniți (metale grele, pesticide etc.), ce pot avea un impact negativ, contaminând 
populația de albine, produsele lor, iar prin acestea și oamenii [13].

Apimonitoringul ar putea reprezenta impactul tuturor factorilor abiotici și biotici într-un 
ecosistem. Albinele absorb poluanții direct din apă sau aer, iar indirect, prin intermediul polenu-
lui și nectarului pe care îl colectează. Pe această cale, albinele devin o sursă periculoasă de polu-
are a produselor apicole. În calitate de indicator al poluării mediului, albinele dau dovadă de un 
șir de capacități specifice: sunt foarte sensibile la unii poluanți, au proprietatea de a bioacumula 
poluanții în țesuturile lor sau a le concentra în produsele lor, deci pot fi folosite ca indicatori de 
reacție și ca indicatori acumulativi. Fiind extrem de sensibile la pesticide, albinele pot fi folosite ca 
indicatori de reacție, prin determinarea acțiunii toxicantului asupra biosistemului, întrucât sunt 
capabile să acumuleze unele elemente în țesuturile corpului sau să le concentreze în produsele 
lor [12]. Conform unor cercetăr, albinele indică degradarea chimică a mediului în care trăiesc prin 
două semnale: prin mortalitate mare (în caz de pesticide) și prin reziduurile prezente în corpu-
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rile lor sau în produsele apicole (în caz de pesticide și alți contaminanți, cum ar fi metalele grele 
și radionuclizii), care pot fi detectate prin analize de laborator adecvate. Spre exemplu, metalele 
grele din atmosferă se pot depozita pe perii albinei, fiind aduse în stup odată cu polenul, sau pot fi 
absorbite odată cu nectarul florilor, manei sau apei [13].

 În urma cercetărilor efectuate, privind sensibilitatea albinelor la pesticide, Celli G.,1994 
concluzionează că prezența albinelor moarte în fața urdinișului este o variabilă importantă de luat 
în considerare pentru acești contaminanți. Cantitatea de albine moarte poate varia în dependență 
de o mulțime de factori ca: toxicitatea pesticidului utilizat (LD50), forma corolei plantelor ș.a. 
Numeroase cercetări au demonstrat acumularea mai intensă a metalelor grele precum Pb, Cd și 
Cu atât în corpul albinelor, cât și în produsele lor în siturile influențate de industrie și trafic auto 
intens. Cercetările actuale aduc dovadă faptului că cu ajutorul albinelor pot fi detectate prompt 
și continuu, fără cheltuieli suplimentare, poluarea ecosistemelor cu pesticide organoclorurate ca: 
DDT și metaboliții săi, aldrin, endrin și dieldrin [2,12]. 

În condițiile Republicii Moldova, anumite cercetări privind utilizarea albinei melifere și pro-
duselor apicole în monitorizarea poluării mediului cu metale grele au fost efectuate doar sporadic 
de unii cercetători. Până în prezent, nu au fost efectuate cercetări privind conținutul de pestici-
de, în special al celor organoclorurate, organofosforice și piretriode, în albine și produsele lor, în 
funcție de conținutul acestora în componentele mediului. Pornind de la analiza științifică concretă 
a situației din domeniul dat, folosirea albinei melifere și a produselor ei în calitate de bioindicator 
al dereglărilor de mediu prezintă pentru țara noastră un avantaj, deoarece permite: 

- estimarea calității mediului în zone cu divers impact antropic din țară; 
- cunoașterea gradului de puritate și a stării de conservare și regenerare a diferitor ecosis-

teme naturale și antropizate; 
- derularea unor cercetări științifice privind corelarea poluanților în lanțul trofic al naturii; 
- utilizarea rezultatelor cercetărilor pentru eliberarea certificatelor de inofensivitate atât 

pentru unele produsele alimentare, cât și pentru orientarea traseelor turistice ecologice. 
A fost relevată prezența metalelor grele (Pb, Cd, Cu) și pesticidelor (organoclorurate, or-

ganofosforice și piretroide) în componentele mediului în toate siturile forestier, agricol, sol, apă, 
transport auto, industrial) din Republica Moldova în funcție de impactul antropic, exprimat prin 
prezența surselor de poluare în aceste situri. Concentrațiile de Pb, Cd și Cu în solul din situl indus-
trial este mai mare față de situl forestier [2,7]. 

Păsările (Clasa Aves) au provocat studii în domeniul biomonitorizării concentrate pe deter-
minarea nivelului contaminanților în diferite organe, ouă și pene. Sunt puține exemple din litera-
tură care au făcut o corelație clară între nivelul contaminanților și efectele biologice și ecologice 
specifice, ca de exemplu efectul poluanților asupra grosimii cojii de ouă la păsările de pradă. 

Păsările de apă reprezintă un grup foarte sensibil la poluarea cu metale grele, suferind de-
gradări ale condiției fizice sau moartea când sunt expuse unor concentrații crescute. Expunerea 
la concentrații subletale a metalelor grele cauzează disfuncții reproductive, crește șansele de îm-
bolnăvire și produce dereglări comportamentale. La nivel populațional poate produce un declin 
masiv, urmat de schimbări în distribuția acesteia. 

Păsările răpitoare pot fi potrivite pentru monitorizarea gradului de poluare. Diferitele orga-
ne interne, în special cu țesuturi moi, au fost folosite ca bioindicator în multe studii. De asemenea, 
diverse tipuri de țesuturi au fost preferate: mușchi, ficat, rinichi, splină, inimă, țesut adipos, creier, 
oase, gonade, sânge etc. Există diferențe privind concentrația aceluiași metal în diferite țesuturi 
la aceeași specie. Goodale și colab. (2008) a studiat contaminarea cu mercur la câteva specii de 
păsări folosind ouăle și sângele, arătând că ele sunt efectiv bioindicatori ai poluării cu Hg în Golful 
Maine. Cid și colab. (2009) a măsurat Pb și Cu din oase, mușchi, ficat, gonade și creier la trei specii 
reprezentative pentru ecosistemul Floridei. Dauwe și colab. (2005) folosește organe interne de la 
pițigoiul mare, alături de ouă și pene pentru a stabili o corelație între capacitatea de acumulare a 
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metalelor grele în aceste probe [12].
Ouăle păsărilor pot fi un instrument de detectare a metalelor grele bioacumulate, sunt pe 

larg folosite deoarece sunt ușor de colectat și pot fi păstrate o perioadă mai îndelungată de timp, în 
comparație cu țesuturile. Variabilitatea contaminării datorită nivelului trofic al păsărilor este bine 
cunoscută. Ouăle sunt un bun indicator al expunerii la poluanții locali, păsările petrecând câteva 
săptămâni pe teritoriile de cuibărit în perioada de reproducere, consumând suficiente resurse și, 
implicit, poluanți. Mulți autori folosesc cojile de ouă de la diverse specii (Ayaș, 2007) sau ouăle 
întregi, ca de exemplu specii acvatice ca stârcii (Ardea cinerea, Nycticorax nycticorax, Bulbucus 
ibis) (Burger și colab., 2007; Abdullah și colab., 2015) sau Pa rus major (Dauwe și colab., 2005). 

Penele sunt cel mai folosit instrument de determinat concentrația de metale grele bioacu-
mulate la păsări. Un număr important de articole au arătat că penele sunt utile pentru biomonito-
rizarea poluării cu metale deoarece concentrațiile reflectă bioacumularea din sânge la momentul 
creșterii acestora. Folosirea penelor din coada de la coțofană (Pica pica) în Polonia ca bioindicator 
a fost studiată de Dmowski (1999) și Dmowski și Golomowski (1993). În Belgia, o serie de studii 
au fost făcute pentru folosirea pițigoilor (Familia Paridae) ca bioindicatori, atât pentru metale 
grele, cât și pentru poluanți organici, fiind selectate două specii, pițigoiul mare (Parus major) și 
pițigoiul albastru (Parus caeruleus). Studiile au evidențiat atât nivelul de metale din pene și gradi-
entul de poluare, cât și modul în care acestea afectează cuibăritul speciilor și hrana acestora. Dife-
rențe ale gradului de poluare între o zonă rurală și una urbană au fost puse în evidență în Franța, 
folosinduse penele mierlei (Turdus merula), din coadă și pene din zonă pieptului, alături de sânge. 
Concentrațiile poluanților au fost semnificativ mai mari la păsările din zonă urbană decât la cele 
din zonă rurală.

Se evidențiază o serie de specii de păsări potrivite pentru a fi folosite ca biomonitori, dato-
rită sedentarității lor, arealului larg de distribuție și datorită faptului ca sunt comune: coțofana 
(Pica pica), porumbelul domestic (Columba livia domestica), vrabia de casă (Passer domesticus), 
vrabia de câmp (Passer montanus), mierla (Turdus merula) și uliul porumbar (Accipiter gentilis).

Materialul organic utilizat pentru biomonitorizare este reprezentat de pene deoarece:
 –  metalele sunt depozitate în pene numai pe perioada creșterii lor și sunt astfel un indicator 

al nivelului de metale în sânge din momentul formării penelor; 
 –  penele sunt ușor de colectat, atât de la specimene vii, cât și de la cele moarte;
 – colectarea penelor de la exemplarele vii este o procedură noninvazivă, ce poate fi realizată 

de asistenți instruiți; 
 – penele sunt ușor de depozitat și păstrat în containere non metalice și nu necesită refrige-

rare; 
 –  concentrația metalelor nu este afectată de păstrarea lor un timp mai îndelungat.

Deși păsările au calități de biomonitor, mobilitatea, frecvența aleatorie și uneori dificultatea 
de prelevare a probelor limitează utilizarea păsărilor în programele de biomonitorizare.

Columba livia domestica - porumbel domestic, Clasa Aves, Ordinul Columbiformes, Familia 
Columbidae. Porumbeii domestici sunt specii sedentare, strâns legate de mediul urban și rural și 
de hrana obținută de la oameni. Deoarece cresc în număr mare în orașele aglomerate, pot fi moni-
torizați constant și pot reflecta nivelul poluării, în centrele urbane. Sunt ușor de recunoscut și de 
capturat pentru analize [12].

Parus major - pițigoi mare, Clasa Aves, Ordinus Passeriformes, Familia Paridae. Este o specie 
sedentară, putând fi monitorizată în tot cursul anului. Deoarece cuibărește frecvent în cuiburi ar-
tificiale este ușor de folosit în studii in situ. Este ușor de recunoscut și capturat, pentru prelevarea 
probelor. A fost folosit cu succes ca bioindicator, fiind utilizate probe de pene și organe, ouă și 
conținutul lor. Studii în această direcție s-au desfășurat în special în Belgia.

Passer domesticus - vrabia de casă, Clasa Aves, Ordinul Passeriformes, Familia Passeridae. 
Vrabia de casă este o specie sedentară, cu preferință pentru habitatele urbane și rurale. Este ușor 
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de recunoscut și de monitorizat. A fost utilizată cu succes ca bioindicator pentru poluarea cu me-
tale grele în zonele urbane, fiind folosite diverse organe, pene, coji de ouă și conținutul acestora. 
Au fost obținute corelații semnificative între vârsta indivizilor și concentrația de Cu, Pb și Zn.

Pica pica – coțofana, Clasa Aves, Ordinul Passeriformes, Familia Corvidae. Fiind o specie se-
dentară, coțofana poate furniza date importante privind încărcarea mediului cu metale grele în tot 
cursul anului, nedeplasându-se pe distanțe mari și hrănindu-se în apropierea locurilor de cuibărit. 
Este frecvent întalnită, atât în mediul rural, cât și în orașe, fiind studiată de diverși cercetători ca 
bioindicator al poluării cu Cu și Cd. Este o specie ușor de recunoscut și de către nespecialiști.

Anas platyrhynchos - Rața mare Încadrare taxonomică: Clasa Aves, Ordinul Anseriformes, 
Familia Anatidae. Fiind o specie foarte comună, cu o răspândire largă în toate bazinele acvatice, 
atât în zone sălbatice, cât și în zonele urbane, rața mare este un excelent biomonitor al calității 
habitatelor acvatice. Este ușor de recunoscut. De asemenea, prelevarea probelor de la această 
specie este realizată cu ușurință. Importanța generală: Rața mare este un bun indicator al calității 
habitatelor acvatice.

 Mamiferele (Clasa Mammalia) mici au fost studiate privind potențialul acestora ca biomo-
nitori, anume: Erinaceus europa eus (ariciul), Clethrionomys glareolus (șoarecele roșu), Myotis 
bechsteinii, Myotis daubentonii, Myotis myotis, Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus noctula (specii de 
lilieci), Canis familiaris (câinele domestic), Didelphis vir giniana (oposum), Tamiasciurus hudsoni-
cus (veverița roșie), Peromyscus maniculatus (șoarecele cerb), Apodemus sylvaticus (șoarecele de 
pădure), Microtus agrestis (șoarecele de câmp), Crocidura russula (chițcan), Rattus rattus (șobola-
nul negru), Rattus norvegicus (șobolanul cenușiu). Părțile corpului care sunt recomandate pentru 
analiza conținutului de metale grele sunt: părul, blana (șoareci, lilieci), dinții (șoareci), spinii (ari-
ci), precum și diverse organe (ficat, rinichi, creier) [12].

Mamiferele pentru a fi utilizate ca biomonitori, trebuie să întrunească următoarele criterii: 
o abundență mare în zonele urbane și suburbane, o rată mică de migrație. Fiind limitate la o su-
prafață mică pot permite detectarea poluării localizate, durata de de viață fiind suficient de mare 
pentru a estima posibilele efecte pe o durată mai lungă [12,14].

Părul mamiferelor reprezintă un tip relevant de probă în evaluarea poluării cu metale grele, 
deoarece fiecare fir de păr are o continuitate cu fluxul sanguin prin rădăcina sa, încorporând astfel 
metale care circulă în sânge în timpul creșterii animalului. În consecință, părul poate reflecta con-
centrația de metale și poate servi ca estimator noninvaziv pentru aceasta. Studiile au arătat exis-
tența corelațiilor semnificative între concentrația de metale din firul de păr și alte țesuturi (ficat, 
rinichi) și nivelul acestora în mediu (sol, apă) [7,14]. Selecția unor specii comune, larg răspândite 
și abundente, cum sunt Rattus norvegicus, Rattus rattus, Apodemus sylvaticus, Erinaceus europae-
us, precum și utilizarea de metode noninvazive de analiză, s-a dovedit a fi eficientă în programele 
de biomonitorizare. Deși au calități de biomonitor, mobilitatea și dificultatea de prelevare a pro-
belor limitează utilizarea lor în programele vaste de biomonitorizare.

Nyctalus noctula - liliacul de amurg, Clasa Mammalia, Ordinul Chiroptera, Familia Vesperti-
lionidae. Este o specie comună, cu o rată de reproducere foarte mare. S-a identificat, în probe de 
păr, prezența următoarelor metale grele: Pb, Cd, Zn, Cu, Mn [3].

Apodemus sylvaticus - șoarecele de pădure, Clasa Mammalia, Ordinul Rodentia, Familia Mu-
ridae. Specia este foarte răspândită și abundentă. Are o rată de reproducere foarte mare. În probe 
de ficat, rinichi, creier au fost identificate metale grele (Cr, Cu).

Microtus arvalis - șorecele de câmp; șoarecele cu coadă scurtă, Clasa Mammalia, Ordinul Ro-
dentia, Familia Cricetidae. Specia este foarte răspândită și abundentă. Are o rată de reproducere 
foarte mare. S-a identificat, în probe de oase, prezența următoarelor metalelor grele: Pb, Fe, Cu, 
Zn [3].

Lepus europaeus - iepurele de camp, Clasa Mammalia, Ordinul Lagomorpha, Familia Lepo-
ridae. Are o rată de reproducere foarte mare. Este o specie abundentă. S-a identificat prezența 
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urmatoarelor metale grele, în probe de păr: Pb, Cd, Ni, Al, Cr, Zn, Cu, Fe, Mn.
Capreolus capreolus – căprioara, Clasa Mammalia, Ordinul Cetartiodactyla, Familia Cervi-

dae. Specia are o răspândire ubicvistă, cu un areal mare de distribuție, fiind identificată în diverse 
tipuri de ecosisteme ca specie abundentă (euritopă). În diferite organe (rinichi, ficat, păr) s-a iden-
tificat prezența următoarelor metale grele: Pb, Cd, Ni, Al, Cr, Zn [14].

Sus scrofa - porc mistreț, Clasa Mammalia, Ordinul Artiodactyla, Familia Suidae. Specia are o 
largă răspândire în România. Are o rată de reproducere foarte mare. Este o specie abundentă. S¬a 
identificat prezența următoarelor metale grele: Pb, Cd, Ni, Al, Cr, Zn, Fe, Cu, Mn [2].

Meles meles - viezure sau bursuc, Clasa Mammalia, Ordinul Carnivora, Familia Mustelidae. 
Specia are o largă răspândire în România. Are o rată de reproducere mare. Este o specie abunden-
tă. S¬a identificat prezența Hg, în probe de ficat, rinichi și mușchi [14].

Vulpes vulpes - vulpea roșie, Clasa Mammalia, Ordinul Carnivora, Familia Canidae. Specia 
are o rată de reproducere mare. Este o specie abundentă. Este bioacumulator pentru urmatoarele 
metale grele: Hg, Al, Zn, Fe [3].

În ceea ce privește plantele superioare, cele mai consistente studii privind utilizarea arbori-
lor în biomonitorizarea metalelor grele se referă la speciile Pinus nigra, Aesculus hippocastanum, 
Betula pendula, Picea pungens var. glauca, P. abies, Tilia cordata, Acer platanoides, Juglans regia, 
Robinia pseudoacacia și Thuja occidentalis. Din probele de material vegetal a fost cuantificat doar 
plumbul. Speciile care au acumulat în cantități mari acest metal și recomandate în biomonitori-
zarea plumbului sunt: Aesculus hippocastanum, Tilia cordata, Juglans regia și Thuja occidentalis. 
Aesculus hippocastanum este indicat pentru biomonitorizarea plumbului și cuprului din aerul at-
mosferic, iar Betula pendula pentru biomonitorizarea cadmiului. 

Unele specii pot fi bioindicatori pentru anumite elemente, precum Os, Cd și Cr. Acestea pot 
fi detectate în ciupercă, dar nu și în substrat. Un exemplu este specia Macrolepiota procera în care 
sau găsit cantități mici de osmiu. Această specie poate fi considerată bioindicator pentru osmiu, 
deoarece în solul colectat de sub sporocarp nu a fost detectat acest element. 

Plante superioare (numeroase specii de arbori), frecvent întalnite, mai ales în zonele urbane 
sau industriale în care poluarea atmosferică este crescută, au capacitatea de a acumula metale 
grele, ceea ce sunt recomandate pentru biomonitorizarea pasivă. Speciile de arbori au toate cali-
tățile de bun biomonitor dintre care: 

 –  sunt frecvent întâlnite atât în ariile poluate cât și în cele nepoluate;
 – acumulează în concentrații măsurabile toată gama de metale grele aeropurtate, din apă 

și sol; 
 – multe specii de arbori sunt rezistente la poluarea cu metale grele și permit monitorizarea 

pe perioade lungi; 
 – sunt ușor de recunoscut și de colectat; 
 – mecanismele fiziologice ale bioacumulării în țesuturile foliare sunt cunoscute, ceea ce fa-

cilitează interpretarea rezultatelor;
 – ciclul de viață și perioada de vegetație sunt cunoscute în detaliu pentru fiecare specie; 
 – speciile de arbori au în mod normal un conținut redus și în general cunoscut de metale 

grele; 
 – materialul colectat (frunze) nu afectează semnificativ individul; 
 – probele sunt ușor de manipulat și de păstrat [5,6].

Dintre plantele superioare comune studiate, arbori și arbuști, cel mai frecvent sunt reco-
mandate pentru biomonitorizarea pasivă următoarele specii: plopul (Populus sp.), frasinul (Fraxi-
nus sp.), castanul porcesc (Aesculus hippocastanum), pinul (Pinus sp.), molidul (Picea abies), mes-
teacănul (Betula pendula), salcâmul (Robinia pseudoacacia), arțarul american (Acer negundo) și 
stejarul (Quercus robur şi Quercus ilex). Aceste specii sunt recomandate ca biomonitori în progra-
mele de biomonitorizare pe arii extinse [5].
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Aesculus hippocastanum L. - castan porcesc, castan ornamental, Ordinul Sapindales, Familia 
Hippocastaneaceae, utilizat ca bioindicator specific al poluării industriale. În zone puternic con-
taminate s-a raportat o rată scăzută a inelelor anuale de creștere, dar și concentrații mari de Pb și 
Cu în țesuturile foliare [9].

Betula pendula Roth – mesteacăn, Ordinul Fagales, Familia Betulaceae determină concentra-
ții mari de Ni, Mn, B, Cr, Co, Fe, Bi, Cd, Al, Zn au fost raportate în frunze, se recomandă ca biomoni-
tor al calității aerului [8,9].

Fraxinus sp.-frasin, Ordin Oleales, Familia Oleaceae, s-a dovedit a fi o specie potrivită în bi-
omonitorizarea calității aerului, reținând la nivelul aparatului foliar metalele Pb, Cd, Cu, Zn, Ni și 
Cr [5,6].

Phragmites australis (Cav.) - stuf, trestie, Ordinul Poales, Familia Poaceae, este o specie re-
comandată în biomonitorizare și fitoremediere datorită capacității de a fitostabiliza metale grele 
ca Hg și As, hiperacumulare a Hg și fitoextracție a Cd, Pb, Zn, Hg în special la nivelul rădăcinii și 
rizomilor.

Picea abies (L.) H. Karst. – molid, Ordinul Pinales, Familia Pinaceae, folosit cu succes în bi-
omonitorizarea pasivă a calitații aerului pentru metale ca Pb, Cu, Mn, Zn, Ni, atât în zone poluate 
aflate de-a lungul marilor artere, cât și în zone industrial [8].

Pinus sp. – pin, Ordinul Pinales, Familia Pinaceae, indicator al depunerilor atmosferice de Pb, 
Cu, Ni, Cr, măsurate atât la nivelul frunzelor, cât și al scoarței.

Populus sp. - plop alb/negru/tremurător, plop canadian, plută, Ordinul Malpighiales, Fami-
lia Salicaceae. Speciile de plop (P. nigra, P. alba, P. × canadensis) s-au dovedit a fi eficiente în pro-
grame de biomonitorizare, prin analizarea concentrațiilor de metale grele ca Zn, Cu, As, Cd din 
scoarță și din frunze în zone urbane, industriale, dar și în zone naturale ripariene [3,5,6].

Utilizarea speciilor de plante și animale drept obiecte criminalistice pentru evaluarea unui 
impact ecologic în cadrul expertizelor judiciare ecologice prezintă o serie de avantaje și anume: 

 – materialul biologic este disponibil în majoriatea habitatelor;
 – pot fi selectate specii pentru care identificarea este facilă; 
 – colectarea materialului (probelor) este simplă și nu necesită echipamente speciale; 
 – analiza probelor este facilitată de multitudinea de metode de analiză disponibile; 
 – colectarea probelor nu periclitează specia;
 – speciile biomonotor au arie largă de răspândire ceea ce face posibilă monitorizarea unor 

zone extinse într-un ecosistem; 
 – de regulă concentrația metalelor în țesuturile speciilor biomonitor este superioară celei 

din mediu, ceea ce mărește acuratețea măsurătorilor;
 – plantele superioare manifestă toleranță crescută față de schimbările calitative ale mediu-

lui determinate de factorul antropic, spre deosebire de briofite și licheni care sunt sensibile și 
adesea lipsesc din zonele poluate; 

 – bioindicatorii acumulează un spectru larg de metale grele; 
 – în zonele industriale și urbane, plantele superioare pot furniza informații cantitative de 

calitate superioară privind concentrațiile de poluanți atmosferici, acvatici, tereștri, comparativ cu 
analiza probelor nonbiologice; 

 – permite monitorizarea pe termen lung prin utilizarea speciilor „fitometru”  plante perene 
care permit urmărirea acumulărilor și a simptomelor pe parcursul mai multor sezoane de vege-
tație;

 – prin analiza materialului organic/biologic se poate aprecia amplitudinea poluării; 
 – prin analiza țesutului lemnos de la nivelul inelelor de creștere din trunchiurile arborilor 

seculari se poate aprecia poluarea retrospective [6,9]. 
Concluzii
Ținând cont de situația economică precară din țara noastră și de alte motive obiective, care 
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fac dificilă analiza instrumentală a ecosistemelor afectate de acțiunea antropică negativă, bioindi-
catorii gradului de poluare a mediului reprezintă o completare inevitabilă a expertizelor judiciare 
ecologice, de perspectivă. În acest context, scopul cercetărilor noastre constă în implimentarea 
examinărilor în teren prin intermediul bioindicatorilor pentru evaluarea/estimarea nivelului de 
poluare a ecosistemelor naturale și antropizate. Pentru realizarea acestui scop pot fi aplicați bi-
oindicatori la determinarea conținutului metalelor grele (Pb, Cd, Cu, Zn, Ni, Cr, Hg, As, Ni, Mn, B, 
Cr, Co, Fe, Bi, Al), erbicidelor, pesticidelor (organoclorurate, organofosforice, piretroide) în com-
ponentele mediului (aer, sol, apă), concomitant la elucidarea corelației poluării mediului ambiant 
cu conținutul poluanților în organismele vii și cercetarea influenței poluanților asupra viabilității, 
productivității florei și faunei.
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