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Fi a nr. 20

III. CLASIFICAREA PROBELOR – EXPLICA II

A. În func ie de raportul lor cu obiectul proba iunii:
1.  probe directe – probele care se a   în leg tur  direct  cu existen a infrac iunii, vinov ia sau 

nevinov ia suspectului sau inculpatului; proba direct  este un fapt principal;
2.  probe indirecte (indicii) – probele care se a   în leg tur  indirect  cu existen a infrac iunii, 

vino v ia sau nevinov ia suspectului ori inculpatului; proba indi rect  este un fapt probatoriu.

B. În func ie de izvorul lor:
1.  probe imediate – probele care ajung la cuno tin a organelor judiciare dintr-un izvor direct;
2.  probe mediate – probe care ajung la cuno tin a organelor judiciare dintr-un izvor derivat.

C. În raport de sursa de provenien :
1.  probe orale (testimoniale) – sunt cele rezultate din audierile p r ilor i subiec ilor procesuali 

principali, martorilor, cu identitate real  sau anonimi, investigatorilor, colaboratorilor, respectiv 
exper ilor, dup  caz;

2.  probele reale (netestimoniale) – sunt toate celelalte probe care sunt ob inute prin alte procedee 
probatorii decât audierea unei persoane, indiferent de calitatea procesual  a acesteia; de pild , 
sunt reale acele probe digitale constând din înregistrarea (audio/audio-video) unei audieri.

BLACK BOX

1. clasi  carea probelor în directe sau indirecte nu are în vedere valoarea probant , în contextul 
aplic rii principiului liberei aprecieri a valorii probante, nu pot   legalmente justi  cate aprioric diferen e 
de valoare probant  între probele directe i cele indirecte. Altfel spus, nu putem exclude de plano un 
rezultat probatoriu fundamentat exclusiv pe probe indirecte, la fel de bine cum nu putem considera a 
priori c  probele directe vor genera întotdeauna un rezultat probatoriu;

2. dou  sau mai multe probe indirecte pot servi la stabilirea adev rului într-o cauz  penal , chiar 
dac  nu sunt coroborate cu vreo prob  direct ;

3. în literatura de specialitate, probele mai sunt clasi  cate în probele în învinuire i probe în ap rare. 
Probele care con  rm  învinuirea i stabilesc elementele circumstan iale sau circumstan ele agravante 
sunt probe în învinuire; probele care nu con  rm  învinuirea sau cele care stabilesc circumstan ele 
atenuante sunt probe în ap rare. Aceast  clasi  care este contestat  în alte lucr ri, a  rmându-se c  nu 
exist  o distinc ie net  între cele dou  categorii de probe, în condi iile în care o prob  pe care suspectul 
sau inculpatul o propune în ap rare poate   folosit  de procuror în acuzare prin coroborarea acesteia 
cu alte probe i viceversa. Organele judiciare au obliga ia de a administra atât probele în acuzare, cât i 
probele în ap rare, indiferent de subiectul procesual care le-a propus;

4. în condi iile art. 352 alin. (11) i (12) C.proc.pen. pot   folosite în procesul penal i probele 
clasi  cate.


