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BULETIN INFORMATIV

Polițiștii criminaliști, “mici oameni de știință” ai poliției nemțene

Considerată ca fiind o adevărată ştiinţă contra crimei, „criminalistica
reprezintă o importantă înfăptuire a dreptului penal. Fără criminalistica, dreptul
penal ar fi numai teorie.” - subliniere făcută cu ocazia celui de-al III-lea
Simpozion Național de Criminalistică, din anul 1997.
Polițiștii criminaliștii sunt specialiștii sistemului judiciar, care prin
devotament, profesionalism și muncă desfășoară activitatea de investigaţie,
cercetare şi expertiză criminalistică, la nivel de știință. Prerogativele
criminalistului în cadrul cercetării la fața locului sunt căutarea, identificarea,
prelevarea și ridicarea tuturor categoriilor de urme sau microurme din câmpul
infracțional, care pot conduce la identificarea autorului și la probarea vinovăției
acestuia.
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Probele ridicate de la locul faptei sunt prelucrate și verificate de polițiști în
bazele de date aliniate la cerințele organismelor similare statelor membre Uniunii
Europene.
Profilul criminalistului nemțean este acela al unui polițist cu o minte
analitică, pragmatic, meticulos, pasionat de știința criminalisticii, cu o răbdare de
ceasornicar și cu multă tărie de caracter. Argumentăm aceste caracteristici prin
faptul că, în cele mai multe cazuri de infracțiuni, criminalistul este veriga
principală a unei cercetări la fața locului, care, alături de organele de urmărire
penală, înfăptuiesc actul de justiție.
Atât din cazuistica poliției nemțene cât și din declarațiile criminaliștilor,
cercetarea la fața locului poate dura de la câteva ore până la zile, în funcție de
complexitatea faptei sau a împrejurărilor producerii ei.
Un alt aspect nevăzut, dar foarte relevant al muncii de poliție sunt
expertizele criminalistice, care au un rol determinant, în numeroase cazuri de
comitere a unor infracțiuni, în declanșarea procesului penal, întrucât pe
concluziile deferite de acestea se bazează începerea urmăririi penale, simultan
sau urmata, atunci când este cazul, de punerea în mișcare a acțiunii penale, cu
scopul tragerii la răspundere a celor ce se fac vinovați de comiterea unor fapte ce
prezintă pericol social.
Munca criminaliștilor nemțeni din cadrul IPJ Neamț joacă un rol vital în
stăvilirea fenomenului infracțional, contribuind în mare măsura la realizarea
scopului procesului penal, acela ca orice persoană vinovată de comiterea unei
infracțiuni să fie trasa la răspundere și nicio persoană nevinovată să nu fie
pedepsita.
Echipa de criminaliști din cadrul IPJ Neamț este o familie de oameni tineri,
profesioniști și pasionați de ceea ce fac.
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Parafrazând avocatul și scriitorul Sava Ionescu, “urmele lăsate de
psihopaţi sunt derutante, irelevante în stabilirea unei surse de operare specifice:
cercetarea acestora obligă pe anchetatori la o adevărată artă criminalistică,
combinată cu pasiune şi sacrificii personale.”
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