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The legislation on criminal procedure in force 
does not define the civil action. Moreover, within 
the Criminal Procedure Code of the Republic of 
Moldova, the legislator has not made a substanti-
al step  forward in the area of clear determination 
of the concept of civil action in criminal procee-
ding. Meanwhile, various specialists are aimed to 
formulate the definition of civil action in criminal 
proceeding. Civil action in criminal proceeding, as 
each other action has a legal, ambiguous, dual and 
duplicitat – substantive and procedural character.
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SuMaR

Normele legislaţiei procesual penale în vigoare nu dau 
definiţia acţiunii civile. Mai mult decât atât, legiuitorul 
nu a făcut, în cadrul Codului de procedură penală al Re-
publicii Moldova, un pas substanţial înainte pe terenul 
determinării clare a noţiunii de acţiune civilă în proce-
sul penal. Între timp, mai mulţi specialişti din domeniu 
urmăresc obiectivul de a formula noţiunea, definiţia 
acţiunii civile în procesul penal. Acţiunea civilă în pro-
cesul penal, de fapt, ca şi orice altă acţiune, are un ca-
racter juridic ambiguu, dual şi duplicitar – material şi 
procesual.

Cuvinte-cheie: acţiune civilă, proces penal, parte civilă, 
parte civilmente responsabilă, parte vătămată, prejudi-
ciu, acţiune penală, proces civil, formă procesuală, con-
strângere judiciară etc.

În literatura de specialitate, acțiunea civilă este 
definită ca fiind ansamblul mijloacelor procesuale 
prin care poate fi solicitat și asigurat concursul unui 
organ jurisdicțional în vederea recunoașterii sau rea- 
lizării unui drept ori interes – nesocotit, contestat sau 
încălcat –, fie prin afirmarea dreptului subiectiv pre-
existent sau constituirea unei situații juridice noi, fie 
prin plata unei despăgubiri [1]. Conform opiniei ex-
puse de către savantul I. Grușcă, aceasta reprezintă 
mijlocul legal de protejare prin constrângere judicia-
ră a drepturilor civile încălcate sau a intereselor ocro-
tite de lege prin care un subiect de drept, persoană 
fizică sau juridică, cere unei autorități judecătorești 
competente fie recunoașterea unui drept subiectiv 
preexistent ori constituirea unei situații juridice noi, 
fie încetarea piedicilor puse în exercitarea dreptului 
său de către o altă persoană, fie plata unei despăgu-
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biri atunci când instituirea și executarea unei aseme-
nea obligații este necesară în vederea realizării drep-
tului respectiv [2].

Cu referire la termenul de „acțiune”, doctrina ne 
scoate la iveală următoarele obiecții: 1) Acțiunea nu 
reprezintă însuși un proces, ci o prerogativă legală și 
virtuală de a deschide, întreține și finaliza un proces, 
prerogativă ce aparține titularului unui drept subiec-
tiv sau al unui interes legitim, care se materializează și 
se individualizează prin cererea de chemare în jude-
cată. Ea urmează a fi delimitată atât în raport cu drep-
tul subiectiv, cât și în raport cu cererea de chemare în 
judecată [3]. 2) Dacă procesul nu poate fi conceput în 
lipsa acțiunii, existența acțiunii nu este necesarmente 
condiționată de materializarea unui proces. Acțiunea 
este anterioară procesului; ea este o posibilitate abs-
tractă și imperioasă [4]. Procesul reprezintă forma de 
materializare și de dezvoltare a acțiunii, forma ei de 
viață, organizarea practică a acțiunii [5]. În acest con-
text, ideea de acțiune încetează de a mai fi generală și 
abstractă, ea restrângându-se și individualizându-se, 
devenind sinonimă cu acea de proces [6]. 3) Uneori, 
obiectul procesului nu îl constituie soluționarea unui 
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diferend între două părți care sunt în litigiu, ci rezol-
varea unor situații juridice individuale neconflictuale.

În viziunea savantului Gheorghiță Mateuț, prin 
acțiune în procesul penal se înțelege modalita-
tea juridică prin care conflictul de drept născut din 
săvârșirea unei infracțiuni este adus în fața organelor 
judiciare în vederea angajării răspunderii penale și 
civile a persoanei culpabile și a aplicării constrânge-
rii de stat față de aceasta, precum și a obligării ei la 
repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune, atunci 
când este cazul [7]. Acțiunea nu trebuie confundată 
nici cu dreptul lezat prin încălcarea normei juridice și 
nici cu cererea în justiție. Astfel, primul echivalează cu 
însăși valoarea socială lezată, care face loc răspunderii 
penale, determinând incidența normei de incrimina-
re [8], iar a doua reprezintă actul procesual prin care 
au loc punerea în mișcare și exercițiul acțiunii preexis-
tente [9]. În acest înțeles, acțiunea se constituie ca o 
împuternicire legală care justifică aducerea conflictu-
lui de drept înaintea organelor judiciare penale și face 
necesară exercitarea de către acestea a atribuțiilor ce 
le revin potrivit legii [10]. În context, evidențiem fap-
tul că acțiunea penală are ca scop reprimarea oricărei 
atingeri aduse ordinii sociale și care ia naștere direct 
din infracțiune. Uneori, acțiunea publică și acțiunea 
civilă au același fundament – infracțiunea, deoarece 
orice infracțiune dă naștere unei acțiuni [11]. Spre 
deosebire de acțiunea penală, cealaltă acțiune care 
aparține procesului penal (acțiunea civilă) se naște 
din prejudiciu și, în consecință, fiecare acțiune în ma-
terie penală presupune, practic, existența unui fapt 
corespondent [12].

Perceperea deplină și corectă a noțiunii de 
„acțiune civilă” necesită câteva precizări, și anume: 
a) acțiunea civilă este o virtualitate legală de sesi-
zare și, totodată, de obligare a unui anume organ 
jurisdicțional să statueze asupra unei situații juridice 
determinate, deduse judecății; b) fără să se identifice 
cu însuși dreptul subiectiv, ca sancțiune sau ca mij-
loc practic de protejare a acestuia, acțiunea este imi-
nentă dreptului subiectiv; c) acțiunea civilă este un 
concept-sinteză, cuprinzând totalitatea mijloacelor 
procesuale, ansamblul acestor mijloace (cererea de 
chemare în judecată, excepțiile procesuale, căile de 
atac etc.), cu alte cuvinte – acțiunea civilă nu poate 
fi redusă la unele dintre elementele ei; d) totuși, fără 
a face abstracție de celelalte elemente ale acțiunii, 
dreptul de a obține condamnarea pârâtului și execu-
tarea silită sunt neîndoios elementele primordiale ale 
majorității acțiunilor civile; e) unitară prin structura 
ei, acțiunea civilă este variată prin formele ei concre-
te de manifestare; f ) înlănțuirea logică a elementelor 

acțiunii civile, privită în integralitatea ei, nu semni-
fică o ordine procesuală obligatorie; g) elementele 
acțiunii și funcțiile acesteia nu trebuie evaluate nu-
mai din perspectiva reclamantului, ci și a pârâtului; h) 
aceste elemente, făcând parte din structura acțiunii, 
nu schimbă natura juridică a formelor procesuale co-
respunzătoare (sesizarea instanței, exercitarea căilor 
de atac etc.); i) ca formă de exprimare a principiului 
disponibilității, exercitarea acțiunii civile este, de re-
gulă, facultativă[13].

Pentru a determina natura juridică a instituției 
acțiunii civile, este necesar de a clarifica la normele 
cărei ramuri de drept se atribuie aceasta. Mai mulți 
autori menționează că însăși denumirea instituției 
acțiunii civile în procesul penal ne vorbește despre 
faptul că ea are un caracter dublu – material și pro-
cesual [14]. În același timp, la momentul de față, în-
trebarea respectivă este una discutabilă. Fără anumi-
te rezerve, indicarea asupra faptului că acțiunea este 
înaintată în cadrul unui proces penal ne semnalează 
caracterul procesual al instituției vizate. Pentru a fi de 
acord cu opinia referitoare la caracterul material al 
acesteia, este necesar de a clarifica la care ramură de 
drept (materială sau procesuală) se atribuie noțiunea 
de „acțiune”. Unii savanți recunosc acțiunea doar în ca-
litate de mijloc procesual de apărare a dreptului mate-
rial [15]. În acest context, conform opiniei unora din-
tre ei, drepturile materiale fugurează în coraport cu 
acțiunea doar în calitate de obiect al apărării [16]. Alți 
cercetători din domeniu vorbesc, la rândul lor, despre 
prezența a două noțiuni a acțiunii, unde prin acțiune, 
în sens procesual, se subînțelege adresarea propriu-
zisă către instanță, cerința, modalitatea de apărare a 
dreptului, iar în sens material – cerința material-juridi-
că adresată pârâtului.

Adepții unui alt punct de vedere presupun prezența 
a două interpretări referitoare la noțiunea unică de 
acțiune: material-juridică (cerința material-juridică a 
reclamantului către pârât adresată instanței de ju-
decată) și procesuală (adresarea reclamantului în 
instanță în privința apărării dreptului încălcat) [17]. În 
acest context, anumiți autori plasează pe prim-plan 
latura material-juridică [18], alții, dimpotrivă, conside-
ră că pe prima poziție la determinarea acțiunii civile 
urmează, totuși, a fi plasată latura procesual-juridică 
[19]. Am întâîlnit și oponenți ai prevalării fie a latu-
rii materiale, fie a celei procesuale în cadrul acțiunii 
civile [20]. Menționăm că toate opiniile nominali-
zate au fost la timpul lor criticate de către savanta  
Gh. L. Osokina, menționând că ele nu răspund 
cerințelor unicității și universalității acțiunii ca mijloc 
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de apărare judiciară a drepturilor și intereselor [21].
Analizând toate aceste poziții, considerăm că 

un concept unic al noțiunii de „acțiune” cu îngloba-
rea laturilor juridico-materială și procesuală este cel 
mai binevenit și științific mai fundamentat. În cadrul 
oricărei cauze civile, indiferent de faptul în ce formă 
se desfășoară procesul, solicitarea (adresarea) recla-
mantului către instanță privind examinarea litigiului 
apărut între el și pârât este însoțit de indicarea asupra 
pretențiilor pe care le are reclamantul față de pârât. 
Această cerință constituie conținutul acțiunii civile, 
cerință fără de care acțiunea nu ar fi ceea ce este, 
ceea ce reprezintă [22]. Între timp, dispunerea de că-
tre persoana a cărei drept subiectiv patrimonial a fost 
încălcat, doar de dreptul de a pretinde de la persoana 
obligată recuperarea prejudiciului material (cerința 
juridico-materială), încă nu înseamnă că acțiunea ci-
vilă a fost înaintată. Nu va fi prezentă acțiunea civilă 
și în cazul în care cerința va fi adresată nemijlocit per-
soanei obligate. Ea se va materializa doar în situația în 
care persoana ce a suportat prejudiciul material va da 
mișcare cerinței juridico-materiale în ordinea și forma 
procesuală stabilită de lege. Mai mult decât atât, le-
giuitorul, în procesul constituirii normelor de drept 
procesual penal, reiese din conceptul unic al „acțiunii”, 
format în dependență de caracterul unitar al ambelor 
laturi ale acesteia – juridico-materială și juridico-pro-
cesuală. Astfel, de exemplu, în art. 120 Cod de proce-
dură penală în redacția Legii din 24 martie 1961 era 
menționată atât latura juridico-materială a acțiunii 
(acțiunea civilă poate fi intentată din momentul porni-
rii procesului până la încetarea anchetei judecătorești) 
cât și acea procesuală (apărarea intereselor de stat sau 
obștești ori a drepturilor cetățenilor). Codul de proce-
dură penală al Republicii Moldova din 12 iunie 2003 
reiese, în mod analogic, din conceptul unic al noțiunii 
de „acțiune” în unitatea celor două laturi ale aceste-
ia – materială și juridico-procesuală. Astfel, cerința 
referitoare la recuperarea prejudiciului cauzat are o 
latură juridico-materială, iar adresarea pretențiilor și 
solicitărilor – ține de aspectul procesual.

Determinându-ne asupra faptului că acțiunea 
civilă în procesul penal are un caracter juridic dupli-
citar – material și procesual, este necesar de a cla-
rifica ce poate fi comun între noțiunile „acțiune” și 
„acțiune civilă în procesul penal”. În legătură cu acest 
fapt, nu ignorăm contextul în care se pune așezarea 
pe baze noi a procedurii judiciare civile, context re-
prezentat de vasta operă de reformare atât a drep-
tului material, cât și al celui procesual, ceea ce pre-
supune consecvență legislativă și corelare atentă și 

substanțială, într-o viziune unitară, de ansamblu, a 
instituțiilor și mecanismelor fundamentale ce țin de 
realitatea relațiilor socio-economice cu instrumentele 
procedurale [23].

Nu putem afirma că determinarea noțiunii de 
„acțiune”, formulată de diverși autori în perioade 
de timp diferite, ar fi avut deosebiri substanțiale. În 
mare parte, acestea se limitau la faptul că acțiunea 
reprezintă cerința juridico-materială a reclamantului 
față de pârât, adresată prin intermediul instanței de 
judecată [24]. Drept urmare a acestui fapt, forma ex-
terioară a exprimării acțiunii o reprezintă cererea de 
chemare în judecată care trebuie să conțină anumite 
rechizite strict determinate. În situația nerespectării 
acestei cerințe, cererea de chemare în judecată este 
restituită reclamantului sau nu i se dă curs (art. 170, 
171 Cod de procedură civilă al Republicii Moldova). 
Categoriile nominalizate de cereri se examinează în 
ordinea procedurii civile. În situațiile în care drep-
turile civile sunt încălcate drept urmare a acțiunilor 
infracționale, acțiunea înaintată poate fi obiectul exa-
minării în cadrul cauzei penale. Astfel, acțiunea civi-
lă în procesul penal reprezintă posibilitatea apărării 
judecătorești a drepturilor civile, cărora, ca rezultat al 
comiterii faptelor infracționale, li s-a adus o anumită 
atingere. În legătură cu acest fapt, apare întrebarea 
dacă acțiunea în procesul civil și acțiunea în procesul 
penal reprezintă noțiuni identice. Cu referire la acest 
subiect întâlnim mai multe opinii. Adepții celei dintâi 
opinii (menționăm că ei constituie marea majoritate) 
examinează acțiunea civilă ca fiind o noțiune generi-
că, specifică tuturor ramurilor procesuale ale dreptu-
lui. Corespunzător, esența acțiunii nu suferă modifi-
cări în dependență de faptul în care ordine este exa-
minată în instanța de judecată [25]. Totodată, unii din 
categoria acestora indică asupra faptului că acțiunea 
civilă în cauza penală este o noțiune mai îngustă de-
cât acțiunea, la general. După cum menționează sa-
vanta G. L. Osokina, în viziunea noastră – corect, ne-
cesitatea elaborării unei noțiuni universale a acțiunii 
este determinată de unicitatea scopului final urmărit 
de persoanele care se adresează în instanța de jude-
cată referitor la apărarea drepturilor, precum și de te-
meiurile unice invocate în acest sens.

Cea de a doua opinie constă în utilizarea termenu-
lui de „acțiune penală” [26] prin care se subîngelege o 
modalitate specifică de apărare a ordinii de drept cu 
ajutorul unei învinuiri perfectate și prezentate cores-
punzător în instanța de judecată de către persoane 
special împuternicite în această privință cu statut de 
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parte cu drepturi egale în cadrul procesului penal. 
Acest fapt generează obligațiunea instanței de jude-
cată de a verifica, în esență, învinuirea vizată și în baza 
materialelor cercetării judecătorești de a lua o hotărâ-
re care corespunde adevărului obiectiv.

 Într-o altă ordine de idei, acțiunea penală este 
mijlocul procesual prin care o persoană care a săvârșit 
o infracțiune este adusă în fața jurisdicției penale de 
fond, în vederea judecării și aplicării unei sancțiuni pe-
nale. Ea constituie mijlocul legal prin care se realizează 
însuși scopul procesului penal (acela ca orice infractor 
să fie pedepsit potrivit vinovăției sale), având un efect 
determinant în începerea și desfășurarea procesului 
penal [27]. În numeroase lucrări de specialitate se 
susține că acțiunea penală există în mod virtual chiar 
din momentul prescrierii normei penale substanțiale. 
Deci, ceea ce ia naștere, ulterior, din violarea normei 
penale, adică din săvârșirea infracțiunii, este doar 
exercițiul ori folosirea acțiunii penale [28]. Acțiunea 
penală se naște din săvârșirea infracțiunii. Drept ur-
mare a acestui fapt, în materie penală infracțiunea 
produce două acțiuni: acțiunea pentru aplicarea de 
pedepse sau acțiunea publică și acțiunea în repararea 
prejudiciului cauzat sau acțiunea civilă [29].

Reținem și faptul că sunt întâlnite multiple critici 
din partea oamenilor de știință la adresa conceptu-
lui de „acțiune penală”, el fiind recunoscut nu doar 
ca lipsit de folos, arid, ci chiar și dăunător [30]. Mai 
mult decât atât, anumiți autori indică asupra faptului 
că acțiunea, determinată ca o solicitare de apărare a 
dreptului sau interesului, se deosebește puțin de învi-
nuire, din considerentul că acțiunea, atât în procesul 
civil, cât și în procesul penal, urmărește un obiectiv 
unic, identic – apărarea [31]. Savanta Gh. L. Osokina 
nu acceptă această opinie, deoarece la temelia ei se 
află conceptul eronat și greșit al acțiuinii  în calitate 
de cerință juridico-materială a reclamantului față de 
reclamat [32].

Analizarea celor menționate ne permite de a fi 
de acord cu opinia conform căreia „acțiunea” este o 
noțiune generică specifică tuturor ramurilor proce-
suale de drept, cu particularitățile caracteristice pen-
tru fiecare dintre acestea. Evidențiem și faptul că în 
privința raportului dintre acțiunea penală și acțiunea 
civilă întâlnim trei sisteme de reglementare: a) sis-
temul confuziunii acțiunii civile cu acțiunea penală. 
Prin această acțiune, puterea publică intervine la ce-
rerea victimei, pentru aplicarea pedepsei și repara-
rea prejudiciului. Acest sistem a existat în procedura 
judiciară veche, în care procesul penal și cel civil nu 
erau diferențiate în sensul lor actual [33]; b) sistemul 
separației obligatorii a celor două acțiuni. Mecanismul 

vizat se regăsește în sistemul de drept anglo-saxon, el 
nepermițând părții vătămate de a se constitui în cali-
tate de parte civilă în procesul penal, fiind acceptată 
doar participarea ei în calitate de intervenient la jude-
carea cauzelor penale [34];  c) sistemul mixt al exerci-
tării separate a acțiunilor, dar în același cadru procesu-
al penal, sistem care este, de fapt, criticat în literatura 
de specialitate din Occident, unde se vorbește despre 
necesitatea despărțirii totale sau parțiale a celor două 
acțiuni: penală și civilă [35].

La ziua de azi, legea procesual penală a Republicii 
Moldova a adoptat cel de-al treilea sistem, care permi-
te exercitarea acțiunii civile în procesul penal, de rând 
cu acțiunea penală.

Dacă e să punem accentul pe diferențele care exis-
tă dintre acțiunea penală și acțiunea civilă, atunci pu-
tem afirma cu certitudine că aceste două categorii de 
acțiuni au aceeași temelie juridică: fapta infracțională 
comisă. Totodată, deși ele rezultă evident din fapta 
infracțională, acestea totuși nu sunt identice. Ast-
fel, acțiunea penală are drept sursă infracțiunea, 
iar acțiunea civilă rezultă din prejudiciul cauzat. În 
dependență de scopul urmărit, acțiunea penală este 
destinată a reprima atingerea cauzată ordinii sociale, 
în timp ce acțiunea civilă are scopul de a obține re-
pararea prejudiciului suferit de victima infracțiunii. 
De asemenea, obiectul acțiunii penale îl reprezin-
tă pedeapsa prevăzută de legea penală, iar obiectul 
acțiunii civile îl constituie obligarea inculpatului sau a 
persoanei civilmente responsabile la repararea preju-
diciului. Menționăm și faptul că, după caracterul său, 
acțiunea penală este o acțiune de ordine publică, iar 
acțiunea civilă, dimpotrivă, este de interes privat, vic-
tima având posibilitatea de a renunța la ea sau de a 
încheia tranzacții de împăcare cu persoana vinovată 
de cauzarea prejudiciului [36].

Determinându-ne asupra faptului că acțiunea are 
un caracter juridic ambiguu, duplicitar (material și 
procesual), temeiurile și componentele fundamen-
tale ale noțiunii de „acțiune” atât în procesul civil, cât 
și în procesul penal, sunt identice, ar fi necesar de a 
determina la care ramură de drept procesual (drept 
procesual civil sau drept procesual penal) se atribuie 
acțiunea civilă în procesul penal.

Cu referire la acest fapt, există, de asemenea, di-
ferite puncte de vedere și anume: 1) acțiunea civilă 
în procesul penal este o instituție interramurală [37];  
2) acțiunea civilă în procesul penal este o instituție 
juridică de drept procesual civil, care se aplică în ve-
derea reglementării anumitor raporturi patrimoniale 
în sfera procesului penal prin metode de drept proce-
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sual civil [38]; 3) acțiunea civilă în procesul penal este 
o instituție procesual penală de sine stătătoare [39].

În susținerea primei opinii se pronunţă marea par-
te a specialiștilor din domeniu. Totodată, este necesar 
de a menționa că în teoria dreptului procesual penal 
a fost examinat, de nenumărate ori, conceptul drep-
tului judiciar în calitate de ramură de drept complexă, 
unică, care includea procesul penal, procesul civil și 
organizarea judecătorească [40]. În legătură cu acest 
fapt, în viziunea mai multor oameni de știință, legea 
nu interzice soluționarea anumitor chestiuni legate 
de acțiune în cadrul procesului penal conform re-
gulilor legislației procesual civile [41]. Despre acest 
moment se vorbea încă în anii 70 ai secolului trecut. 
Astfel, deja în zilele noastre, s-a propus de a introduce 
norme de drept referitoare la limitele admisibilității 
aplicării normelor de drept procesual civil pentru înlă-
turarea lacunelor din reglementarea juridică a acțiunii 
civile în procesul penal, cu rezerva că normele în cau-
ză completează prevederile legii procesual penale și 
nu îi contravin [42].

Este necesar de a menționa că legea procesual pe-
nală a mai multor state din cadrul CSI conține preve-
deri similare, precum art. 433 din Codul de procedură 
penală al Republicii Belarus [43]; art. 5 din Codul de 
procedură penală al Republicii Uzbekistan [44] etc.

Totodată, menționăm că și legea de procedură 
penală a Republicii Moldova conține astfel de preve-
deri (art. 220 Cod de procedură penală al Republicii 
Moldova). La rândul său, Codul de procedură penală 
al Federației Ruse nu conține norme de drept care ar 
reglementa corelația dintre legea procesual civilă și 
legea procesual penală în această latură.

În legătură cu acest fapt, vrem să ne focusăm 
atenția asupra următoarelor două momente:

1) Reglementarea normativă în Codul de procedu-
ră penală a prevederilor referitoare la admisibilitatea 
aplicării normelor de drept procesual civil pentru înlă-
turarea lacunelor în reglementarea juridică a acțiunii 
civile în procesul penal poate duce la apariția coliziu-
nilor juridice și la lipsa perceperilor unice ale anumi-
tor situații juridice de către partea acuzării și apărării, 
ceea ce este inadmisibil. După cum menționează ab-
solut corect savantul rus I. L. Petruhin, „transferul me-
canic al normelor procesului civil în cadrul procesului 
penal poate genera contradicții cu astfel de princi-
pii, precum dreptul învinuitului la apărare, dreptul la 
exercitarea căilor de atac și inadmisibilitatea agravării 
situației prin propria cale de atac” [45];

2) Art. 2 din Codul de procedură penală al Repu-
blicii Moldova indică fără echivoc asupra faptului 
că procesul penal este reglementat conform preve-

derilor Constituției Republicii Moldova, tratatelor 
internaționale la care Republica Moldova este parte 
și prezentului cod. Constituția Republicii Moldova 
are supremație asupra legislației procesuale penale 
naționale. Nicio lege care reglementează desfășurarea 
procesului penal nu are putere juridică dacă este în 
contradicție cu Constituția. La rândul său, articolul 4 
din Codul de procedură penală ne spune că legea de 
procedură penală este unică pe tot teritoriul Republi-
cii Moldova și obligatorie pentru toate organele de 
urmărire penală și instanțele judecătorești. Din acest 
considerent, este inadmisibil de a vorbi despre aplica-
rea normelor altor ramuri de drept cu referire la ordi-
nea procesual penală instituită.

Adepți ai conceptului acțiunii civile în cadrul pro-
cesului penal în calitate de instituție procesual pe-
nală de sine stătătoare sunt savanții ruși Iu. Livșiț și 
A. Timoșenko. Conform viziunii lor, instituția acțiunii 
civile în procesul penal, reglementând activitatea 
participanților la procesul judiciar penal în privința 
urmărilor materiale prejudiciabile ale infracțiunii în 
procesul cercetării, examinării și soluționării cauzelor 
penale, după obiectul reglementării juridice poate fi 
doar o instituție de drept procesual penal. Mai mult 
decât atât, ei presupun că procedura intentării, cer-
cetării, examinării și soluționării cauzelor penale se 
deosebește de apărarea drepturilor prin intermediul 
acțiunii civile și, în special, după funcțiile participanților 
la activitatea procesuală, după volumul de drepturi 
atribuite și obligațiuni plasate asupra lor [46].

Din păcate, normele legislației procesual penale în 
vigoare nu dau definiția acțiunii civile. Mai mult, legiui-
torul nu a făcut, în cadrul Codului de procedură pena-
lă al Republicii Moldova, un pas substanțial înainte pe 
terenul determinării clare a noțiunii de acțiune civilă 
în procesul penal. Între timp, mai mulți specialiști din 
domeniu urmăresc obiectivul de a formula noțiunea 
acțiunii civile în procesul penal.

Definiții, în viziunea noastră reușite, a acțiunii ci-
vile în procesul penal întâlnim în lucrările savanților 
români. Astfel, de exemplu, după părerea autorilor I. 
Neagu și T. Joiță, acțiunea civilă, ca instituție de pro-
cedură penală, este mijlocul legal prin care o persoa-
nă care a suferit un prejudiciu prin infracțiune cere 
repararea acestuia în cadrul procesului penal. Ea este 
o instituție de procedură penală numai în măsura în 
care se pune în mișcare și se exercită într-un proces 
penal, alături de acțiunea penală [47]. În viziunea au-
torilor francezi F. Debove și F. Faletti, procesul penal, 
al cărui obiect principal îl constituie acțiunea penală, 
poate avea, ca obiect accesoriu, și o acțiune în repara-
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rea prejudiciului. Tocmai această acțiune în repararea 
prejudiciului cauzat printr-o infracțiune reprezintă 
acțiunea civilă [48].

În ceea ce ne privește, presupunem că, în vederea 
determinării naturii juridice a acțiunii civile în procesul 
penal, este necesar de a specifica care sunt elemen-
tele ei. Conform opiniei savantului A. A. Dobrovolski, 
prin elemente ale acțiunii se subînțeleg acele părți 
componente care, fiind luate împreună, determină 
conținutul ei, justificând independența și indiscutabi-
litatea acesteia [49]. La rândul său, aceste componen-
te presupun obiectul și temeiul acțiunii [50]. 

Și în doctrina românească de drept procesual civil, 
ca orice altă categorie juridică aparținând dreptului 
obiectiv, și acțiunea civilă implică câteva elemente 
care îi definesc existența. Sunt acele elemente care, 
indiferent de forma concretă sub care s-ar prezenta 
acțiunea în procesul valorificării ei, îi condiționează 
existența ca instituție juridică, și anume: subiectele, 
obiectul și cauza. Prin normele dreptului sunt consa-
crate – și juridicește garantate – drepturi și îndatoriri 
conexe, adică situații juridice obiective, abstracte, 
virtiale. Firește că asemenea drepturi și asemenea în-
datoriri aparțin unor subiecte – întrucât orice situație 
juridică este, esențialmente, prin origine, o situație 
socială, un ansamblu de interconexiuni între persoa-
ne – care, aflându-se sub guvernământul normelor 
juridice, devin subiecte de drept. Acțiunea civilă nu 
face excepție. Ea aparține unui subiect de drept și, de 
regulă, se îndreaptă împotriva altui subiect.

Acțiunea are ca obiect, de regulă, protecția unui 
drept sau a unui interes pentru realizarea căruia ca-
lea justiției este obligatorie. Obiectul acțiunii se con-
cretizează și nuanțează prin mijlocul procesual folosit 
(de exemplu, obiectul cererii de chemare în judecată 
îl constituie pretenția concretă a reclamantului). Refe-
rindu-ne exclusiv la cauza acțiunii, prin aceasta este 
desemnat scopul pentru care este constituită și ga-
rantată acțiunea civilă: protecția ori valorificarea drep-
turilor sau intereselor legitime [51].

Conform opiniei autoarei Elena Buguța, acțiunea 
civilă are ca obiect tragerea la răspundere civilă a in-
culpatului, precum și a părții responsabile civilmente. 
Tragerea la răspundere civilă a subiecților menționați 
se concretizează în obligarea lor la reparația pagubei 
pricinuite prin infracțiune. Repararea prejudiciului 
se efectuează prin: 1) restituirea în natură a obiecte-
lor sau a contravalorii bunurilor pierdute ori nimici-
te în urma săvârșirii faptei interzise de legea penală;  
2) compensarea cheltuielilor pentru procurarea bu-
nurilor pierdute ori nimicite sau restabilirea calității, 

precum și repararea bunurilor deteriorate; 3) compen-
sarea venitului ratat în urma acțiunilor interzise de le-
gea penală; 4) repararea prejudiciului moral sau, după 
caz, a daunei aduse reputației profesionale. Obiectul 
acțiunii civile nu se poate referi decât la dezdăuna-
rea părții vătămate, dezdăunare care rezultă, în mod 
exclusiv, din vina reținută în sarcina inculpatului și ca 
urmare directă a infracțiunii comise de el [52]. De ase-
menea, specificăm că și în viziunea autorului român 
Petre Buneci obiectul acțiunii civile îl constituie atra-
gerea la răspundere civilă delictuală a inculpatului și 
a părții civilmente responsabile. În acest sens, obiec-
tul acțiunii civile are, deci, un caracter reparator [53]. 
Conform opiniei autorului Nicolae Volonciu, obiectul 
acțiunii civile constă în tragerea la răspundere civilă a 
inculpatului sau a părții responsabile civilmente, prin 
obligarea lor la repararea justă și integrală a pagube-
lor produse prin infracțiune [54].

În continuare, cu referire la subiectul supus cerce-
tării, este necesar de a specifica următoarele: contrar 
opiniilor unor specialiști, care menționează că nu este 
necesar de a evidenția temeiul în cadrul acțiunii civile, 
o răspândire largă a primit un alt punct de vedere.

În marea majoritate a materialelor doctrinare pro-
cesual penale nu găsim răspuns la întrebarea ce re-
prezintă temeiul acțiunii civile în procesul penal. În 
încercarea de a clarifica sensul etimologic al terme-
nului de „temei”, aflăm că acesta reprezintă „elemen-
tul fundamental, baza a ceva anume [55]”. Conform 
opiniei mai multor savanți, în calitate de temei al 
acțiunii figurează faptele juridice pe care reclamantul 
își fundamentează cerința sa juridico-materială către 
învinuit (partea civilmente responsabilă) și de a căror 
prezență legea leagă apariția raporturilor juridice din-
tre reclamant și învinuit (pârât) [56]. Între timp, există 
și alte puncte de vedere. Astfel, de exemplu, savanta  
G. L. Osokina menționează că temeiului juridic al 
acțiunii include dreptul subiectiv sau interesul legal 
care urmează a fi apărat, precum și normele de drept 
material [57]. În viziunea autorului A. A. Dobrovolski, 
în calitate de temei al acțiunii civile urmează a fi exa-
minate nu nemijlocit faptele, ci raporturile juridice 
reale în cumul cu faptele pe care le generează, le de-
termină [58].

În legătură cu cele menționate, considerăm că 
este necesar de a face referire la anumite acte juridi-
ce internaționale. Astfel, de exemplu, în Preambulul 
Convenției Europene privind compensarea victimelor 
infracțiunilor violente din 24 noiembrie 1983 (Stras-
bourg), în calitate de temeiuri ale apariției dreptului 
la compensarea prejudiciului figurează faptele cau-



46 Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al Justiţiei NR. 1 (36), 2016

zatoare de daune stării fizice, sănătății și averii victi-
mei infracțiunii. În Declarația cu privire la principiile 
justiției față de victimile infracțiunilor și abuzului de 
putere (art. 1 și 2), adoptată de către Adunarea Gene-
rală a ONU la 29 noiembrie 1985 prin Rezoluția 40/34, 
în calitate de astfel de temeiuri figurează faptul în-
călcării reglementărilor penale naționale prin acțiuni 
sau inacțiuni individiuale ori colective. Declarația 
conține următoarele prevederi care au o importanță 
primordială în vederea depășirii problemelor de repa-
rare a prejudiciilor cauzate victimelor infracțiunii: 
„Delincvenții sau terțele părți trebuie să acorde resti- 
tuire echitabilă victimelor, membrilor familiilor acesto-
ra ori persoanelor întreținute, care va cuprinde bunuri-
le sustrase sau achitarea în bani a prejudiciului, ram-
bursarea cheltuielilor suportate în urma victimizării, 
prestarea de servicii și restabilirea în drepturi (art. 8). 
Este necesar ca restituirea să fie considerată de către 
state ca una dintre măsurile de pedeapsă, fiind incluse 
în legislație (art. 9) [59].

Marea majoritate a oamenilor de știință prin fapte 
juridice subînțeleg și presupun: comiterea infracțiunii, 
cauzarea prejudiciului, legătura cauzală dintre fap-
ta infracțională comisă și urmarea (dauna) survenită 
[60]. Întrebarea referitoare la clasificarea faptelor care 
reprezintă temeiul acțiunii civile în procesul penal a 
fost examinată minuțios și de savantul V. V. Batuev. 
Acesta evidențiază trei categorii (grupuri de fapte). 
Primul și, totodată, cel mai de bază și regenerativ fapt 
în sens juridic îl reprezintă nemijlocit infracțiunea. La 
acest grup de fapte se atribuie faptele acțiuni, faptele 
cauzatorii de prejudicii și legătura cauzală dintre ele. 
Cel de-al doilea grup include faptele care stabilesc 
legătura dintre persoana căreia i-a fost cauzat un pre-
judiciu și partea civilă, adică determinarea corectă a 
persoanei care a avut a suporta un prejudiciu de pe 
urma infracțiunii (așa-numita legitimare activă). La 
faptele legitimării pasive se atribuie circumstanțele, 
care oferă posibilitatea de a deternmina corect per-
soana asupra căreia este plasată obligațiunea de a 
recupera prejudicuiul cauzat. În al treilea grup sunt in-
cluse așa-numitele fapte-temeiuri ale acțiunii – adică 
lipsa executării benevole a obligațiunilor din partea 
debitorului. În contextul dat, aprecierea faptelor no-
minalizate poate fi realizată doar de către instanța de 
judecată.

În continuare, menționăm că tot savantul V. V. Ba-
tuev este acela care ne atrage atenția asupra faptului 
că în practica judiciară sunt frecvent întâlnite cazuri 
de apreciere incorectă a acestor fapte. Conform lui, nu 
sunt o excepție situațiile de examinare în cadrul cau-
zei penale a acțiunii civile din partea cumpărătorilor 

averii sustrase, care au suportat prejudiciul ca urmare 
a sustragerii de la ei a acestei averi. În astfel de cazuri, 
infracțiunea nu reprezintă nemijlocit prin sine factorul 
generator, deoarece temeiul recuperării daunei nu va 
fi faptul sustragerii, ci încălcarea de către vânzător a 
condițiilor contractului de vânzare-cumpărare [61].

Cu referire la acest subiect, presupunem că temei 
al acțiunii civile îl reprezintă faptul juridic, de a cărui 
prezență legea leagă apariția raporturilor juridice din-
tre reclamant și învinuit (partea civilmente respon-
sabilă), exprimate în cerințele juridico-materiale ale 
reclamantului către învinuit (partea civilmente res-
ponsabilă) și obiecțiile învinuitului (partea civilmente 
responsabilă) asupra cerințelor respective.

Discutabilă se prezintă a fi chestiunea referitoare 
la obiectul acțiunii civile în procesul penal. Conform 
opiniei autoarei A. V. Timoșenko, obiectul acțiunii ci-
vile în procesul penal corespunde obiectului acțiunii 
în cadrul procesului civil [62]. Mult mai corectă, în vi-
ziunea noastră, se prezintă a fi, însă, poziția conform 
căreia obiectul acțiunii civile în procesul penal ține de 
domeniul raporturilor civile delictuale reglementat 
de către normele de drept civil. Totodată, particula-
ritatea specifică lor ține de faptul că apariția prejudi-
ciului este predeterminată de comiterea infracțiunii, 
adică de acțiunile ilegale reglementate (combătute) 
prin norme de drept civil.

În conformitate cu această poziție, mai mulți au-
tori țin să menționeze că obiectul acțiunii civile în 
procesul penal îl reprezintă cerința juridico-materială 
a reclamantului față de învinuit (partea civilmente res-
ponsabilă) sau față de persoanele care poartă răspun-
dere materială pentru acțiunile învinuitului, referitor 
la recuperarea prejudiciului material și compensarea 
daunei morale [63].

Totodată, însă, nu toți oamenii de știință susțin 
această viziune și acest punct de vedere. Unii dintre ei 
manifestă părerea că obiectul acțiunii civile îl constitu-
ie nu cerința, ci adresarea persoanei interesate juridic 
către instanța de judecată cu cererea privind recupe-
rarea de către învinuit a prejudiciului material, cauzat 
prin infracțiune [64]. În același timp, scopul acțiunii 
civile îl constituie nu propriu-zisă adresarea în judeca-
tă, ci recuperarea prejudicului cauzat prin infracțiune. 
Acțiunea, în calitatea sa de mijloc de apărare judiciară 
a drepturilor și intereselor legitime, se va epuiza doar 
atunci când reclamantul va primi o satisfacție reală și 
deplină [65].

Unii autori fac referire la faptul că în calitate de 
obiect al acțiunii civile este recunoscut sistemul de 
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circumstanțe, împrejurări care exprimă calitățile și 
legăturile faptului cercetat, ele având o importanță 
substanțială în vederea soluționării acțiunii civile [66]. 
La aceste împrejurări și circumstanțe se atribuie: a) 
prezența faptului infracțional; b) cauzarea prejudiciu-
lui drept urmare a comiterii infracțiunii; c) caracterul 
material al prejudiciului; d) mărimea prejudiciului.

Luând în calcul cele menționate mai sus, presu-
punem că am putea fi de acord cu punctul de vede-
re conform căruia obiect al acțiunii civile în procesul 
penal îl constituie cerința juridico-materială adresată 
de către reclamant învinuitului (părții civilmente res-
ponsabile) sau persoanelor care poartă răspundere 
materială pentru acțiunile acestuia cu privire la recu-
perarea prejudiciului material și compensarea daunei 
morale.

Pentru a ne determina în privința componentei 
cerinței juridico-materiale a reclamantului (părții ci-
vile) în procesul penal, este necesar de a efectua o 
analiză a normelor de drept. Astfel, art. 61 și 62 din 
Codul de procedură penală al Republicii Moldova nu 
stabilește anumite îngrădiri sau limite pentru normele 
de drept material, conducându-se de care, reclaman-
tul (partea civilă) poate înainta acțiune civilă în proce-
sul penal.

Drept urmare a cercetărilor întreprinse în cadrul 
acestui articol, presupunem că acțiunea civilă în pro-
cesul penal, de fapt, ca și orice altă acțiune, are un ca-
racter juridic ambiguu, dual și duplicitar – material și 
procesual. Din punct de vedere al dreptului procesual, 
ea are caracter procesual penal și, în calitatea sa de 
componentă a instituției acțiunii, la general, înglo-
bează în sine elementele acesteia cu luarea în calcul 
a cerințelor esenței procesului penal. Din punct de 
vedere al dreptului material, acțiunea civilă se poate 
fundamenta pe normele dreptului civil, al muncii, fis-
cal și pe alte norme de drept material a căror încălcare 
prin intermediul comiterii faptei infracționale a cauzat 
persoanei un anumit prejudiciu.

De asemenea, este necesar a pune accentul și pe 
faptul că acțiunea civilă pusă în mișcare și exercitată în 
procesul penal prezintă următoarele particularități: a) 
își are izvorul într-un prejudiciu cauzat de o infracțiune; 
b) se iniţiază și se exercită în fața organelor judiciare 
penale. Este vorba de organele de urmărire penală în 
faza de urmărire penală și de instanțele de judecată 
în faza de judecată; c) se exercită, de regulă, la cerere, 
fiind divizibilă și disponibilă; d) este facultativă; e) are 
ca titular persoana prejudiciată prin infracțiune, care 
exercită dreptul de a obține reparația pagubei (mate-
riale sau morale) ca parte civilă fie personal, fie prin 

reprezentant; f ) are trăsături de oficialitate, pe care le 
împrumută de la acțiunea penală; g) are caracter ac-
cesoriu față de acțiunea penală, desfășurându-se po-
trivit normelor procedurii penale [67].

Referințe bibliografice:
1. Grușcă I. Dicționar de drept procesual civil. Chișinău, 

2003, p. 10.
2. Deleanu Ion. Tratat de procedură civilă. Volumul I. 

Arad: Servo-Sat, 2000, p. 110 (472).
3. Cornu G., Foyer J. Procedure civile. Paris, 1958, p. 

269; Vincent J. Procedure civile. 17-e ed. Dalloz. Paris, 
1974, p. 32; Heron J. Droit judiciare prive. Paris: Mont-
chrestien, 1991. p. 39.

4. Vincent J., Montagnier G. La justice et ses institutions. 
2 edition. Dalloz, 1985, nr. 720, p. 791.

5. Radu Dumitru. Acțiunea în procesul civil. Iași: Juni-
mea, 1974, p. 42.

6. Herovanu E. Tratat teoretic și practic de procedură ci-
vilă. Volumul I. Iași, 1926, p. 340.

7. Mateuț Gheorghiță. Tratat de procedură penală. Par-
tea generală. Volumul I. București: C. H. BECK. 2007, 
p. 536.

8. Mircea I. Temeiul răspunderii penale. București: Ed. 
Științifică și Enciclopedică, 1987, p. 154.

9. Crișu E. D., Crișu Șt. Cereri penale în justiție. Curtea de 
Argeș: Argessis. 1999, p. 42.

10. Volonciu N. În legătură cu noua reglementare a 
acțiunii penale. A.U.B. Seria Științe Juridice, anul XVIII, 
nr. 2/1969, p. 97.

11. Pradel J. Procedure penale. 8 edition. Paris: Cujas, 
1995, p. 176; Stefani G., Levasseur G., Bouloc B. Pro-
cedure penale. 17 edition. Paris: Dalloz, 2000, p. 121.

12. Guinchard S., Bandrac M., Douchy M., Ferrand F., La-
garde X., Magnier V., Ruiz Fabri H., Sinopoli L., Sorel J. 
M. Droit commun et droit compare du proces. 2 edi-
tion. Paris: Dalloz, 2003, p. 1017.

13. Deleanu Ion. Tratat de procedură civilă. Volumul I. 
Arad: Servo-Sat, 2000, p. 110-111.

14. Тимошенко А. В. Теоретические и практические 
вопросы гражданского иска в предварительном 
расследовании. Диссертация кандидата юриди-
ческих наук. Челябинск, 2002, с. 14; Лившиц Ю., Ти-
мошенко А. Назначение института гражданского 
иска в уголовном процессе. În: Российская Юсти-
ция. Июнь, 2002, №6, с. 43; Мазалов А. П. Граждан-
ский иск в уголовном процессе. М., 1977, с. 17-19.

15. Даев В. Г. Современные проблемы гражданского 
иска в уголовнм процессе. Ленинград, 1972, с. 5; 
Тимошенко А. В. Теоретические и практические 
вопросы гражданского иска в предварительном 
расследовании. Диссертация кандидата юриди-
ческих наук. Челябинск, 2002, с. 18.



48 Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al Justiţiei NR. 1 (36), 2016

16. Зинатуллин З. З. Возмещение материального 
ущерба в уголовном процессе. Казань, 1974, с. 52; 
Юдельсон К. С. Гражданское процессуальное пра-
во. М., 1965, с. 189.

17. Попарин В. Я. Производство по гражданскому иску 
при расследовании уголовного дела. Воронеж, 
1977, с. 5-6; Чечина Н. А., Чечот М. Д.  Гражданская 
процессуальная форма, процессуальные нормы и 
производства. М., 1976, с. 198.

18. Добровольский А. А. Основные проблемы исковой 
формы защиты права. М., 1979, с. 23-26.

19. Клейман А. Ф. Новейшие течения в советской нау-
ке гражданского процессуального права. Очерк 
из истории. М., 1964, с. 54.

20. Кравцова С. В. Уголовно-процессуальный статус 
гражданского истца и гражданского ответчика на 
стадии предварительного расследования (поня-
тие, сущность и основание возникновения). Дис-
сертация кандидата юридических наук. СПб, 2003, 
с. 16.

21. Осокина Г. Л. Иск (теория и практика). М., 2000,  
с. 12.

22. Нор В. Т. Защита имущественных прав в уголовном 
судопроизводстве. Киев:  Выща Школа. 1989, с. 29.

23. Belegante Violeta, Ghinoiu Decebal-Adrian. Necesi-
tatea elaborării unei noi legislații procesual-civile în 
contextul procesului de reformare a dreptului privat. 
Obiectivele și cadrul general al noii reglementări pro-
cesual civile. În: Dreptul, 2010, nr. 2, p. 11 (11-36).

24. Добровольский А. А. Основные проблемы исковой 
формы защиты права. М., 1979, с. 19.

25. Рязаповский В. Л. Единство процесса. М., 1966, 
с. 17-19; Божьев В. П. Применение норм ГПК при 
рассмотрении гражданского иска в уголовном 
процессе. În: Советская Юстиция, 1971, №15, с. 18; 
Савицкий В. М. Гражданский иск в уголовном про-
цессе. М., 1983, с. 120; Самолин В. Гражданский иск 
в уголовном процессе и принцип диспозитивнос-
ти. În: Законность, 2000, №9, с. 49; Славногород-
ских Т. А. Предмет доказывания обстоятельств 
гражданского иска в российском уголовном про-
цессе. Диссертация кандидата юридических наук. 
Оренбург, 2003, с. 23 etc.

26. Строгович М. С. Природа советского уголовного 
процесса. Принцип состязательности. М., 1939,  
с. 124.

27. Panțurescu V. Codul de procedură penală adnotat. 
București, 1940, p. 16; Bouzat P., Pinatel J.Traite de 
droit penal et de criminologie. Vol. II. Paris: Dalloz, 
1963, p. 743; Merle R., Vitu A. Traite de droit crimi-
nel. Paris: Cujas, 1967, p. 651; Stefani G., Levasseur G. 
Droit penal general et de proicedure penale. Tom. II. 
Procedure penale. 3 edition. Paris: Dalloz, 1968, p. 71; 
Bouzat P., Pinatel J.Traite de droit penal et de crimino-
logie. Vol. II. Paris: Dalloz, 1970, p. 914;

28. Gorgăneanu I. Gh. Acțiunea penală. București: Lumi-
na Lex, 1998, p. 24-25; Neagu Ion. Tratat de procedură 
penală. București: Ed. PRO, 1997, p. 161.

29. Ionescu Dolj I. Curs de procedură penală română. 
București: Socec, 1937, p. 85; Merle R., Vitu A. Traite 
de droit criminel. Paris: Cujas, 1967, p. 651; Bouzat P., 
Pinatel J.Traite de droit penal et de criminologie. Vol. 
II. Paris: Dalloz, 1970, p. 911; Larguier J. Droit penal 
general et procedure penale. Paris: Dalloz, 1967, p. 
137; Stefani G., Levasseur G., Bouloc B. Procedure pe-
nale. 16e edition. Paris: Dalloz, 1996, p. 103.

30. Рахунов Р. Д., Участники уголовно-процессуальной 
деятельности по советскому праву. М., 1961, с. 53; 
Фаткуллин Ф. Л. Обвинение и его изменение в 
суде. Казань, 1963, с. 54.

31. Тимошенко А. В. Теоретические и практические 
вопросы гражданского иска в предварительном 
расследовании. Диссертация кандидата юриди-
ческих наук. Челябинск, 2002, с. 46.

32. Осокина Г. Л. Иск (теория и практика). М., 2000,  
с. 35-36.

33. Theodoru Gr. Drept procesual penal român. Vol. I. Iași: 
Tipografia „Al. I. Cuza”, 1971, p. 244.

34. Clerc F. Le procespenal en Suisse. Paris, 1955, p. 78.
35. Merle R., Vitu A. Traite de droit criminel. Paris: Cujas, 

1967, p. 301; Stefani G., Levasseur G. Droit penal ge-
neral et de proicedure penale. Tom. II. Procedure pe-
nale. 3 edition. Paris: Dalloz, 1968, p. 176.

36. Mateuț Gheorghiță. Tratat de procedură penală. par-
tea generală. Volumul I. București: Ed. C. H. BECK, 
2007, p. 668-669.

37. Батычко Л. М. Понятие гражданского иска в уго-
ловном процессе. Судебно-правовая реформа в 
России: итоги и перспективы. Сборник научных 
трудов. Оренбург, 2002, с. 31-32.

38. Фурман И. С. Гражданский иск в уголовном деле. 
Автореферат диссертации кандидата юридичес-
ких наук. М., 1955, с. 4.

39. Тарнавский О. А. Уголовно-процессуальный меха-
низм предъявления и разрешения гражданкого 
иска в уголовном деле. Диссертация кандидата 
юридических наук. Екатеринбург, 2000, с. 26.

40. Строгович М. С. Судебное право: предмет, систе-
ма, наука. În: Советское Государство и Право. 1979, 
№12, с. 58-65.

41. Михайлов С. В. Преюдициальное значение при-
говоров, содержащих решение по гражданскому 
иску. În: Арбитражный и гражданский процесс. 
2002, №11, с. 12.

42. Горобец В. Особенности рассмотрения граждан-
ского иска в уголовном процессе. În: Российская 
Юстиция, 2001, №1, с. 47; Божьев В. П. Научно-
практический комментарий УПК РФ. Под общей 
редакцией В. М. Лебедева. Изд. СПАРК. М., 2002, 
с. 623; Семин А. В. Исполнение приговора в части 



49Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al JustiţieiNR. 1 (36), 2016

гражданского иска. Диссертация кандидата юри-
дических наук. Ижевск, 2002, с. 29.

43. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Бе-
ларусь. În: Ведомости Национального Собрания 
Республики Беларусь, 1999, №28-29.

44. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Уз-
бекистан. // Ведомости Национального Собрания 
Республики Узбекистан, 1995, №2.

45. Петрухин И. Л. Вправе ли кассационная инстанция 
изменить сумму гражданского иска по уголовному 
делу?. // Советское Государство и Право, 1966, № 
10, с. 17.

46. Лившиц Ю., Тимошенко А. Назначение института 
гражданского иска в уголовном процессе. // 
Российская Юстиция, июнь, 2002, №6, с. 43-44.

47. Neagu I. Drept procesual penal. Partea generală. Ed. 
Art Print. București, 1994, p. 118; Joiță T. Acțiunea ci-
vilă în procesul penal. Ed. Național. București, 1999, 
p. 30.

48. Debove F., Faletti F. Precis de droit penal et de pro-
cedure penale. Presses Universitaires de France. Paris, 
2001, p. 304.

49. Добровольский А. А. Некорорые вопросы исковой 
формы защиты права. М., 1957, с. 39.

50. Нор В. Т. Защита имущественных прав в уголовном 
судопроизводстве. Изд. Выща Школа. Киев, 1989, 
с. 38.

51. Deleanu Ion. Tratat de procedură civilă. Volumul I. Ed. 
Servo-Sat. Arad, 2000, p. 140-141.

52. Buguța Elena. Obiectul acțiunii civile în procesul pe-
nal. Legea și Viața, decembrie, 2013, p. 21-24 (21-25).

53. Buneci P. Partea responsabilă civilmente în procesul 
penal. Ed. Fundației România. București, p. 43 (134).

54. Volonciu Nicolae. Tratat de procedură penală. Vol. I. 
Partea generală. Ed. Paideia. București, 1993, p. 256.

55. Oprea Ioan. Pamfil Carmen-Gabriela, Radu Rodica, 
Zăstroiu Victoria. Noul  dicționar universal al lim-
bii române. Ediția a doua. Ed. Litera Internațional. 
București, 2006, p. 1490.

56. Понарин В. Я. Производство по гражданскому иску 
при расследовании уголовного дела. Воронеж, 1977, 
с. 9; Гурвич М. А. Учение об иске (состав, вмды). 
Учебное пособие. М., 1981, с. 7; Гражданский про-
цесс. Учебник. Под редакцией Треушникова М. К. М.,  
2003, с. 224; Славногородских Т. А. Предмет дока- 
зывания обстоятельств гражданского иска в рос- 
сийском уголовном процессе. Диссертация канди- 
дата юридических наук. Оренбург, 2003, с. 20.

57. Осокина Г. Л. Гражданский процесс. Учебник. М., 
2003, с. 451-452.

58. Добровольский А. А. Некорорые вопросы исковой 
формы защиты права. М., 1957, с. 127.

59. Rusu Vitalie, Țurcan Arina. Ghidul avocatului care 
acordă asistență juridică garantată de stat copii-
lor victime și martori în procesul penal. CNAJGS. 
Chișinău, 2015, p. 7-8.

60. Понарин В. Я. Производство по гражданскому иску 
при расследовании уголовного дела. М., 1978, с. 9.; 
Славногородских Т. А. Предмет доказывания об-
стоятельств гражданского иска в российском уго-
ловном процессе. Диссертация кандидата юриди-
ческих наук. Оренбург, 2003, c. 20; Тарнавский О. А. 
Уголовно-процессуальный механизм предъявле-
ния и разрешения гражданкого иска в уголовном 
деле. Диссертация кандидата юридических наук. 
Екатеринбург, 2000, с. 44.

61. Батуев В. В. Обеспечение при расследовании пре-
ступления гражданского иска потерпевшего. Дис-
сертация кандидата юридических наук. М., 1999,  
с. 92-95.

62. Тимошенко А. В. Теоретические и практические 
вопросы гражданского иска в предварительном 
расследовании. Диссертация кандидата юриди-
ческих наук. Челябинск, 2002, с. 32.

63. Славногородских Т. А. Предмет доказывания об-
стоятельств гражданского иска в российском уго-
ловном процессе. Диссертация кандидата юри-
дических наук. Оренбург, 2003, c. 29; Зорин А. И. 
Гражданский иск в уголовном процессе. Диссер-
тация кандидата юридических наук. Екатеринбург, 
2005, с. 27.

64. Абрамов Н. Гражданский процесс. М., 1948, с. 158; 
Юдельсон К. С. Советский гражданский процесс. 
М., 1956, с. 199; Щеглов В. Н. Иск как требование о 
защите права. // Проблемы повышения эффектив-
ности правового регулирования на современном 
этапе. Томск, 1977, с. 103; Зайцев И. М. Администра-
тивные иски. Российская Юстиция, 1996, №4, с. 24.

65. Осокина Г. Л. Иск (теория и практика). М., 2000, с. 26.
66. Куцова Э. Ф. Гражданский иск в уголовном про-

цессе. Учебних. Изд. Юридическая Литература. М., 
1975, с. 94-95.

67. Mateuț Gheorghiță. Tratat de procedură penală. Par-
tea generală. Volumul I. Ed. C. H. BECK. București, 
2007, p. 728-732.


