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Articolul 1.357 
Condiţiile răspunderii 

(1) Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită 
cu vinovăţie, este obligat să îl repare. 
(2) Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă. 
Articolul 1.358 
Criterii particulare de apreciere a vinovăţiei 

Pentru aprecierea vinovăţiei se va ţine seama de împrejurările în care s-a 
produs prejudiciul, străine de persoana autorului faptei, precum şi, dacă 
este cazul, de faptul că prejudiciul a fost cauzat de un profesionist în 
exploatarea unei întreprinderi. 

Articolul 1.359 
Repararea prejudiciului constând în vătămarea unui interes 

Autorul faptei ilicite este obligat să repare prejudiciul cauzat şi când 
acesta este urmare a atingerii aduse unui interes al altuia, dacă interesul 
este legitim, serios şi, prin felul în care se manifestă, creează aparenţa 
unui drept subiectiv. 

Articolul 1.360 
Legitima apărare 

(1) Nu datorează despăgubire cel care, fiind în legitimă apărare, a cauzat 
agresorului un prejudiciu. 
(2) Cu toate acestea, va putea fi obligat la plata unei indemnizaţii 
adecvate şi echitabile cel care a săvârşit o infracţiune prin depăşirea 
limitelor legitimei apărări. 
Articolul 1.361 
Starea de necesitate 
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Cel care, aflat în stare de necesitate, a distrus sau a deteriorat bunurile 
altuia pentru a se apăra pe sine ori bunurile proprii de un prejudiciu sau 
pericol iminent este obligat să repare prejudiciul cauzat, potrivit regulilor 
aplicabile îmbogăţirii fără justă cauză. 

Articolul 1.362 
Obligaţia terţului de reparare a prejudiciului 

Dacă, în cazurile prevăzute la art. 1.360 alin. (2) şi art. 1.361, fapta 
păgubitoare a fost săvârşită în interesul unei terţe persoane, cel 
prejudiciat se va îndrepta împotriva acesteia în temeiul îmbogăţirii fără 
justă cauză. 

Articolul 1.363 
Divulgarea secretului comercial 

O persoană se poate exonera de răspundere pentru prejudiciul cauzat 
prin divulgarea secretului comercial dovedind că divulgarea a fost impusă 
de împrejurări grave ce priveau sănătatea sau siguranţa publică. 

Articolul 1.364 
Îndeplinirea unei activităţi impuse ori permise de lege 

Îndeplinirea unei activităţi impuse ori permise de lege sau ordinul 
superiorului nu îl exonerează de răspundere pe cel care putea să îşi dea 
seama de caracterul ilicit al faptei sale săvârşite în asemenea 
împrejurări. 

Articolul 1.365 
Efectele hotărârii penale 

Instanţa civilă nu este legată de dispoziţiile legii penale şi nici de 
hotărârea definitivă de achitare sau de încetare a procesului penal în 
ceea ce priveşte existenţa prejudiciului ori a vinovăţiei autorului faptei 
ilicite. 

Articolul 1.366 
Răspunderea minorului şi a celui pus sub interdicţie judecătorească 

(1) Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani sau persoana pusă sub 
interdicţie judecătorească nu răspunde de prejudiciul cauzat, dacă nu se 
dovedeşte discernământul său la data săvârşirii faptei. 
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(2) Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani răspunde de prejudiciul 
cauzat, în afară de cazul în care dovedeşte că a fost lipsit de 
discernământ la data săvârşirii faptei. 
Articolul 1.367 
Răspunderea altor persoane lipsite de discernământ 

(1) Cel care a cauzat un prejudiciu nu este răspunzător dacă în 
momentul în care a săvârşit fapta păgubitoare era într-o stare, chiar 
vremelnică, de tulburare a minţii care l-a pus în neputinţă de a-şi da 
seama de urmările faptei sale. 
(2) Cu toate acestea, cel care a cauzat prejudiciul este răspunzător, dacă 
starea vremelnică de tulburare a minţii a fost provocată de el însuşi, prin 
beţia produsă de alcool, de stupefiante sau de alte substanţe. 
Articolul 1.368 
Obligaţia subsidiară de indemnizare a victimei 

(1) Lipsa discernământului nu îl scuteşte pe autorul prejudiciului de plata 
unei indemnizaţii către victimă ori de câte ori nu poate fi angajată 
răspunderea persoanei care avea, potrivit legii, îndatorirea de a-l 
supraveghea. 
(2) Indemnizaţia va fi stabilită într-un cuantum echitabil, ţinându-se 
seama de starea patrimonială a părţilor. 
Articolul 1.369 
Răspunderea altor persoane 

(1) Cel care l-a îndemnat sau l-a determinat pe altul să cauzeze un 
prejudiciu, l-a ajutat în orice fel să îl pricinuiască sau, cu bună ştiinţă, a 
tăinuit bunuri ce proveneau dintr-o faptă ilicită ori a tras foloase din 
prejudicierea altuia răspunde solidar cu autorul faptei. 
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în privinţa celui care, în orice fel, a 
împiedicat ori a întârziat chemarea în judecată a autorului faptei ilicite. 
Articolul 1.370 
Imposibilitatea de individualizare a autorului faptei ilicite 

Dacă prejudiciul a fost cauzat prin acţiunea simultană sau succesivă a 
mai multor persoane, fără să se poată stabili că a fost cauzat sau, după 
caz, că nu putea fi cauzat prin fapta vreuneia dintre ele, toate aceste 
persoane vor răspunde solidar faţă de victimă. 

Articolul 1.371 
Vinovăţia comună. Pluralitatea de cauze 
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(1) În cazul în care victima a contribuit cu intenţie sau din culpă la 
cauzarea ori la mărirea prejudiciului sau nu le-a evitat, în tot sau în 
parte, deşi putea să o facă, cel chemat să răspundă va fi ţinut numai 
pentru partea de prejudiciu pe care a pricinuit-o. 
Notă  
────────── 
Potrivit DECIZIEI ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE nr. 12 din 16 mai 2016, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 4 iulie 2016, dispoziţiile art. 1.371 alin. 
(1) din Codul civil se interpretează în sensul că autorul faptei va fi ţinut să răspundă 
numai pentru partea de prejudiciu pe care a pricinuit-o în cazul în care victima 
prejudiciului a contribuit şi ea cu vinovăţie la cauzarea ori la mărirea prejudiciului sau 
nu l-a evitat, în tot sau în parte, deşi putea să o facă. 
────────── 
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul în care la cauzarea 
prejudiciului au contribuit atât fapta săvârşită de autor, cu intenţie sau 
din culpă, cât şi forţa majoră, cazul fortuit ori fapta terţului pentru care 
autorul nu este obligat să răspundă. 

Secţiunea a 4-a 
Răspunderea pentru fapta altuia 

Articolul 1.372 
Răspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicţie 

(1) Cel care în temeiul legii, al unui contract ori al unei hotărâri 
judecătoreşti este obligat să supravegheze un minor sau o persoană 
pusă sub interdicţie răspunde de prejudiciul cauzat altuia de către aceste 
din urme persoane. 
(2) Răspunderea subzistă chiar în cazul când făptuitorul, fiind lipsit de 
discernământ, nu răspunde pentru fapta proprie. 
(3) Cel obligat la supraveghere este exonerat de răspundere numai dacă 
dovedeşte că nu a putut împiedica fapta prejudiciabilă. În cazul părinţilor 
sau, după caz, al tutorilor, dovada se consideră a fi făcută numai dacă ei 
probează că fapta copilului constituie urmarea unei alte cauze decât 
modul în care şi-au îndeplinit îndatoririle decurgând din exerciţiul 
autorităţii părinteşti. 
Articolul 1.373 
Răspunderea comitenţilor pentru prepuşi 

(1) Comitentul este obligat să repare prejudiciul cauzat de prepuşii săi 
ori de câte ori fapta săvârşită de aceştia are legătură cu atribuţiile sau cu 
scopul funcţiilor încredinţate. 
(2) Este comitent cel care, în virtutea unui contract sau în temeiul legii, 
exercită direcţia, supravegherea şi controlul asupra celui care 
îndeplineşte anumite funcţii sau însărcinări în interesul său ori al altuia. 

Informatie oferita gratuit de: www.legistm.ro t: 0720.528.028



�
(3) Comitentul nu răspunde dacă dovedeşte că victima cunoştea sau, 
după împrejurări, putea să cunoască, la data săvârşirii faptei 
prejudiciabile, că prepusul a acţionat fără nicio legătură cu atribuţiile sau 
cu scopul funcţiilor încredinţate. 
Articolul 1.374 
Corelaţia formelor de răspundere pentru fapta altei persoane 

(1) Părinţii nu răspund dacă fac dovada că sunt îndeplinite cerinţele 
răspunderii persoanei care avea obligaţia de supraveghere a minorului. 
(2) Nicio altă persoană, în afara comitentului, nu răspunde pentru fapta 
prejudiciabilă săvârşită de minorul care avea calitatea de prepus. Cu 
toate acestea, în cazul în care comitentul este părintele minorului care a 
săvârşit fapta ilicită, victima are dreptul de a opta asupra temeiului 
răspunderii. 
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