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Abstract: Actualul Cod civil reglementează 
răspunderea pentru prejudiciile cauzate de ruina 
edificiului în art. 1378, separat de răspunderea pentru 
prejudiciile cauzate de lucruri statornicită în art. 
1376. Acest mod distinct de reglementare lasă să se 
înţeleagă că răspunderea pentru ruina edificiului este 
o specie distinctă de răspundere civilă delictuală cu 
reguli şi condiţii specifice, lucru de altfel desprins şi 
din reglementarea cuprinsă şi în legiuirea civilă de la 
1864. 

Considerăm că actuala reglementare prin 
completările făcute în texte degajă o oarecare 
neclaritate şi chiar confuzie. Ne referim în primul 
rând la utilizarea cu caracter disjunctiv a expresiei 
“al unei construcţii de orice fel”, alături de vocabula 
“edificiu” ca şi cum acestea n-ar fi sinonime. În 
acelaşi timp, prin modul de formulare al textului lasă 
să se înţeleagă că răspunderea se angajează nu 
numai în cazul producerii prejudiciului ca urmare a 
ruinei edificiului ci şi atunci când prejudiciul este 
urmarea desprinderii unei părţi din acesta. 
 

 Cuvinte cheie: răspundere, prejudiciu, ruine, 
edificiu, ruina edificiului. 

 
 
1. Considerente generale privind 

răspunderea pentru prejudiciile cauzate de 
ruina edificiului 
 Actualul Cod civil tratează în art. 1378 
în mod expres şi distinct răspunderea pentru 
prejudiciile cauzate de ruina edificiului, 
precizând că: “Proprietarul unui edificiu sau 
al unei construcţii de orice fel, este obligat să 
repare prejudiciul cauzat prin ruina lor ori prin 
desprinderea unor părţi din ele, dacă acestea 
au fost cauzate de lipsa întreţinerii sau de un 
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Abstract: The current civil code regulates the 
liability for the prejudices caused by the edifice ruin 
in art. 1378, separately from the liability for the 
prejudices caused by things regulated in art. 1376. 
This distinct regulating method means that the 
liability for the edifice ruin is a distinct type of tort 
civil liability with specific rules and conditions, which 
also results from the regulation of the civil law from 
1864. 

We think that the current regulation, through 
the completions made in texts has certain vagueness 
and even confusion. We are referring first of all to the 
disjunctive use of the phrase “of a construction of any 
type”, together with the word edifice” as if they are 
not synonymous. At the same time, by the way the text 
is made, it means that liability occurs not only if the 
prejudice is caused as a result of the edifice ruin, but 
also when the prejudice is the result of detaching a 
part of it. 
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edifice ruin. 
 
    

1.  General views regarding the 
liability for the prejudices caused by the 
edifice ruin  

The current Civil Code expressly and 
distinctly discusses in art. 1378 the liability 
for the prejudices caused by the edifice ruin, 
stipulating that: “The owner of an edifice or 
of a building of any type, undertakes to 
repair the prejudice caused through their ruin 
or by detaching a part of them, if they have 
been caused by the absence of maintenance 
or construction vice”. 
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viciu de construcţie”. 
 În esenţă acest text nu diferă de 
prevederile art. 1002 din Codul civil de la 
18641 care reglementa acelaşi fel de 
răspundere. 
 În ce ne priveşte, comparând cele două 
texte legale, considerăm că cel conţinut de 
vechiul Cod civil este mai clar şi mai concis. 
În susţinerea afirmaţiei precizăm că actualul 
Cod civil utilizând fără nici un fel de 
justificare expresia “a unei construcţii de orice 
fel” alături de termenul “edificiu” dă impresia 
lipsei de sinonimie în acestea, ceea ce nu este 
adevărat. În acelaşi timp, prin modul de 
formulare a textului art. 1378 lasă să se 
înţeleagă că răspunderea se angajează nu 
numai în cazul producerii prejudiciului ca 
urmare a ruinei edificiului ci şi atunci când 
prejudiciul este urmarea desprinderii unei 
părţi din acesta, ca şi cum ruina edificiului n-
ar consta tocmai în această detaşare a unei 
părţi din acesta.  
 Art. 1376 C. civ. reglementează 
răspunderea civilă generală, cu caracter de 
principiu pentru prejudiciile cauzate de 
lucruri. În raport cu aceste prevederi art. 1378 
C. civ. instituie o răspundere civilă specială. 
Fiind o răspundere specială se consideră că 
atunci când sunt îndeplinite condiţiile 
prevăzute de art. 1378 C. civ. cel prejudiciat 
de ruina edificiului îşi va putea întemeia 
cererea de reparare numai pe aceste dispoziţii, 
fără a putea invoca reglementările aplicabile 
răspunderii generale pentru prejudiciile 
cauzate de lucruri (statuate în art. 1376 C. 
civ.) Ca atare, victima nu va putea opta între 
cele două temeiuri legale de răspundere, 
întrucât aceasta este o răspundere cu caracter 
special şi se face aplicarea regulii: ,,specialia 
generalibus derogant”. 
 Victima va putea invoca art. 1376 alin. 
(1) C. civ. numai în situaţia în care prejudiciul 
a fost cauzat de ruina unui edificiu ce este 
consecinţa altor cauze decât cele prevăzute 
expres de art. 1378 C. civ. 
 De asemenea, victima va putea opta 
între cele două temeiuri de răspundere, 
respective între 1378 şi art. 1376 alin. (1) din 

 In essence, this text is not different 
from the provisions of art. 1002 of the Civil 
code from 18646 which regulated the same 
kind of liability. 
 As far as we are concerned, by 
comparing the two legal texts, we think that 
the text of the former Civil Code is clearer 
and more precise. In supporting the 
statement, we mention that the current Civil 
Code, by using without any justification the 
phrase “of a construction of any kind” 
together with the word “edifice” leaves the 
impression of lack of synonymy in them 
which is not true. At the same time, the way 
the text of the art. 1378 is formulated reveals 
that liability occurs not only if the prejudice 
occurs as a result of the edifice ruin, but also 
when the prejudice is the result of detaching 
part of it, as if the edifice ruin did not consist 
in detaching a part of it  .  
 Art. 1376 Civil code regulates 
general civil liability for the prejudices 
caused by things. In relation to these 
provisions, art. 1378 Civil code establishes a 
special civil liability. Being a special 
liability, it is considered that when the 
conditions provided by art. 1378 Civil Code 
are met, the person prejudiced by the edifice 
ruin will draw-up its repair application based 
only on these provisions, without calling the 
regulations that apply to general liability for 
the prejudices caused by things (stated in art. 
1376 C. civ.). Consequently, the victim will 
not be able to choose between the two legal 
bases of liability, because it is a special 
liability and the rule: “specialia generalibus 
derogant” will apply. 
 The victim will be able to call art. 
1376 par. (1) Civil Code only if the prejudice 
has been caused by the ruin of an edifice 
which is the consequence of other causes that 
the ones expressly provided in art. 1378 
Civil Code. 
 The victim will also be able to choose 
between the two liability grounds, that is 
between 1378 and art. 1376 par. (1) of the 
Civil Code and when it claims the repair of 
the prejudice from other persons like, for 
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Codul civil şi atunci când pretinde repararea 
prejudiciului de la alte persoane, ca, de pildă, 
de la uzufructier sau locatar, şi nu de la 
proprietar. 
 

2. Fundamentul răspunderii 
 
 În ce ne priveşte considerăm că 
răspunderea pentru ruina edificiului este o 
răspundere specială pentru lucruri, obiectivă şi 
directă întemeiată pe obligaţia de garanţie ca 
sarcină  a proprietăţii2 , şi nu o răspundere 
pentru fapta altuia, cum recent s-a exprimat în 
literatura de specialitate3. 
 Este o răspundere obiectivă întrucât 
vinovăţia proprietarului sau a unei alte 
persoane nu este o condiţie pentru existenţa şi 
angajarea răspunderii. Aceasta se angajează pe 
prezumţia de vinovăţie. 
 Este o răspundere directă întrucât se 
angajează exclusiv în sarcina proprietarului 
edificiului ce a cauzat prejudiciul victimei.  
 Pentru angajarea răspunderii este 
suficientă dovedirea prejudiciului şi a 
raportului de cauzalitate dintre prejudiciu şi 
lipsa de întreţinere sau viciul construcţiei. 
 Răspunderea  nu poate fi înlăturată prin 
simpla dovadă a cazului făptuit, ci prin 
demonstrarea de către proprietarul edificiului 
că ruina acestuia se datorează unor cauze 
străine precum forţa majoră, fapta victimei sau 
fapta terţului.   
 

3. Persoana răspunzătoare 
 

Art.1378 C. civ. prevede că pentru 
prejudiciile cauzate de ruina edificiului 
răspunde exclusiv proprietarul acesteia. 
Urmare a acestui fapt, proprietarul edificiului 
va răspunde şi atunci când edificiul, la 
momentul producerii prejudiciului se afla în 
stăpânirea altei persoane în temeiul altui drept 
real sau personal, sau în stăpânirea unui simplu 
posesor care n-a dobândit dreptul de 
proprietate ca urmare a uzucapiunii. 

În situaţia în care dreptul de proprietate 
este afectat de o condiţie vom fi în prezenţa a 
doi proprietari: unul sub condiţie suspensivă, 

instance, from the lessee and not from the 
owner. 
 

2. Liability grounds 
 
 As far as we are concerned, we think 
that the liability for the edifice ruin is a 
special liability for things, objective and 
direct based on the obligation of guarantee as 
a duty of the property7 , and not a liability for 
another person’s action, as it has been 
recently expressed in the specialized 
literature8. 
 It is an objective liability because the 
owner’s guilt of another person’s guilt is not 
a prerequisite for liability. It is based on the 
presumption of guilt. 
 It is a direct liability because it is 
based exclusively on the liability of the 
owner of the edifice which has prejudiced 
the victim.  
 For applying the liability it is enough 
to prove the prejudice and the causality 
relation between the prejudice and the lack 
of maintenance or construction vice. 
 Liability cannot be removed through 
the mere proof of the action, but rather by the 
edifice owner’s proof that its ruin is owed to 
foreign causes like force majeure, victim’s 
action or third party’s action.   
 

3. The liable person  
 

Art. 1378 Civil code that the owner is 
exclusively liable for the prejudices caused 
by the ruin of the edifice. As a result, the 
owner of the edifice will also be liable when 
the edifice was in another person’s 
possession at the time of the prejudice based 
on another real or personal right, or in the 
possession of a simple owner who has not 
acquired the ownership right as a result of 
usucapio. 

If the ownership right is affected by a 
condition we will have two owners: one 
under condition precedent and the other 
under resolutive condition. The person under 
condition precedent will be liable only if it 



 
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 1/2013 
 
 

 
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 1/2013 

 
 38

iar celălalt sub condiţie rezolutorie. Cel sub 
condiţie suspensivă va răspunde numai în 
situaţia realizării acesteia. Până atunci 
răspunderea incumbă proprietarului sub 
condiţie rezolutorie.  

Dacă edificiul este în coproprietate sau 
devălmăşie vor răspunde solidar coproprietarii 
sau codevălmaşii.  

 
4. Noţiunea de edificiu şi ruina 

acestuia  
 

Literatura de specialitate4 defineşte 
edificiul ca fiind orice construcţie realizată de 
om prin reunirea gândită şi trainică a unor 
materiale care, prin încorporarea lor în sau la 
sol ori la altă construcţie, devine, în mod 
durabil, un imobil prin natura sa. Din definiţie 
se desprinde faptul că de esenţa edificiului este 
acţiunea de încorporare sau de fixare directă 
sau indirectă la sau în sol ori la altă construcţie 
a unui imobil prin activitatea omului. 
 Ca atare, nu constituie edificiu, 
imobilele prin natura lor care sunt rezultatul 
acţiunii unor factori naturali fără intervenţia 
omului, şi nici construcţiile sau lucrările 
improvizate sau demontabile. 

Ca sferă de cuprindere, noţiunea de 
edificiu este mai restrânsă decât a noţiunii de 
imobil şi mai mult chiar şi decât aceea de 
imobil prin natura sa. 

În concepţia legiuitorului actual, pentru 
ca răspunderea instituită de art. 1378 C. civ. să 
poată fi angajată este nevoie ca prejudiciul să 
fie cauzat de edificiu prin ruina acestuia sau 
prin desprinderea unei părţi din el. 

În ce ne priveşte, considerăm că 
posibilitatea producerii unui prejudiciu prin 
ruina edificiului poate avea loc numai în 
situaţia desprinderii unei părţi de material din 
care este alcătuit edificiul respectiv. Aşadar, 
adăugarea expresiei “sau prin desprinderea 
unei părţi din el” este neinspirată şi total 
inutilă. 

Desprinderea şi căderea materialului 
respectiv poate fi consecinţa propriei greutăţi, a 
greutăţii oamenilor sau a lucrurilor pe care le 
suportă ori a acţiunii factorilor naturali. 

occurs. Until then, the liability is incumbent 
to the owner under resolutive condition.  

If the edifice is under co-ownership 
or joint property, the co-owners or joint 
owners will answer jointly.  

 
4. The notion of edifice and its ruin 

 
The specialized literature9 defines the 

edifice as any building made by man through 
the elaborated and long lasting use of 
materials which, by their incorporation in the 
soil or in another building durably becomes 
real property by its nature. The definition 
reveals the fact that the essence of the edifice 
is the incorporation action or direct or 
indirect fixing action in the soil or to another 
real estate building through man’s activity. 
 Consequently, the real property 
which by nature is not the result of the action 
of natural factors without human 
intervention, or improvised or demountable 
buildings or works are not an edifice. 

As a range of inclusion, the notion of 
edifice is more restricted than the notion of 
real property and even more than the one of 
real property by its nature. 

In the current lawmaker’s conception, 
in order for the liability provided by art. 
1378 Civil Code to apply, it is necessary that 
the prejudice be caused by the edifice 
through its ruin or by detaching a part of it. 

As far as we are concerned, we think 
that the possibility of a prejudice caused by 
the edifice ruin can occur only of a part of 
material of the edifice is detached. Therefore, 
adding the phrase “or by detaching a part of 
it” is not inspired and totally useless. 

Material detaching and falling can be 
the consequence of its own weight, of 
people’s weight or the weight of things or 
the action of natural factors. 

The ruin can be total or partial. 
Basically, the owner of the edifice 

will be liable only if the ruin of the edifice 
occurs after its building is completed, that is 
after its reception and before starting its 
volunteer demolition10. 



 
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 1/2013 
 
 

 
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 1/2013 

 
 39

Ruina poate fi totală sau parţială. 
În principiu, proprietarul edificiului va 

răspunde numai dacă ruina edificiului se 
produce după terminarea construirii acestuia, 
adică, după recepţionarea lui şi înainte de 
începerea demolării sale voluntare5. 
 

5. Condiţiile răspunderii   
 

Potrivit art. 1378 C. civ. pentru a se 
putea angaja răspunderea proprietarului la 
repararea prejudiciului cauzat de ruina 
edificiului trebuie întrunite în mod cumulativ 
următoarele condiţii: 

- existenţa prejudiciului suferit de 
victimă; 

- ruina edificiului sau desprinderea 
unor părţi din edificiu să fie involuntară având 
drept cauză lipsa de întreţinere sau a unui viciu 
de construcţie; 

- existenţa raportului de cauzalitate 
dintre ruina edificiului sau desprinderea unor 
părţi din acesta; 

Cele trei condiţii trebuie să fie dovedite 
de victima care pretinde repararea prejudiciului 
ce i-a fost cauzat. Fiind condiţii obiective vor 
putea fi dovedite prin orice mijloc de probă.  

Prevederile art. 1378 C. civ. sunt 
inaplicabile în privinţa angajării răspunderii 
proprietarului în situaţia în care prejudiciul este 
cauzat de căderea sau aruncarea unui lucru 
dintr-un edificiu. 

În acest caz răspunderea revine potrivit 
art. 1379 alin. (1) C. civ. persoanei care a 
ocupat cu sau fără titlu acel edificiu.     
 

6. Efectele răspunderii  
 

În situaţia în care se întrunesc condiţiile 
de mai sus, proprietarul edificiului este obligat 
să repare prejudiciul invocat de victimă. Dacă 
ruina edificiului este cauzată de lipsa de 
întreţinere sau a unui viciu de construcţie 
imputabil altei persoane, după ce-l repară 
proprietarul se poate îndrepta cu acţiune în 
regres împotriva acesteia.  

Acţiunea în regres se va întemeia pe 
prevederile art. 1357-1371 C. civ. şi va putea fi 

5. Liability conditions   
 

According to art. 1378 Civil Code, in 
order to apply the owner’s liability in 
repairing the prejudice caused by the edifice 
ruin, the following conditions have to be 
jointly met: 

-the existence of the prejudice 
suffered by the victim; 

-the ruin of the edifice or detaching 
of some parts of the edifice have to be 
involuntary being caused by the lack of 
maintenance or by a construction vice; 

-existence of the causality relation 
between the edifice ruin or detaching of 
some parts of it; 

The three conditions have to be 
proved by the victim who claims the repair 
for the prejudice caused to it. Because they 
are objective conditions, they will be proved 
by any means of evidence.  

The provisions of art. 1378 Civil 
Code do not apply for the owner’s liability if 
the prejudice is caused by the falling or 
throwing a thing from an edifice. 

In this case the liability belongs, 
according to art. 1379 par. (1) Civil Code to 
the person occupying the edifice with or 
without a title.     
 

6. The effects of liability  
 

If the above conditions are met, the 
owner of the edifice has to repair the 
prejudice called by the victim. If the ruin of 
the edifice is caused by the lack of 
maintenance or by a construction vice due to 
another person, after the owner repairs it, it 
can be repaired with regress action against it. 

The regress action will be based on 
the provisions of art. 1357-1371 Civil code 
and will be filed, as the case may be, against: 

-the owner of another real or personal 
right who has not made the repairs according 
to the law or the contract concluded with the 
owner; 

-the constructor or the owner guilty 
by construction vices or design vices that 
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introdusă, după caz, împotriva: 
- titularului altui drept real sau personal 

care nu a efectuat reparaţiile ce-i cădeau în 
sarcină potrivit legii sau contractului încheiat 
cu proprietarul; 

- constructorului sau proprietarului 
vinovat de viciile de construcţie sau proiectare 
ce au condus la ruina edificiului; 

- prepusului care, în exercitarea 
funcţiilor sale, avea obligaţia să  îngrijească 
edificiul; 

- vânzătorului pe temeiul contractului 
de vânzare-cumpărare (pentru viciile ascunse 
ale edificiului).   
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