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REPARAŢIA PREJUDICIULUI MORAL CAUZAT CA URMARE A
ACCIDENTELOR RUTIERE
Sergiu DODON
Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”
În doctrină, dar mai ales în practică, printre problemele juridice cele mai delicate se înscrie și modalitatea de reparaţie a
prejudiciilor morale sau nepatrimoniale cauzate prin fapte ilicite. Într-adevăr, nu doar admisibilitatea în principiu a unor
astfel de prejudicii, dar mai ales căile de reparație a acestora constituie probleme dificile pentru legiuitor, dar și pentru
teoreticieni ori practicieni.
Îndeosebi se face simțită și actuală problematica reparaţiei prejudiciilor morale produse în accidentele de autovehicule.
De menționat că în acest sens există o bogată, dar și contradictorie jurisprudență, în mare parte creată în ultimii ani,
odată cu dezvoltarea sistemului de asigurări de răspundere civilă pentru pagubele produse prin accidente de autovehicule și
cu evoluția legislației privind asigurările din același domeniu.
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THE REPAIRING OF MORAL DAMAGE CAUSED BY ROAD ACCIDENTS
In doctrine, especially in judicial practice, one of the most complicated and tender problems is the way of repairing the
moral or non-patrimonial damages caused by illicit deeds. Really, the admissibility of these damages and especially the
ways to repair them now is one of the most difficult problem not only for legislator, but also for theorists and practitioners.
More than that, the current issue of repairing the moral damages caused by car accidents is also felt. To mention that in
this sense, there exists a rich but still a contradictory jurisprudence created in recent years, through the development of the
civil liability insurance system for damages caused by car accidents and with the evolution of the insurance legislation in
the same field.
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