Accident de muncă. Prejudiciu nepatrimonial. Daune morale

Prin sentinţa civilă nr. 1034 din 31 octombrie 2002, pronunţată de Tribunalul Timiş, s-a respins acţiunea
reclamantei F.G., prin care a solicitat instanţei să oblige pârâta la plata sumei de 16.954.124 lei, cu titlu de
pretenţii, şi 20.000 USD daune morale.
Curtea de Apel Timişoara a admis recursul declarat de reclamanta F.G., a admis, în parte, acţiunea
precizată împotriva pârâtei SC „S." SRL Timişoara, pe care a obligat-o la plata sumei de 100.000.000 lei
cu titlu de daune morale. Reclamanta a fost despăgubită de către unitatea asigurătoare în ceea ce priveşte
despăgubirile civile şi a renunţat expres la primul petit din acţiune, privind despăgubirile materiale, însă nu
a renunţat şi la despăgubirile morale, aşa cum greşit s-a reţinut de către instanţa de fond.
Dispoziţiile legale în materia reparării prejudiciilor nepatrimoniale prevăd că persoana care a suferit o
atingere a unui drept al său este îndreptăţită la măsuri reparatorii integrale. Repararea integrală a
prejudiciului în domeniul daunelor morale nu poate avea decât un caracter aproximativ, raportat la
prejudicii care nu au conţinut economic şi nici echivalent bănesc. Sumele acordate cu acest titlu nu trebuie
să constituie nişte măsuri excesive pentru autorii daunelor şi nici venituri nejustificate pentru victimele
daunelor.
în speţă, s-a făcut dovada creării unui prejudiciu nepatrimonial reclamantei, rezultat din vătămări aduse
sănătăţii şi integrităţii fizice, fiind vorba de un prejudiciu corporal, ceea ce o îndreptăţeşte la acordarea
daunelor morale solicitate. Cum s-a stabilit şi cu ocazia constatării accidentului, la producerea acestuia a
concordat culpa comună a reclamantei, prin nerespectarea normelor de protecţia muncii şi neînsuşirea
acestora, cât şi a intimatei, prin modul în care s-a efectuat instructajul de protecţia muncii şi prin
neasigurarea celor necesare desfăşurării activităţii de natura celei a reclamantei. în această situaţie, prin
reţinerea culpei comune s-a apreciat că, faţă de dispoziţiile art. 998 Cod civil, ce prevăd repararea integrală
a prejudiciului, reclamanta este îndreptăţită să primească cu titlu de daune morale suma de 100.000.000
lei.
Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 71 din 2003
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