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R O M A N I A 

  

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A III A CIVILĂ  

ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE 

                                    DECIZIA CIVILĂ NR.402 A 

                                    Şedinţa publică de la 06.06.2016 

                                               Curtea constituită din: 

                      PREŞEDINTE – GEORGETA STEGARU  

               JUDECĂTOR  -  DANIELA ADRIANA BÎNĂ  

                          GREFIER        -  LUCREŢIA CHIRICEANU  

                                     

          * * * * * * * * * *  

 

 Pe rol fiind soluţionarea apelurilor formulate de apelantul reclamant FADI FAWZI TAHA 

AHMED FADL ALLAH, precum şi de apelanta pârâtă ADMINISTRAŢIA PENITENCIARULUI 

BUCUREŞTI–JILAVA, împotriva sentinţei civile nr.1328 din 12.11.2015,  pronunţată de 

Tribunalul Bucureşti - Secţia a III a Civilă în dosarul nr.21916/3/2014, în contradictoriu cu 

intimatul pârât MINISTERUL DE FINANŢE. 

 Cauza are ca obiect – acţiune în răspundere delictuală. 

        La apelul nominal făcut în şedinţa publică, nu au răspuns apelantul reclamant Fadi Fawzi 

Taha Ahmed Fadl Allah, apelanta pârâtă Administraţia Penitenciarului Bucureşti –Jilava şi 

intimatul pârât Ministerul de Finanţe . 

 Procedura de citare este legal îndeplinită. 

 S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează împrejurarea că citaţia emisă la 

domiciliul apelantului reclamant Fadi Fawzi Taha Ahmed Fadl Allah a fost restituită la dosar, cu 

menţiunea că reclamantul a fost transferat la data de 25.06.2015 la Penitenciarul Găeşti.   

 Se mai învederează împrejurarea că din referatul întocmit la data de 01.06.2016, rezultă că 

apelantul reclamant a fost pus în libertate la data de 23.03.2016, acesta fiind citat la adresa 

comunicată penitenciarului, însă din referatul întocmit de agentul procedural rezultă că reclamantul 

nu s-a prezentat niciodată la aceea adresă.  

 Cu privire la regularitatea procedurii de citare, Curtea constată că este legal îndeplinită 

această procedură, atât faţă de apelantul pârât cât şi faţă de apelantul reclamant, în condiţiile în care 

aceasta din urmă deşi a fost eliberat de la Penitenciarul Găeşti unde îşi indicase domiciliul de citare 

nu a indicat instanţei un nou domiciliu la care poate fi citat. Cu toate acestea instanţa l-a citat chiar 

şi la domiciliul ce a fost declarat penitenciarului la momentul punerii lui în libertate, iar acolo 

agentul procedural a întocmit referatul din care rezultă că apelantul reclamant nu s-a prezentat 

niciodată la aceea adresă.  În aceste condiţii,  potrivit art.172 din Codul de procedură civilă, Curtea 

constată că procedura de citare este legal îndeplinită la acest termen, şi având în vedere că apelantul 

reclamant a solicitat judecata în lipsă reţine cauza spre soluţionare.   

 

C U R T E A  

 

 Deliberând asupra apelurilor civile de faţă, constată următoarele: 

 Prin sentința civilă nr.1328/12.11.2015 Tribunalul București - secția a III-a Civilă a admis în 

parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Fadi Fawzi Taha Ahmed Fadl Allah,  

în contradictoriu cu pârâtul Penitenciarul Jilava; a obligat pârâtul Penitenciarul Jilava să plătească 

reclamantului suma de 1000 euro cu titlu de daune morale; a respins  cererea de chemare în judecată 

formulată în contradictoriu cu pârâtul Penitenciarul Jilava, pentru diferenţă, ca neîntemeiată; a 

respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Fadi Fawzi Taha Ahmed Fadl 
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Allah în contradictoriu cu pârâtul Ministerul de Finanţe, cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, 

sector 5, ca neîntemeiată. 

În considerentele sentinței s-a reținut că prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului 

București sub nr.21916/3/2014, Fadi Fawzi Taha Ahmed Fadl Allah în contradictoriu cu pârâţii 

Administraţia Penitenciarului Jilava şi Ministerul de Finanţe, a solicitat instanţei ca, prin hotărârea 

pe care o va pronunţa, să oblige pârâţii la plata sumei de 10.001 euro cu titlu de daune morale. 

Reclamantul a arătat că, fiind în executarea unei pedepse privative de libertate în cadrul 

Penitenciarului Bucureşti Jilava, i-a fost încălcat dreptul la spaţiul vital şi la intimitate, camera de 

detenţie fiind supraaglomerată. Prin sentința penală nr.1495/2014 pronunțată de Judecătoria 

Sectorului 4 București în dosarul nr.3796/4/2014, s-a constatat încălcarea dreptului la spațiul vital și 

nerespectarea condițiilor de igienă și de păstrare a bunurilor personale, și lipsa mobilierului necesar 

servirii mesei. Neajunsurile învederate contribuie la adâncirea suferinței legate de privarea de 

libertate.  

În drept, reclamantul a invocat Constituția României și art.28 alin.(1) din C.proc.pen. 

Pârâtul PENITENCIARUL BUCUREȘTI JILAVA a depus întâmpinare, prin care a solicitat 

respingerea ca neîntemeiată a acțiunii, fără cheltuieli de judecată. 

În fapt, în motivarea întâmpinării, în esență, pârâtul a susținut că reclamantul a fost 

condamnat la executarea unei pedepse de 8 ani închisoare și este deținut în cadrul Penitenciarului 

Jilava. Camera de detenție are o suprafață de 51,09 m
2
, un volum de 153,27 m

3
 de ape, iar în 

perioada de referință avea instalate 36 de pentru un efectiv de 35 de persoane private de libertate; 

camera mai are 3 mese și 5 scaune pentru servirea mesei. Grupul sanitar are două chiuvete din inox, 

două toalete stil turcesc, un raft din lemn pentru depozitarea încălțămintei și o pubelă cu capac 

pentru depozitarea resturilor menajere. Persoanele private de libertate au posibilitatea de a se îmbăia 

într-una din băile comune dotate cu 12 dușuri fiecare. Situația de supraaglomerare nu este 

imputabilă administrației penitenciarului, aceasta făcând eforturi pentru îmbunătățirea condițiilor de 

detenție. Reclamantul beneficiază de un spațiu real, efectiv, regimul de executare semideschis 

permițând acestuia să iasă zilnic la plimbare în curtea cu această destinație, în intervalele orare 

08:00 – 11:00, 13:30 – 17:00. Nu se poate susține că reclamantul ar fi supus torturii sau unor 

tratamente inumane sau degradante. Penitenciarul a întreprins demersuri în vederea respectării 

normelor în materie, și a efectuat lucrări de modernizare și reabilitare. Existența unor privațiuni 

inerente stării privative de libertate nu conduce automat la crearea unui prejudiciu susceptibil de a fi 

reparat conform legislației civile. Constrângerile bugetare și situație economică actuală la nivel 

național nu au permis mărirea numărului de locuri în spațiile de deținere și nici construirea unor noi 

penitenciare sau extinderea celor existente. Constatarea de către Judecătoria Sectorului 4 București 

a faptului că nu au fost respectate condițiile legale de detenție constituie o reparație morală 

suficientă pentru reclamant, nefiind justificat demersul acestuia de a solicita plata unei sume de 

bani. 

În drept, pârâtul a invocat art.206 din Legea nr.134/2010, O.M.J. nr.433/2010.  

La data de 21.10.2014, reclamantul a depus la dosar note scrise, prin care a arătat că este 

bolnav de astm bronșic, din cauza umezelii, a fumului din cameră, a lipsei de aer, că a fost bătut de 

alți deținuți, fiind transferat la spital din această cauză, și că nu are condiții pentru a practica 

activități religioase specific musulmane. Baia camerei de detenție nu are nici un geam, iar în camera 

de detenție reclamantul a fost cazat cu un deținut evreu, care nu se înțelege cu deținuții musulmani.  

La data de 12.02.2015, reclamantul a mai depus la dosar note scrise, prin care a arătat că 

regimul alimentar nu este corespunzător religiei musulmane, că nu are acces la apă caldă în cameră, 

ci doar în baia comună, că baia din cameră nu are lumină, și că este îndreptățit să primească daune 

morale pentru suferințele pe care le îndură în perioada detenției.  

La data de 25.10.2015 pârâtul PENITENCIARUL BUCUREȘTI JILAVA a depus note 

scrise, prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiată a acțiunii, arătând că, în considerentele 

sentinței penale nr.1495/16.04.2015 pronunțate de Judecătoria Sectorului 4 București s-a reținut cu 

putere de lucru judecată că situația penitenciarelor nu poate fi imputată în întregime Administrației 

Naționale a Penitenciarelor sau Administrației Penitenciarului București Jilava, aceste instituții 
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nefiind susținute corespunzător de bugetul de stat; astfel, instituției pârâte nu îi poate fi reținută 

nicio vinovăție, iar reclamantul nu a probat că ar fi suferit vreun prejudiciu. 

Tribunalul a reținut că prin sentința penală nr.1495/16.04.2014 pronunțată de Judecătoria 

Sectorului 4 București în dosarul nr.3796/4/2014, definitivă (filele 4-6), a fost constatată încălcarea 

cu privire la petentul FADI FAWAZI AHMED FADL ALLAH de către administraţia 

Penitenciarului Bucureşti – Jilava a normelor minime obligatorii privind condiţiile de cazare a 

persoanelor private de libertate în sensul că în camera  2.8  pe toată perioada cât a fost cazat 

petentul nu i s-a asigurat acestuia un spaţiu util de 4 m
2
, nu au fost respectate condiţiile pentru 

păstrarea bunurilor şi a obiectelor personale, pentru servirea mesei, cerinţele minime pentru dotarea 

grupului sanitar şi cu privire la accesul la apă caldă. 

În considerentele sentinței penale s-a arătat că ”În ceea ce privește condițiile de detenție, aşa 

cum rezultă din relaţiile depuse la dosar, petentul condamnat este cazat într-o cameră de 51,09 mp 

și un volum de 153,27 m
3
, 36 de paturi și 35 de deținuți. Potrivit art.4 alin.1 din Normele minime 

obligatorii privind condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate adoptate prin Ordinul 

Ministrului Justiţiei nr.433/2010 (publicat în monitorul Oficial nr. 103 din 15 februarie 2010): 

„camerele de cazare sunt dotate cu mobilier, astfel încât să ofere persoanelor private de libertate 

condiţii pentru dormit, păstrarea bunurilor şi obiectelor personale, servirea mesei, precum şi 

pentru desfăşurarea unor activităţi de educaţie”. De asemenea, potrivit art.82 alin.2 din H.G. nr. 

1897/2006 „camerele de cazare sunt dotate cu mobilier, astfel încât să permită persoanei private 

de libertate păstrarea bunurilor şi obiectelor personale, precum şi desfăşurarea unor activităţi de 

educaţie”, iar potrivit alin.3 al aceluiaşi articol 82, „grupurile şi instalaţiile sanitare din camerele 

de deţinere trebuie să permită fiecărei persoane private de libertate să îşi satisfacă nevoile 

fiziologice, ori de câte ori este necesar, în condiţii de igienă şi intimitate”.Existenţa în respectiva 

camera a unui număr insuficient de mese pentru servirea hranei și scaune (3 mese și 5 scaune 

pentru 35 de deținuți) şi a unui singur raft triplu etajat pentru păstrarea bagajelor personale pentru 

toate persoanele încarcerate nu poate reprezenta în nici un caz asigurarea unor condiţii adecvate 

pentru dormit, păstrarea bunurilor şi obiectelor personale, servirea mesei, având în vedere că acest 

mobilier relativ limitat trebuie folosit de toţi deţinuţii cazaţi. Astfel, existenţa a unui raft triplu 

etajat nu poate asigura depozitarea bunurilor şi obiectelor personale ale tuturor deţinuţilor. Este 

de notorietate că deținuții în cadrul PNT Jilava își țin bagajele personale sub paturile personale 

din cauza lipsei locurilor de depozitare. Totodată, condițiile pentru servirea mesei sunt insuficiente, 

atât timp cât în respectiva cameră nu sunt amenajate spaţii necesare depozitării alimentelor. Este 

de asemenea de notorietate că deținuții în cadrul PNT Jilava servesc masa și în pat tocmai din 

cauza lipsei spațiilor pentru servirea mesei. Numărul de toalete din cameră este mai mic decât 

prevăzut de legislația internă și internațională, iar modalitatea de asigurare a accesului la apă 

caldă nu asigură nici pe departe condițiile minime de igienă. Potrivit art. 1 alin.3 din Normele 

minime obligatorii privind condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate adoptate prin 

Ordinul Ministrului Justiţiei nr.433/2010 (publicat în monitorul Oficial nr. 103 din 15 februarie 

2010), camerele de deţinere unde sunt cazaţi deţinuţii ce execută pedeapsa în regim semideschis 

sau deschis trebuie să asigure acestora asigură un număr de 6 m
3
 de aer pentru fiecare. Camerele 

de deţinere unde sunt cazaţi deţinuţii ce execută pedeapsa doar în regimurile închis şi de maximă 

siguranţă trebuie să asigure acestora asigură un număr de 4 metri pătraţi pentru fiecare dintre 

aceștia. Spaţiul vital al petentului în cauza de faţă este în mod clar mai mic și de 2 m
2 

.Este 

adevărat că situaţia penitenciarelor nu poate fi imputată în totalitate neglijenţei ANP-ului sau 

Administraţiei Penitenciarului Bucureşti Jilava, aceste instituţii nefiind susţinute corespunzător de 

bugetul de stat, însă această situaţie nu poate avea relevanţă asupra încălcării drepturilor unui 

deţinut. Dreptul acordat acestuia prin convenţii internaţionale la care statul roman este parte 

trebuie fără îndoială respectat. În ceea ce priveşte susţinerile petentului că la locul de detenţie nu îi 

este asigurată medicamentaţia corespunzătoare, din actele medicale existente la dosarul cauzei 

rezultă că petentul se află în evidenţă cu mai multe boli cronice pentru care beneficiază de 

medicamentaţia corespunzătoare conform relaţiilor comunicate de către locul de deţinere, petentul 

nefăcând dovada contrarie acestui fapt. Prin proba contrarie instanţa înţelege faptul ca petentul să 
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fi dovedit prin acte medicale că starea sa de sănătate s-ar fi agravat pe perioada detenţiei ca 

urmare a neprimirii tratamentului medical corespunzător (şi nu ca urmare spre ex. al evoluţiei 

bolilor cronice sau al descoperii ulterioare a vreunor boli urmare a celor învederate de către 

acesta)”.  

Prin cererea de chemare în judecată care formează obiectul prezentului dosar și prin notele 

scrise depuse, reclamantul a solicitat angajarea răspunderii civile delictuale a pârâților Administraţia 

Penitenciarului Jilava și Ministerul de Finanţe, și obligarea acestora la plata sumei de 10.001 euro 

cu titlu de daune morale pentru condițiile improprii de detenție.  

Art.1349 din C.civ. stabileşte cu titlu general că orice persoană are îndatorirea […] să nu 

aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor şi intereselor legitime ale altor 

persoane, şi că persoana care, având  discernământ, încalcă această îndatorire, răspunde de toate 

prejudiciile cauzate, fiind obligată să le repare integral, iar art.1357 din C.civ. prevede: (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.  

Astfel, reclamantul care se pretinde prejudiciat în drepturile sale trebuie să facă dovada, 

potrivit art.249 din C.proc.civ., a întrunirii următoarelor condiţii: existenţa unei fapte ilicite; 

existenţa unui prejudiciu cert şi nereparat; existenţa raportului de cauzalitate între fapta ilicită şi 

prejudiciu; şi existenţa vinovăţiei celui care a cauzat prejudiciul, acesta fiind ţinut să răspundă şi 

pentru cea mai uşoară culpă. 

În cauză, tribunalul a apreciat că sunt întrunite condițiile angajării răspunderii civile 

delictuale a pârâtului PENITENCIARUL JILAVA  astfel: 

1. fapta ilicită constă în nerespectarea de către pârât a dispozițiilor legale reglementând 

condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate, condiții privind spațiul util, păstrarea 

bunurilor și a obiectelor personale, servirea mesei, dotarea grupului sanitar și accesul la apă caldă. 

Tribunalul a constatat că, prin sentința penală nr.1495/16.04.2014 pronunțată de Judecătoria 

Sectorului 4 București în dosarul nr.3796/4/2014, definitivă, s-a reținut deja, cu putere de lucru 

judecat, că:  

- reclamantul a fost cazat într-o cameră de 51,09 mp și un volum de 153,27 m
3
, 36 de 

paturi și 35 de deținuți; în camera de detenție a fost un număr insuficient de mese pentru servirea 

hranei și scaune (3 mese și 5 scaune pentru 35 de deținuți) şi un singur raft triplu etajat pentru 

păstrarea bagajelor personale pentru toate persoanele încarcerate, acest mobilier relativ limitat 

trebuind folosit de toţi deţinuţii cazaţi; numărul de toalete din cameră a fost insuficient, iar 

modalitatea de asigurare a accesului la apă caldă nu a asigurat condițiile minime de igienă; spaţiul 

vital al reclamantului a fost mai mic de 2 m
2
. 

- au fost încălcate art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1), din Normele minime obligatorii 

privind condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate adoptate prin Ordinul Ministrului 

Justiţiei nr.433/2010; art.82 alin.(2) și alin.(3) din H.G. nr. 1897/2006 pentru aprobarea 

Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor 

dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. 

Susținerile reclamantului în sensul că a fost bătut de către alți deținuți, că nu are condiții 

pentru practicarea activităților religioase, că nu a primit un regim alimentar corespunzător religiei 

musulmane, că a fost cazat împreună cu fumători și cu deținuți cu care nu se înțelege nu au fost 

dovedite în nici un fel, deși sarcina probei îi revenea, potrivit art.249 din C.proc.civ. (reclamantul a 

depus la dosar numai înscrisuri și nu a propus administrarea altor probe).
 

2. prejudiciul produs reclamantului prin încălcarea dispozițiilor legale reglementând 

condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate, dispoziții referitoare la spațiul util, păstrarea 

bunurilor și a obiectelor personale, servirea mesei, dotarea grupului sanitar și accesul la apă caldă, 

are natură morală și constă în adâncirea suferinței inerente stării de detenție și bolilor cronice de 

care reclamantul suferă (potrivit considerentelor sentinței penale nr.1495/16.04.2014 pronunțate de 

Judecătoria Sectorului 4 București). 



 5 

3. între fapta ilicită săvârșită de pârât și fapta prejudiciul suferit de reclamant există o 

legătură directă de cauzalitate, suferința provocată acestuia din urmă fiind consecința nemijlocită a 

condițiilor improprii de detenție.  

4. vinovăția pârâtului reiese din faptul că, deși a cunoscut caracterul neadecvat al 

condițiilor de detenție, nu a întreprins nici un demers în vederea îmbunătățirii acestora; susținerile 

legate de îmbunătățirea considerabilă a condițiilor de detenție sunt lipsite de orice suport probator.  

Prin sentința penală nr.1495/16.04.2014 pronunțată de Judecătoria Sectorului 4 București în 

dosarul nr.3796/4/2014 s-a reținut: este adevărat că situaţia penitenciarelor nu poate fi imputată în 

totalitate neglijenţei ANP-ului sau Administraţiei Penitenciarului Bucureşti Jilava, aceste instituţii 

nefiind susţinute corespunzător de bugetul de stat, însă această situaţie nu poate avea relevanţă 

asupra încălcării drepturilor unui deţinut. Astfel, administrația Penitenciarului Jilava are o parte 

din vina pentru situația locului de deținere. 

Având în vedere întrunirea condițiilor angajării răspunderii civile delictuale a pârâtului, în 

temeiul art.1349 din C.civ., tribunalul a apreciat că în cauză se impune obligarea pârâtului 

Penitenciarul Jilava la plata sumei de 1000 euro, sumă care reprezintă o reparație adecvată pentru 

prejudiciul moral suferit de reclamant.  

În ceea ce privește cuantumul daunelor morale, tribunalul a avut în vedere, pe de o parte, 

faptul că stabilirea cuantumului despăgubirilor echivalente prejudiciului nepatrimonial include o 

mare doză de aproximare, în raport de o serie de criterii precum: consecinţele negative în plan 

psihic suferite de persoana prejudiciată, importanţa valorilor morale, măsura în care aceste valori au 

fost lezate, intensitatea cu care au fost percepute consecinţele vătămării, măsura în care situaţia 

personală, a persoanei prejudiciate a fost afectată, iar pe de altă parte faptul că daunele morale sunt 

menite doar a repara prejudicii neevaluabile pecuniar, astfel că nu trebuie să reprezinte nici venituri 

nejustificate pentru persoana care se pretinde prejudiciată, nici un plus de sancțiune aplicat autorului 

faptei ilicite. 

În cauză, tribunalul a apreciat că nu sunt întrunite condițiile angajării răspunderii civile 

delictuale a pârâtului MINISTERUL DE FINANȚE. De altfel, reclamantul nu a arătat și dovedit 

nici fapta ilicită pretins a fi fost săvârșită de către acest pârât, faptă care ar fi cauzat în mod 

nemijlocit prejudiciul suferit, nici culpa acestui minister. 

Tribunalul a reținut de asemenea că, în condițiile în care pârâtul Penitenciarul Jilava 

(persoana principal responsabilă pentru condițiile de detenție) nu a făcut dovada că ar fi întreprins 

demersuri în vederea obținerii resurselor financiare necesare îmbunătățirii condițiilor de detenție, nu 

se poate reține în sarcina ministerului pârât vinovăția pentru nealocarea fondurilor bugetare.  

Pentru considerentele prezentate, tribunalul a admis în parte cererea de chemare în judecată 

formulată în contradictoriu cu pârâtul Penitenciarul Jilava și a obligat această parte la plata către 

reclamant a sumei de 1000 euro cu titlu de daune morale; a respins cererea de chemare în judecată 

formulată în contradictoriu cu pârâtul Penitenciarul Jilava, pentru diferenţă, ca neîntemeiată; a 

respins cererea de chemare în judecată formulată în contradictoriu cu pârâtul Ministerul de Finanţe, 

ca neîntemeiată. 

Împotriva acestei sentințe au declarat apel reclamantul și Penitenciarul București Jilava. 

Reclamantul a invocat prin motivele de apel nelegalitatea sentinței apreciind că suma 

acordată cu titlu de daune de 1000 euro este subevaluată față de prejudiciul suferit. 

În condițiile în care s-a reținut culpa pârâtului prin neasigurarea unor condiții de detenție 

decente și legătura de cauzalitate cu afectarea sănătății apelantului , se impune analizarea cu atenție 

a documentelor medicale care atestă boala și acordarea unui cuantum mai mare al despăgubirilor. 

S-a mai arătat că Statul Român a fost condamnat  la CEDO pentru condițiile de detenție 

oferite condamnaților, sens în care invocă mai multe decizii ale acestei instanțe europene. 

În ceea ce privește prejudiciul arată că acesta a fost dovedit, este cert și constă în afectarea 

gravă a sănătății, actele medicale probând această împrejurare și față de dispozițiile art.1391 Noul 

Cod Civil și de situația concretă a reclamantului consideră că este îndreptățit la acordarea sumei de 

10.001 euro compensații bănești pentru prejudiciul moral suferit. 



 6 

Penitenciarul București Jilava  a criticat sentința apreciind că nu s-au îndeplinit cumulativ 

condițiile prevăzute de Codul Civil, lipsind vinovăția pentru neasigurarea normelor privind 

condițiile de cazare la camera E.2.8. 

Reclamantul a folosit ca temei al cererii sentința penală nr.1495/16.02.2015 pronunțată de 

Judecătoria sectorului 2 prin care s-a constatat nerespectarea de către Penitenciarul București Jilava 

a normelor privind condițiile de cazare. 

Tot de această sentință a uzat și apelanta arătând și faptul că în considerentele sentinței s-a 

reținut că ”este adevărat că situația penitenciarelor nu poate fi imputată în totalitate neglijenței ANP 

– ului sau Administrației penitenciarului București Jilava, aceste instituții nefiind susținute 

corespunzător de bugetul de stat”. 

Instanța de fond ar fi trebuit să constate aplicabilitatea puterii de lucru judecat, care impune 

obligativitatea unei hotărâri, fără ca în cel de-al doilea proces să se discute același obiect și aceiași 

cauză. Puterea de lucru judecat se extinde și asupra considerentelor care fac corp comun cu 

dispozitivul. 

Apreciază că în cauză există putere de lucru judecat deoarece în cauza anterioară au fost 

același părți, astfel încât statuarea din prima hotărâre, referitoare la faptul că situația nu poate fi 

imputată apelantei,întrucât nu este susținută corespunzător de la bugetul de stat, instanța de fond nu 

trebuia să pronunțe o hotărâre prin care să se rețină vinovăția sa ,față de nerespectarea normelor de 

cazare a persoanelor condamnate.  

Astfel, se arată că nu sunt întrunite condițiile cumulative ale răspunderii civile delictuale în 

persoana Penitenciarului București Jilava, fapta ilicită constatată prin sentința penală sus 

menționată, fiind săvârșită fără vinovăție. 

Analizând actele și lucrările dosarului Curtea va respinge ambele apeluri ca nefondate, 

având în vedere următoarele considerente: 

În ceea ce privește apelul formulat de Penitenciarul București Jilava Curtea constată că prin 

sentința penală nr.1495/16.04.2015 a Judecătoriei sectorului 4 București s-a constatat nerespectarea 

de către Penitenciarul București Jilava a normelor privind condițiile de cazare, reținându-se în 

considerente că situația penitenciarelor nu poate fi imputată în totalitate neglijenței ANP –ului sau 

Administrației penitenciarului București Jilava, aceste instituții nefiind susținute corespunzător de 

bugetul de stat. 

 Puterea de lucru judecat, ca efect pozitiv al hotărârii judecătorești, este o probă respectiv o 

prezumție care operează  atunci când într-un proces ulterior intervine o situaţie juridică deja 

rezolvată printr-o hotărâre anterioară, fără însă a exista însă o identitate de acţiuni ( obiect, părţi,  

cauză ). 

  Prezumţia lucrului judecat este manifestarea efectului pozitiv al autorităţii de lucru judecat, 

în sensul că ceea ce a fost dezlegat pe cale jurisdicţională nu mai poate fi combătut între părţi; 

aceasta nu opreşte judecata celui de-al doilea proces, ci doar uşurează sarcina probei, instanţa 

neputând să ignore constatări ale unor raporturi juridice făcute cu ocazia judecăţii anterioare, în 

considerarea principiului securităţii juridice.  

În materia răspunderii civile delictuale sunt aplicabile două reguli principale: prima,că răspunderea 

civilă delictuală operează,în principiu,pentru cea mai ușoară culpă (vinovăție); a doua, că  indiferent 

de gravitatea vinovăției, obligația de reparare a prejudiciului cauzat este integrală-cuantumul 

despăgubirilor depinde de întinderea prejudiciului și nu de gravitatea vinovăției. 

În cauză, în considerentele sentinței penale nr.1495/16.04.2015 s-a reținut că nu este culpa 

apelantului în totalitate, ceea ce presupune că s-a reținut o vină parțială,îndeajuns pentru a se angaja 

răspunderea civilă delictuală , conform principiilor menționate anterior. 

Pe de altă parte Curtea are în vedere și  jurisprudența CEDO unde s-a arătat în mod constant 

că art. 3  din Convenţie dispune clar şi concis faptul că nimeni nu poate fi supus torturii, nici 

pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante. 

 Întrucât reglementează dreptul oricărei persoane la demnitate şi integritate fizică, interdicţia 

impusă de art. 3 este una absolută. 
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  Rezultă de aici că statele europene nu pot în nicio situaţie să deroge de la aceste prevederi, 

ceea ce face ca acest drept să apară ca fiind unul intangibil.  

 Interdicţia aplicării torturii sau a unor pedepse sau tratamente inumane ori degradante este 

absolută şi prin raportare la comportamentul persoanei căreia acestea i-ar fi aplicate 

 Măsurile privative de libertate sunt însoţite de obicei de suferinţe şi umilire. Cu toate 

acestea, art. 3 impune statului să se asigure că orice acuzat este deţinut în condiţii care sunt 

compatibile cu respectarea demnităţii umane, că modalităţile de executare a pedepsei nu supun 

persoana în cauză unei suferinţe sau unei încercări de o intensitate care să depăşească nivelul 

inevitabil de suferinţă inerent detenţiei şi că, ţinând seama de cerinţele practice din închisoare, 

sănătatea şi confortul deţinutului sunt asigurate în mod corespunzător [Kudła împotriva Poloniei 

(GC), nr. 30.210/96, pct. 92-94, CEDO 2000-XI].  

 Din această perspectivă , art.3 impune în sarcina statelor faptul de a se asigura că fiecare 

persoană deţinută beneficiază de condiţii care sunt compatibile cu respectarea demnităţii umane, iar 

modalităţile de executare a pedepselor privative de libertate nu trebuie să exceadă nivelul inevitabil 

de suferinţă inerentă detenţiei.  

 Curtea apreciază că problema privitoare la condiţiile de detenţie nu este una care să vizeze 

strict condiţii materiale(dotări ale celulelor, facilităţi etc), ci de asemenea este foarte relevant şi 

faptul privitor la comportamentul, atitudinea şi măsurile luate de către autorităţile penitenciare în 

ceea ce-i priveşte pe deţinuţii aflaţi în custodia lor. 

 Apelul formulat de reclamant vizează cuantumul despăgubirilor acordate cu titlu de daune 

morale, și este nefondat. 

 Prin sentința penală nr.1495/16.04.2014 s-a constatat încălcarea cu privire la petentul Fadi 

Fawazi Ahmed Fadl Allah de către administraţia Penitenciarului Bucureşti – Jilava a normelor 

minime obligatorii privind condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate în sensul că în 

camera  2.8  pe toată perioada cât a fost cazat petentul nu i s-a asigurat acestuia un spaţiu util de 4 

m
2
, nu au fost respectate condiţiile pentru păstrarea bunurilor şi a obiectelor personale, pentru 

servirea mesei, cerinţele minime pentru dotarea grupului sanitar şi cu privire la accesul la apă caldă. 

  La stabilirea cuantumului daunelor morale, ce constă generic în atingerea adusă valorilor ce 

definesc personalitatea umană, se au în vedere consecinţele negative, suferite pe plan fizic şi psihic, 

importanţa valorilor morale lezate, măsura în care au fost vătămate aceste valori şi intensitatea cu 

care au fost percepute consecinţele vătămării de către persoană.   

 Curtea consideră  că suma de 1000 euro acordată cu titlu de daune morale, este corect 

individualizată deoarece în privinţa daunelor morale nu se poate apela la probe materiale, 

judecătorul fiind singurul care, în raport de consecinţele, pe orice plan, suferite de reclamant, 

trebuie să aprecieze o anumită sumă globală, care să compenseze prejudiciul moral cauzat, fără ca 

prin aceasta să se încerce o reparare cu mult peste vătămarea produsă, determinând o îmbogăţire 

fără justă cauză în persoana reclamantului.    

   În această situaţie, stabilirea cuantumului despăgubirii acordate reclamantului pentru 

repararea daunelor morale, în lipsa unor criterii obiective, se face numai pe baza calităţii personale 

şi profesionale a judecătorului cauzei, cu respectarea principiului proporţionalităţii daunei cu 

despăgubirea acordată. 

   Prin raportare la datele concrete ale cauzei, cu respectarea principiului evocat, întinderea 

despăgubirilor acordate pentru repararea daunelor morale, este adecvată. 

 În absenţa unor criterii pe baza cărora să se realizeze o cuantificare obiectivă a acestor 

despăgubiri, trebuie recunoscută puterea de apreciere a judecătorilor fondului pe acest aspect. În 

situaţia daunelor morale, datorită naturii lor nepatrimoniale, o evaluare exactă, în bani, a acestora nu 

este posibilă, întinderea despăgubirilor realizându-se prin apreciere, raportat la elementele de fapt și 

astfel încât să nu reprezinte o îmbogățire fără justă cauză. 

 Astfel fiind, în temeiul art. 480 Cod procedură civilă cu referire la art.1357 Codul Civil 

Curtea va respinge ambele apeluri ca nefondate. 
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