
  

 

    

  

  

PENITENCIARELE DIN EUROPA: ȘTIRI JURIDICE INTERNE 

  

LUNA 0000 

  
Pentru practicienii din întreaga Europă poate fi o adevărată provocare să urmărească jurisprudența 

națională, legislația și evoluțiile din cadrul executivului în ceea ce privește problemele penitenciarelor. 

În acest buletin informativ, European Prison Litigation Network (Rețeaua Europeană a avocaților 

pentru drepturile deținuților), membrii și partenerii săi din întreaga Europă își propun să informeze 

juriștii naționali și organizațiile societății civile din întreaga Europă cu privire la cele mai importante 

evoluții juridice în materie penitenciară. Sperăm că acest lucru vă va permite să identificați mai bine 

tendințele europene și să le folosiți în practica dumneavoastră juridică. Buletinul informativ acoperă 14 

state membre ale Uniunii Europene, precum și Rusia, Moldova, Ucraina și Georgia.  

Așteptăm cu interes sugestiile dumneavoastră cu privire la modul în care putem face acest buletin 

informativ cât mai util pentru dumneavoastră. 

PREZENTARE GENERALĂ A NOUTĂȚILOR JURIDICE DIN DOMENIUL 
PENITENCIAR ÎN PERIOADA IANUARIE-MARTIE 2022 

  

COVID-19 ■ În Ungaria, chiar dacă măsurile restrictive legate de pandemia de COVID-19 au 
fost ridicate în martie 2022, toate instituțiile penitenciare rămân în izolare totală pentru a 
"reduce riscurile de sănătate legate de pandemie", rămân și restricțiile impuse în ceea ce 
privește vizitele. Având în vedere rata ridicată de vaccinare în rândul populației penitenciare, 
Direcția Generală a Serviciilor Penitenciare din Portugalia a ridicat în unitățile penitenciare o 
parte din restricțiile în vigoare (măsurarea temperaturii, testele PCR obligatorii și separarea în 
timpul vizitelor). În Polonia, au fost reinstituite vizitele familiilor în unitățile penitenciare, ca 
urmare a recomandărilor Directorului serviciului penitenciar, în rezultatul ridicării restricțiilor 
sanitare legate de pandemia de COVID-19.   

 

CONDIȚII DE DETENȚIE ■  Consiliul Central de Monitorizare a Penitenciarelor din Belgia a 
publicat o scrisoare deschisă adresată judecătorilor și parlamentarilor, încurajându-i să 
viziteze penitenciarele și să fie martori ai condițiilor de trai ale deținuților din închisorile 
supraaglomerate. Parlamentul francez a emis un raport cu caracter de recomandare în care 
recomandă renunțarea la principiul detenției în celulă solitară. Tot în Franța, o instanță 
supremă a obligat Ministerul Justiției să execute, în termen de o lună, o hotărâre din noiembrie 



2020, prin care a constatat că condițiile de detenție dintr-o închisoare din Noua Caledonie sunt 
inadecvate. Instanța Regională specializată pe cauze penale de la Viena, Austria, a statuat 
că lipsa unei cabine separate de toaletă într-o celulă de izolare nu constituie o încălcare a 
dreptului deținutului privind respectarea demnității umane. În Ungaria, modificările aduse Legii 
penitenciarelor au creat unități speciale pentru infractorii aflați la prima abatere, precum și 
pentru deținuții vârstnici condamnați pentru infracțiuni comise involuntar, pasibili de o 
pedeapsă maximă de cinci ani, cu scopul de a contribui la reintegrarea acestor deținuți.  

  

DISCIPLINĂ ■ Curtea Supremă a Rusiei a declarat disproporționată o sancțiune disciplinară 
aplicată unui deținut care trebuia să stea culcat pe pat, ca urmare a stării sale de sănătate.  

 

MONITORIZARE ELECTRONICĂ ȘI DETENȚIE LA DOMICILIU ■ În România, un 
amendament la o lege privind monitorizarea electronică a amânat începerea fazei pilot a noului 
sistem de monitorizare electronică. În Austria, în virtutea modificărilor aduse Codului penal, 
persoanele condamnate pentru infracțiuni de terorism pot fi supuse în prezent monitorizării 
electronice, după eliberarea lor anticipată din închisoare. În Portugalia, o instanță de apel a 
statuat că, după ce a verificat dacă este îndeplinită cerința formală pentru a impune o 
pedeapsă de detenție la domiciliu, judecătorul competent trebuie să justifice în mod 
corespunzător de ce această formă de executare a pedepsei cu închisoarea ar trebui să fie 
acordată sau respinsă. 

 

CONDAMNĂRI PE VIAȚĂ ■ Modificările aduse Codului penal rus au extins categoria de 
infracțiuni care se pedepsesc cu detenția pe viață. Curtea Supremă portugheză a acceptat 
asigurările diplomatice din partea Republicii Populare Chineze cu privire la durata maximă a 
pedepsei pe care ar putea s-o execute un reclamant, dacă ar fi extrădat și a considerat că nu 
va fi impusă o condamnare pe viață.  

 

CONSTRÂNGERE MECANICĂ DE MIȘCARE ■ În Spania, o circulară reintroduce utilizarea 
constrângerii mecanice în închisorile catalane la mai puțin de un an după ce a fost abolită. 

 

SUPRAAGLOMERARE ■ În Grecia, supraaglomerarea închisorilor a făcut obiectul unui 
recent proiect de cercetare și a fost discutat în timpul unei sesiuni a Parlamentului elen. În 
Portugalia, statisticile pentru anul 2021 publicate recent cu privire la populația penitenciară 
arată că o treime din unitățile penitenciare sunt supraaglomerate. 

 

POLITICILE PENALĂ ȘI PENITENCIARĂ ■ Parlamentul lituanian a început să examineze 
un proiect de lege care are ca scop asigurarea unei răspunderi penale mai proporționale pentru 
infracțiunile mai puțin grave. În Franța, două decrete prezidențiale au instituit un cod 
penitenciar pentru a clarifica cadrul juridic care se aplică în sistemul penitenciar. Tot 
în Franța, o parte importantă din bugetul pentru penitenciare pe anul 2022 este destinată 
construirii de noi unități penitenciare. 

 

OBIECTE PERSONALE ■ În Bulgaria, ordinele ministrului adjunct al justiției au stabilit noi 
liste de obiecte personale care sunt permise în centrele de detenție pentru investigații. Acestea 
nu extind lista obiectelor permise și mențin restricțiile anterioare în ceea ce privește 
televizoarele. În Republica Cehă, au intrat în vigoare noi norme privind recuperarea datoriilor, 
ceea ce a avut un impact negativ asupra economiilor deținuților.  

 



ARESTARE PREVENTIVĂ ■ În Ungaria, modificările aduse Codului penal au extins durata 
maximă a arestului preventiv de la patru la cinci ani (șase - în cazuri specifice). În Ucraina, 
modificările aduse Codului de procedură penală au specificat normele de desfășurare a 
investigațiilor într-un caz penal și de impunere a măsurilor de constrângere asupra suspectului 
în perioada legii marțiale. 

 

PERSONALUL ÎNCHISORIILOR ■  Parchetul de pe lângă Curtea Supremă în materie civilă 
și penală din Grecia (Areios Pagos) s-a pronunțat cu privire la constituționalitatea legii care 
acordă procurorilor care supraveghează închisorile competența de a efectua o anchetă 
preliminară a personalului penitenciar pentru presupuse abateri disciplinare. Avizul reafirmă o 
garanție procedurală importantă pentru deținuți. 

 

PRIZONIERI DE RĂZBOI ■ În Ucraina, modificările au permis unităților speciale ale 
instituțiilor penitenciare să găzduiască temporar prizonieri de război până când aceștia sunt 
trimiși în lagăre pentru prizonieri de război. 

 

CONFIDENȚIALITATEA ■ Tribunalul regional din Regensburg (Landgericht), Germania, a 
stabilit că personalul penitenciarului poate intra într-o celulă, în timp ce deținutul folosește 
toaleta, doar dacă există un pericol iminent substanțial sau după ce a anunțat și a așteptat un 
timp rezonabil. 

 

DREPTURI PROCEDURALE ■ Curtea Supremă a Rusiei a specificat repartizarea sarcinii 
probei în procedurile compensatorii privind condițiile de detenție. În Portugalia, Ministerul 
Justiției a solicitat Direcției Generale a Serviciilor Penitenciare să raporteze în mod sistematic 
către Poliția Judiciară decesele survenite în închisoare. Curtea Constituțională spaniolă a 
declarat că cerința unei anchete efective în cazurile de rele tratamente în custodia poliției se 
aplică și relelor tratamente în izolatoarele închisorilor. 

 

REMEDII ■ În Belgia, deciziile comisiei independente privind plângerile depuse de deținuți 
împotriva deciziilor administrației penitenciarelor sunt acum disponibile online pentru public. 
De asemenea, în Belgia,  Consiliul de Stat a precizat, în două hotărâri separate, 
caracteristicile "compensației nefinanciare" care poate fi acordată deținuților, ca urmare a 
revocării unei decizii ilegale, nedrepte sau nerezonabile luate de directorul penitenciarului. 
Guvernul moldovean a publicat recent cifre care indică o largă utilizare a căilor de atac 
preventive și compensatorii introduse în urma unei hotărâri cvasipilot privind natura sistemică 
a supraaglomerării și a condițiilor de detenție necorespunzătoare din țară.  

 

PERCHEZIȚII ■ În Ungaria, Curtea Regională de Apel de la Budapesta a statuat, în două 
cazuri distincte, că a fost încălcat dreptul la demnitate al deținuților care au fost percheziționați 
în timpul transferurilor de deținuți.  

 

SECURITATEA ■ În Germania, Tribunalul Regional Regensburg (Landgericht) a decis că, în 
contextul concediului penitenciar, preocupările de securitate ale administrației penitenciare 
trebuie să fie echilibrate cu obiectivul de reintegrare a deținutului.  

 

AJUSTAREA PEDEPSEI ■ În Republica Cehă, deținuții care doresc să solicite eliberarea 
condiționată ar trebui să se adreseze direct directorului penitenciarului, și nu instanței 
competente. În Grecia, în temeiul modificărilor aduse Codului penal, pedepsele impuse pentru 



infracțiunea de participare într-o organizație criminală nu se suspendă și nici nu se modifică în 
niciun fel. În Austria, modificările aduse Legii penitenciarelor creează "conferințe" pentru a 
decide cu privire la eliberarea anticipată a deținuților. În Italia, Camera Deputaților a aprobat 
o lege care pune capăt excluderii absolute a accesului la eliberarea condiționată și temporară 
a deținuților condamnați pentru anumite infracțiuni. În Portugalia, o curte de apel a respins 
cererea unui deținut de a i se acorda eliberarea condiționată, deși acesta îndeplinea condițiile 
formale. Tot în Portugalia, o curte de apel a specificat care sunt criteriile care trebuie luate în 
considerare la evaluarea evoluției personalității unui deținut. Curtea Constituțională a Rusiei 
a decis că înlocuirea unei pedepse privative de libertate cu muncă în folosul comunității nu 
poate fi respinsă doar pe baza vârstei condamnatului și a declarat discriminatorie o dispoziție 
legală care exclude de la această posibilitate o anumită categorie de condamnați de peste 60 
de ani. În Spania, o instrucțiune a Ministerului de Interne prevede că simpla existență a unor 
sancțiuni disciplinare grave sau foarte grave neanulate în dosarul disciplinar al deținutului nu 
mai constituie un motiv obiectiv pentru a respinge eliberarea din penitenciar. În Ucraina, 
modificările aduse Codului de procedură penală au introdus o procedură de înlocuire a unei 
pedepse privative de libertate cu serviciul militar.  

 

TORTURĂ ȘI RELE TRATAMENTE ■ În Ungaria, o Curte Regională de Apel s-a pronunțat 
în cazul unui deținut care suferea de probleme de sănătate mintală și care a fost grav lovit de 
personalul închisorii după ce a amenințat că se va automutila. Amendamentele la Codul penal 
al Rusiei, care reformulează definiția internă a torturii, au trecut de prima lectură în Duma de 
Stat, camera inferioară a Parlamentului federal rus.  

 

TRANSFER ■ În Austria, Tribunalul Regional Superior din Viena a stabilit că administrația 
penitenciarului a acționat în mod legal atunci când a respins cererea unui deținut de a fi 
transferat într-o unitate penitenciară mai apropiată de familia sa, pe motiv că această unitate 
avea un grad de ocupare ridicat.  

 

VIZITE ȘI CONTACTUL CU LUMEA EXTERIOARĂ ■ În Bulgaria, modificările aduse Legii 
privind executarea pedepselor și detenția preventivă au creat posibilitatea de a escorta un 
deținut pentru a participa la evenimente importante legate de viața sa privată și de familie. În 
Lituania, modificările aduse Codului privind executarea pedepselor au sporit numărul de vizite 
permise pentru toate cele trei categorii de deținuți condamnați (deținuți în regim normal, în 
regim blând și în regim strict). În Polonia, în februarie 2022, directorul Serviciului 
penitenciarelor a întreprins acțiuni pentru a unifica interpretarea limitei de timp de utilizare a 
telefonului pentru deținuți, indiferent de numărul de apeluri efectuate în timpul acestei limite de 
timp. În Germania, Tribunalul Regional din Augsburg (Landgericht) a stabilit condițiile în care 
administrația penitenciarului poate intercepta o scrisoare trimisă de un deținut și scrisă într-o 
limbă străină și a subliniat că simplul fapt că deținuții sunt obligați prin lege să învețe limba 
germană și să se integreze în societatea germană nu este suficient pentru a considera că 
utilizarea unei limbi străine este nejustificată. 

 

MUNCA ■ În Lituania, modificările aduse Codului privind executarea pedepselor și Legii 
privind executarea pedepsei cu închisoarea preventivă vizează sprijinirea deținuților care 
doresc să înceapă o activitate economică independentă.  

CITIȚI EDIȚIA COMPLETĂ PE SITE-UL NOSTRU >> 

http://www.prisonlitigation.org/domestic-legal-news/


Aducem mulțumiri speciale membrilor și partenerilor noştri asociați pentru elaborarea în 
comun a acestui buletin informativ!  
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Acest buletin informativ este finanțat de Uniunea Europeană și de Fondul Robert Carr. Cu toate acestea, opiniile și punctele de 

vedere exprimate sunt doar cele ale autorilor și nu le reflectă neapărat pe cele ale Uniunii Europene, ale Comisiei Europene, ale 

UNAIDS sau ale Fondului Robert Carr. Nici Uniunea Europeană, nici Comisia Europeană , nici UNAIDS și nici Fondul Robert 

Carr nu pot fi considerați responsabili de acestea. 
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