
 

    

  

  

PENITENCIARELE DIN EUROPA: ȘTIRI JURIDICE INTERNE 

  
  

DECEMBRIE 2022 

  
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, Rețeaua Europeană a avocaților pentru drepturile deținuților (European 

Prison Litigation Network), 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  

AUGUST-SEPTEMBRIE 2022 

  
CONDIȚII DE DETENȚIE ■ Un nou "mega-penitenciar" construit pentru aproximativ 1.200 de 
deținuți a fost inaugurat la Bruxelles, în Belgia. 
  
REGIMUL DE DETENȚIE ■ Potrivit cifrelor publicate recent de guvernul spaniol, de la 
începutul anului 2018, numărul deținuților care execută pedepse în regim închis s-a înjumătățit 
în această țară. 
  
DISCIPLINA ■ Curtea Supremă Administrativă din Belgia a decis că directorii de penitenciare 
nu sunt obligați să ceară avizul unui psihiatru, atunci când impun unui deținut o sancțiune 
disciplinară.  
  
EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI ■ Un tribunal regional german a 
menținut o sancțiune impusă administrației penitenciarului pentru nerespectarea unei hotărâri 
pronunțate în favoarea unui deținut care cerea o oră suplimentară pe zi de ședere în curte.    
  
MANDATUL EUROPEAN DE ARESTARE ■ Curtea Constituțională spaniolă a statuat că, în 
contextul executării unui mandat european de arestare emis de instanțele spaniole, autoritățile 
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pot fi considerate responsabile pentru timpul petrecut de un deținut în arest preventiv în țara 
de executare.  
  
MONITORIZAREA ELECTRONICĂ ■ Tribunalul Regional Superior din Viena, Austria, a 
stabilit că un deținut care lucrează de acasă îndeplinește criteriile de "ocupație adecvată" 
necesare pentru a beneficia de monitorizare electronică. Guvernul român a adoptat o hotărâre 
care precizează aspectele tehnice și organizatorice ale fazei pilot a noului sistem de 
monitorizare electronică.  
  
SĂNĂTATE ■ În Spania, Secretariatul General al Instituțiilor Penitenciare a invitat instituțiile 
medicale private să își ofere serviciile în detenție și a lansat un proiect pilot de consultații 
medicale prin telefon. În Republica Moldova, prima sesiune a grupului de lucru însărcinat să 
propună schimbări de politică în domeniul asistenței medicale în penitenciare a avut loc în 
septembrie 2022. Grupul de lucru a fost înființat în urma unei hotărâri importante a CtEDO în 
acest domeniu. Curtea Constituțională a Republicii Cehe a respins, ca fiind vădit nefondată, 
cererea unui deținut de a contesta refuzul instanțelor de drept comun de a-i suspenda 
pedeapsa din motive de sănătate. Ministerul român al Justiției a publicat pe pagina sa web un 
proiect de lege, supus dezbaterilor publice, privind acordarea de asistență, tratament și îngrijire 
medicală persoanelor private de libertate.  
  
DELINCVENȚI JUVENILI ■ Ombudsmanul austriac a publicat un raport privind deținuții 
minori din penitenciare, în care  a evaluat condițiile de viață ale acestora, a abordat probleme 
structurale și a recomandat îmbunătățiri. 
  
ORGANELE DE MONITORIZARE ■ Consiliul central de monitorizare a penitenciarelor din 
Belgia și-a prezentat raportul anual pentru anul 2021. În Rusia, comisiile publice de 
monitorizare, însărcinate cu vizitarea locurilor de detenție, sunt plasate din ce în ce mai mult 
sub control guvernamental.  
  
ONG-uri ■ Asociația pentru Drepturile Omului din Andaluzia, Spania, a publicat pe site-ul său 
un Ghid al vieții în penitenciar  și a sprijinit traducerea în spaniolă a ghidului CtEDO privind 
drepturile deținuților. 
  
LEGISLAȚIA PRIVIND PENITENCIARELE ■ În Grecia, este în proces de elaborare un nou 
Cod al penitenciarelor. Principalele modificări propuse se referă la condițiile de detenție, 
drepturile deținuților, regimurile de detenție, alternativele la detenție și reintegrarea deținuților. 
În Polonia, au intrat în vigoare primele elemente ale reformei sistemului penitenciar. Aceste 
elemente se referă la asistența medicală, utilizarea telefoanelor în penitenciare, munca în 
penitenciare și supravegherea electronică.  
  
UNIUNEA DEȚINUȚILOR ■ În Austria, a fost înființată prima Uniune privind drepturile 
deținuților. 
  
PENITENCIARE PE TIMP DE RĂZBOI ■ EPLN & Russia Behind Bars (Rusia în afara 
gratiilor) a solicitat celor șase mecanisme ale ONU să declare că recrutarea deținuților ruși 
pentru a servi în Ucraina în rândurile companiei paramilitare Wagner implică muncă forțată și 
detenție arbitrară.  
  
VIAȚA PRIVATĂ ȘI DE FAMILIE ■ Amendamentele la Codul rusesc al penitenciarelor, care 
extind dreptul deținuților supuși unui regim strict și ținuți în secții disciplinare de a efectua 
apeluri telefonice,  au fost depuse la Camera inferioară a Parlamentului rus. În Portugalia, un 
nou decret-lege permite instalarea de telefoane fixe în fiecare celulă.      
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AJUSTĂRI ALE SENTINȚELOR ■ Curtea Constituțională a Republicii Cehe a stabilit că 
instanțele de drept comun, care examinează cererile de eliberare condiționată, trebuie să își 
motiveze în mod corespunzător deciziile. În Rusia, modificările aduse Codului penal măresc 
durata pedepsei cu închisoarea obligatorie cu până la două treimi, după care deținuții 
condamnați pentru infracțiuni deosebit de grave pot solicita ca pedeapsa cu închisoarea să fie 
înlocuită cu o pedeapsă mai blândă de "muncă obligatorie".   
  
TORTURA ■ Instanțele rusești continuă să protejeze personalul din penitenciare de 
răspunderea penală pentru torturarea deținuților, în ciuda modificărilor recente aduse Codului 
penal rus, care incriminează tortura aplicată de către funcționarii de stat.   
  

EDIȚIA INTEGRALĂ O PUTEȚI CITI PE PAGINA NOASTRĂ WEB>> 

Aducem mulțumiri speciale membrilor și partenerilor noștri 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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