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În primul rând, APT doreºte sã-ºi exprime recunoºtinþa faþã de Oficiul 
pentru Instituþii Democratice ºi Drepturile Omului al OSCE (ODIHR) pentru 
acordul oferit de a publica acest ghid sub formã de actualizare a publicaþiei 
noastre comune anterioare „Monitorizarea locurilor de detenþie: un ghid 
practic pentru ONG-uri” (Geneva, decembrie 2002). Dorim sã exprimãm 
mulþumirile noastre D-rei Annette Corbaz, care a scris primul ghid.

Versiunea actualizatã a fost supusã dezbaterilor în cadrul unei întruniri 
de experþi, organizate la Geneva pe data de 20 octombrie 2003 ºi dorim sã 
exprimãm mulþumirile noastre experþilor care au participat la acea întrunire, 
dupã cum urmeazã: D-lui Paul English (Reforma Penalã Internaþionalã), D-
ei Mary Murphy, membru al Comitetului Independent al Marii Britaniei de 
Monitorizare a Penitenciarelor ºi fost cercetãtor al Amnesty International, D-
lui André Picot, Comitetul Internaþional al Crucii Roºii (ICRC), D-lui Jean-
Pierre Restellini, membru al Comitetului European pentru Prevenirea 
Torturii (CPT), D-ei Margaret Sekaggya, Preºedinte al Comisiei pentru 
Dreptule Omului din Uganda ºi D-lui Morris Tidball-Binz, Oficiul 
Apãrãtorilor Drepturilor Omului al Serviciului Internaþional pentru 
Drepturile Omului (ISHR). Comentariile lor relevante ºi fructuoase cu 
privire la proiect au constituit contribuþii esenþiale pentru elaborarea 
versiunii finale a acestui ghid.

De asemenea, APT doreºte sã-ºi exprime recunoºtinþa urmãtoarelor 
persoane ºi instituþii: „Instituto de estudios comparados en ciencias penales y 
sociales” din Argentina, D-ei Maria Noel Rodriguez, din cadrul Oficiului 
Naþiunilor Unite al Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului (UN 
OHCHR) Oficiul din Columbia, ºi D-lui Andrew Coyle, Director al 
Centrului internaþional pentru studii în domeniul penitenciarelor, pentru 
comentariile lor utile asupra proiectului. D-na Mary Murphy a efectuat o 
redactare ºi corectare excelentã a versiunii finale.

De asemenea, mulþumirile noastre sunt aduse D-lui Theo van Boven, 
Raportor Special al ONU privind tortura, care ºi-a dat acordul sã scrie prefaþa 
la aceastã publicaþie.

În final, publicarea acestui ghid nu ar fi fost posibilã fãrã suportul 
financiar generos al donatorilor noºtri.

M U L T U M I R I
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Timp de mai mult de un sfert de secol, Asociaþia pentru Prevenirea 
Torturii (APT) a apãrat ideea simplã, dar inovatoare, exprimatã de cãtre 
fondatorul sãu Jean-Jacques Gautier, cã efectuarea vizitelor la locurile în 
care persoanele sunt private de libertate este una din cele mai eficiente 
metode de a preveni tortura ºi maltratarea. APT continuã sã promoveze 
aceastã idee atât la nivel naþional, cât ºi la cel internaþional.

APT a fost activ implicatã în elaborarea instrumentelor internaþionale 
bazate pe vizitele preventive la locurile de detenþie. Astfel, organizaþia a 
stat la originea Convenþiei europene pentru prevenirea torturii (1987), 
precum ºi a Protocolului Opþional la Convenþia ONU împotriva torturii, 
adoptat pe 18 decembrie 2002 (OPCAT). OPCAT-ul este în mod particular 
un instrument inovator, deoarece se bazeazã pe efectuarea unor vizite 
preventive de cãtre un organ internaþional ºi de „unul sau mai multe 
mecanisme de prevenire”, pe care statele-pãrþi sunt obligate sã le creeze în 
urma ratificãrii.

Aceastã abordare „bipolarã” reflectã viziunea împãrtãºitã de APT, 
care a încurajat timp de mai mulþi ani monitorizarea locurilor de detenþie la 
nivel naþional. Anume în acest context APT a elaborat în anul 2000 un 
proiect comun cu ODIHR pentru „Încurajarea ONG-lor locale sã 
monitorizeze locurile de detenþie”. Acest proiect a rezultat într-o publicaþie 
comunã, întitulatã „Monitorizarea locurilor de detenþie: un ghid practic 
pentru ONG-uri”, ºi publicatã în decembrie 2002 în limba englezã ºi în 
septembrie 2003 – în limba rusã. Acest ghid comun a fost elaborat de cãtre 
Annette Corbaz, consultant al APT, care deþine, în cadrul Comitetului 
Internaþional al Crucii Roºii (ICRC), o experienþã de vizitare a locurilor de 
detenþie de peste zece ani.

Acest ghid nou reprezintã o adaptare a versiunii precedente, ºi a fost 
elaborat în scopul includerii elementelor OPCAT, care a fost recent 
adoptat, spre a lãrgi spectrul de audienþã ºi a include orice persoanã sau 
instituþie împuternicitã sã efectueze vizite la locurile de detenþie la nivel 



local. Ghidul va fi publicat în limbile englezã, francezã, portughezã, 
spaniolã ºi posibil rusã.

Noi sperãm cã ghidul va fi de un ajutor real în cadrul pregãtirii, 
efectuãrii vizitelor de bazã ºi a vizitelor ulterioare de evaluare de cãtre 
persoanele implicate în monitorizarea locurilor de detenþie ºi cã va 
contribui, în final, la îmbunãtãþirea condiþiilor de detenþie ºi prevenirea 
torturii ºi a relelor tratamente din lume. 

Geneva, februarie 2004

ESTHER SCHAUFELBERGER

Coordonator de programe APT
Programul de efectuare a vizitelor    
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De regulã, tortura ºi maltratarea persoanelor private de libertate are loc 
în cadrul centrelor de detenþie care nu sunt accesibile nici unei forme de 
control public. Acesta este un context ideal pentru ca tortura sã fie aplicatã cu 
impunitate totalã. 

În calitatea mea de Raportor Special al ONU privind tortura, am 
susþinut, la fel ca ºi cei doi predecesori ai mei, viziunea cã monitorizarea 
locurilor de detenþie de cãtre organe independente ce dispun de o calificare 
relevantã este unul din cele mai eficiente moduri de a combate practica 
aplicãrii torturii ºi a relelor tratamente. Însã organele de monitorizare necesitã 
sã fie pregãtite, calificate ºi echipate adecvat spre a face faþã unei sarcini 
deosebit de dificile, în condiþii adesea anevoioase. Mai mult, aceste persoane 
trebuie sã dispunã de capacitatea de a face recomandãri care vor fi luate în 
serios ºi vor duce la îmbunãtãþirea tratamentului persoanelor deþinute. 

Salut elaborarea acestui ghid al Asociaþiei pentru prevenirea torturii, 
deoarece acesta constituie un instrument practic pentru orice persoanã care 
intenþioneazã sã viziteze locurile de detenþie în scopul prevenirii torturii ºi 
a relelor tratamente. Ghidul oferã recomandãri privind modul de 
monitorizare care sã sporeascã eficienþa, ºi cãlãuzire în problemele care 
necesitã o atenþie deosebitã, cum ar fi asistenþa medicalã sau mãsurile de 
protecþie. Mai mult, ghidul conþine o explicaþie clarã privind diversele 
tipuri de mecanisme de monitorizare ºi natura complementarã a acestora. 

De asemenea, manualul este oportun, deoarece este publicat cu puþin 
timp înainte de intrarea în vigoare a Protocolului Opþional la Convenþia 
ONU împotriva torturii, recent adoptat. Organele preventive stipulate în 
cadrul Protocolului, în special cele la nivel naþional, vor beneficia  de acest 
ghid, care este un manual de referinþã extrem de util. Din aceste motive, îmi 
exprim sincera speranþã cã acest ghid va încuraja multe state sã semneze ºi 
sã ratifice Protocolul. Aceastã iniþiativã internaþionalã nouã ºi importantã 
promite sã rezulte într-un impact real în protecþia persoanelor private de 
libertate de ororile torturii ºi a relelor tratamente. 

P R E F A T A?

8 martie 2004
PROFESOR THEO VAN BOVEN

Raportor Special al ONU privind tortura



A B R E V I E R I
S E L E C T A T E

ACHR          Carta Africanã pentru drepturile omului ºi a popoarelor

APT              Asociaþia pentru Prevenirea Torturii

BPP               Set de Principii privind protecþia tuturor persoanelor aflate sub  orice 
                         formã de arest sau detenþie

BPTD           Principii de bazã pentru tratamentul deþinuþilor

CAT              Comitetul împotriva Torturii

CPT              Comitetul European pentru Prevenirea Torturii

ECPT            Convenþia europeanã pentru prevenirea torturii

EPR              Regulamentul european al penitenciarelor

ICCPR          Pactul internaþional al ONU privind drepturile civile ºi politice

ICPR             Convenþia inter-americanã pentru prevenirea ºi sancþionarea torturii

ICRC            Comitetul Internaþional al Crucii Roºii

ONG             Organizaþie non-guvernamentalã

ODIHR         Oficiul pentru Instituþii Democratice ºi Drepturile Omului al OSCE

OHCHR        Oficiul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului

OPCAT         Protocolul Opþional la Convenþia ONU împotriva torturii

OSCE           Organizaþia pentru Securitate ºi Cooperare în Europa

ONU            Organizaþia Naþiunilor Unite

UNCAT       Convenþia ONU împotriva torturii

Abrevierile pentru standardele utilizate doar în capitolul IV, secþiunea privind 
standardele, sunt prezentate la începutul acelui capitol.
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I N T R O D U C E R E

„Raportorul Special este convins cã existã 
necesitatea unei transformãri radicale a concepþiilor 
societãþii internaþionale privind natura privaþiunii de 
libertate. Paradigma de bazã, acceptatã de cel puþin 
un secol, este cã închisorile, comisariatele de poliþie 
ºi instituþiile similare sunt locuri închise ºi secrete, 
activitãþile din interiorul cãrora sunt ascunse de 
privirile publice. (...) Este necesarã înlocuirea 
paradigmei de opacitate prin cea de transparenþã. 
Prezumþia trebuie sã fie cea de acces deschis la toate 
locurile de privaþiune de libertate.”

Sir Nigel Rodley
(ex) Raportor Special al ONU privind tortura

3 iulie 2001, A/56/156, paragraf 35

DE CE ESTE NECESAR UN GHID DE MONITORIZARE A LOCURILOR 
DE DETENÞIE?

Transparenþa ºi controlul independent al administraþiei publice 
sunt partea componentã a oricãrui sistem bazat pe principiile 
democraþiei ºi supremaþiei legii. Aceasta este în special adevãrat în 
cazul monitorizãrii competenþei statului de a priva persoanele de 
libertate. Monitorizarea tratamentului ºi condiþiilor de detenþie a 
persoanelor private de libertate prin vizite neanunþate ºi regulate este 
unul din cele mai eficiente mijloace de prevenire a torturii ºi a 
maltratãrii.

Ideea unei monitorizãri externe ºi independente a locurilor de 
detenþie a progresat considerabil pe parcursul ultimilor câþiva ani. În 
prezent, este pe larg acceptatã concepþia potrivit cãreia, una din cele 



mai bune protecþii împotriva torturii ºi maltratãrii este ca locurile de 
detenþie sã fie cât mai transparente posibil, cu posibilitatea unui acces 
regulat al membrilor respectabili ai societãþii. Aceastã evoluþie pozitivã 
este reflectatã prin adoptarea la 18 decembrie 2002 a Protocolului 
opþional la Convenþia Naþiunilor Unite împotriva torturii (OPCAT), al 
cãrui obiectiv este “de a crea un sistem de efectuare a unor vizite 
regulate de cãtre organe naþionale ºi internaþionale independente la 
locurile de privare de libertate, în scopul prevenirii torturii ºi altor 
tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante. ” 

În conformitate cu OPCAT, obligaþia principalã de prevenire a 
torturii este impusã statului, deoarece statele-pãrþi au obligaþia de a 
“crea, desemna sau menþine unul sau câteva mecanisme naþionale de 
prevenire”. Este necesarã crearea unor mecanisme noi sau 
mecanismele existente vor fi ajustate pentru a se conforma criteriilor 
OPCAT. Aceastã structurã nu trebuie sã fie una exclusivã sau sã 
acþioneze în detrimentul altor forme de monitorizare la nivel naþional. 
În acest context, acest ghid practic îºi propune sã serveascã ca un 
instrument util în promovarea unor vizite preventive eficiente din 
partea oricãrui grup sau organ de monitorizare la nivel naþional.

GRUPUL ÞINTÃ

Prezentul ghid este adresat oricãrei persoane sau organ 
împuternicit sã monitorizeze ºi sã efectueze vizite la locurile de detenþie 
la nivel naþional. În conformitate cu cele mai sus-menþionate, 
utilizatorii primari vor fi membrii mecanismelor create sau desemnate 
în calitate de „mecanisme naþionale de prevenire” în baza prevederilor 
OPCAT. 

Ghidul însã nu este limitat doar la aceste organe, ci poate fi utilizat 
într-o mãsurã mai vastã ca un instrument ºi de cãtre alte persoane sau 
instituþii cu funcþia de monitorizare a locurilor de detenþie în þara lor. 
Acesta se adreseazã organelor care deja au obþinut accesul în locurile de 
detenþie în baza mandatului lor sau printr-un acord specific. Prin 
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n

n

urmare, problema obþinerii accesului în locurile de detenþie nu este 
1reflectatã.   

În afarã de mecanismele naþionale de efectuare a vizitelor, ghidul 
mai poate reprezenta un instrument util pentru instituþiile interesate de 
probleme mai generale legate de privare de libertate, cum ar fi 
organizaþiile non-guvernamentale internaþionale ºi naþionale, 
organizaþiile internaþionale ºi regionale ºi oficiile regionale ale 
acestora.

În final, intenþia noastrã este ca informaþia prezentatã în ghid sã fie 
utilã ºi autoritãþilor responsabile ºi personalului angajat în cadrul 
locurilor de detenþie, deoarece anume lor le revine rolul de a coopera cu 
organele de monitorizare.

Obiectivele ghidului

Obiectivul general al ghidului este de a promova existenþa unor 
organe eficiente de efectuare a vizitelor, fie a celor recent instituite fie a 
celor care deja funcþioneazã, prin sporirea profesionalismului ºi 
impactului acestora în prevenirea torturii ºi ameliorarea condiþiilor de 
detenþie.

Obiectivele specifice sunt urmãtoarele:

de a oferi sfaturi ºi recomandãri concrete privind metodologia de 
efectuare a vizitelor prin urmarea unor paºi concreþi (pregãtirea, 
implementarea ºi evaluarea ulterioarã);

de a promova cooperarea dintre diverse organe naþionale de 
efectuare a vizitelor, precum ºi dintre organele naþionale ºi 
internaþionale;

1
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Aceastã problemã este reflectatã în Partea a II-a a Ghidului APT/ODIHR „Monitorizarea 
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de a prezenta într-un mod practic ºi tematic diverse standarde 
internaþionale relevante de monitorizare a locurilor de detenþie;

de a oferi informaþii asupra conþinutului OPCAT, care este primul 
tratat internaþional în materia drepturilor omului în care sunt 
stipulate criterii ºi garanþii clare pentru independenþa ºi 
funcþionarea eficientã a „mecanismelor naþionale de prevenire”;

prin întreprinderea mãsurilor de mai sus, de a acorda asistenþã la 
prevenirea instituirii mecanismelor într-un mod ce contravine 
principiilor OPCAT.

Ghidul nu este prevãzut sã corespundã unui anumit mecanism, nici 
unei anumite þãri sau regiuni. Acesta þinteºte spre a fi relevant unui 
public larg ºi universal. 

Sfera de aplicare a ghidului

Ghidul este conceput pentru aplicarea în cadrul procesului de 
monitorizare în orice loc în care persoanele sunt private de libertate. 
Însã în practicã, acesta se axeazã cu preponderenþã asupra 
penitenciarelor ºi, într-un grad mai limitat, asupra comisariatelor de 
poliþie. Monitorizarea unor locuri specifice, cum sunt instituþiile 
psihiatrice, centrele pentru minori sau cetãþeni strãini deþinuþi,  necesitã 
o abordare specificã, deºi sunt aplicabile ºi unele concepte generale.

Astfel de categorii vulnerabile de deþinuþi, cum ar fi femeile, copiii, 
minoritãþile sau imigranþi strãini, nu sunt prezentaþi în cadrul unui 
capitol separat, însã, acolo unde este posibil, figureazã în cadrul 
ghidului sub titluri separate. 

Ghidul este structurat dupã cum urmeazã: primul capitol conþine o 
introducere generalã privind importanþa monitorizãrii condiþiilor de 
detenþie. Al doilea capitol sumarizeazã pe scurt mecanismele naþionale 
ºi internaþionale existente ºi face referinþã specialã la caracteristicile 
mecanismelor naþionale de prevenire, dupã cum acestea sunt prezentate 
de OPCAT. Al treilea capitol are un aspect mai mult operaþional, 

n

n

n
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descriind modul de efectuare a vizitelor, de la etapa pregãtirii la cea de 
evaluare ulterioarã. Ultimul capitol prezintã, temã dupã temã, aspectele 
detenþiei care trebuie luate în consideraþie în cadrul vizitelor ºi 
comentarii privind prevederile corespunzãtoare din standardele 
internaþionale. 

Definiþia termenilor-cheie:

Monitorizarea locurilor de detenþie

Monitorizarea locurilor de detenþie descrie, în timp, procesul de 
examinare regulatã, în baza vizitelor la locul nemijlocit de detenþie, a 
tuturor aspectelor detenþiei. Examinarea poate implica toate sau numai 
anumite categorii de deþinuþi (a se vedea mai jos), care se aflã în unul 
sau câteva locuri de detenþie (a se vedea mai jos).

Monitorizarea include rapoartele verbale ºi scrise privind 
rezultatele examinãrii, precum ºi recomandãrile pentru autoritãþile 
vizate ºi alþi actori la nivel naþional ºi internaþional, implicaþi în 
protecþia persoanelor private de libertate. De asemenea, ea include 
mãsurile ulterioare de evaluare a implementãrii recomandãrilor 
comunicate autoritãþilor. 

Deþinut

Termenul de „deþinut” este folosit în diverse feluri în þãri diferite ºi 
chiar în cadrul diferitor documente internaþionale. Uneori, termenul 
este utilizat pentru a descrie doar persoanele aflate în detenþie 
provizorie sau care se aflã sub arest administrativ ºi nu deþinuþii 
condamnaþi. În prezentul ghid termenul „deþinut” este utilizat în sensul 
sãu cel mai larg posibil, spre a se referi la orice persoanã lipsitã de 
libertate personalã în urma reþinerii, arestului administrativ, detenþiei 
provizorii sau condamnãrii ºi plasatã într-o instituþie de detenþie (a se 
vedea mai jos).
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Loc de detenþie

Termenul de „loc de detenþie” este de asemenea utilizat aici într-un 
sens larg. Prin acesta se are în vedere orice loc în care persoana este 
privatã de libertate: penitenciarele, comisariatele de poliþie, centrele 
pentru strãini ºi solicitanþi de azil, centrele pentru minori, casele de 
asistenþã socialã, instituþiile psihiatrice, închisorile sau celulele pentru 
personalul militar ºi orice alte locuri în care persoanele pot fi private de 
libertate.

Organe naþionale de efectuare a vizitelor

Acest termen se referã la toate structurile de nivel local (naþionale, 
regionale sau ale unei comunitãþi), prin intermediul cãrora diverse 
tipuri de organe independente (instituþii naþionale de protecþie a 
drepturilor omului, oficiile ombudsmanului (avocatului parlamentar), 
organe speciale de efectuare a vizitelor, ONG-uri naþionale, comitete de 
cetãþeni ºi alte grupuri ale societãþii civile) monitorizeazã locurile de 
detenþie.

Mecanism naþional de prevenire

Acest termen se referã în mod specific la mecanismele desemnate 
de cãtre statul-parte în calitate de „mecanism naþional de prevenire”, în 
baza prevederilor OPCAT.

Vizitã

Termenul „vizitã” are un înþeles larg ºi cuprinde nu doar vizita 
nemijlocitã la locul de detenþie, dar ºi pregãtirea ºi evaluarea ulterioarã 
a acesteia. Acesta se referã la vizita la locul de detenþie în ansamblu, 
precum ºi la vizitele cu scop mai restrâns – la anumiþi deþinuþi, sau 
vizând o problemã, tematicã sau incident anume. 
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1. PROTECÞIA PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE

1.1. Privarea de libertate

Dreptul la libertate personalã ºi la libertatea circulaþiei este unul 
din drepturile fundamentale ale omului. Totuºi acest drept nu este unul 
absolut. Statele pot priva persoanele de libertatea lor prin intermediul 
arestului sau detenþiei, în cazurile în care existã motive pentru aplicarea 
acestor mãsuri, ºi procedurile care trebuie aplicate sunt stabilite în mod 
clar de lege. Arestul sau detenþia arbitrarã sunt interzise de dreptul 
internaþional.

Privarea de libertate înseamnã plasarea persoanei într-o instituþie 
publicã sau privatã, pe care persoana nu o poate pãrãsi la discreþia sa, 
prin ordinul unei autoritãþi judecãtoreºti, administrative sau altei 
autoritãþi.

Exemple de privare de libertate:

Arestare

Reþinerea înainte de prezentarea învinuirii (detenþia provizorie 
de cãtre organele de poliþie)

Detenþia dupã prezentarea învinuirii ºi înainte de proces 
judiciar (detenþia preventivã)

Detenþia în cadrul instituþiei penitenciare (ispãºirea pedepsei cu 
închisoare dupã pronunþarea sentinþei definitive)

Arestul administrativ

Detenþia minorilor

Internarea într-o instituþie psihiatricã

Detenþia ca mãsurã disciplinarã în cadrul unei instituþii militare

Standardele internaþionale îndeamnã statele sã limiteze utilizarea 
mãsurii de privaþiune de libertate. Detenþia preventivã nu poate fi 

n
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2

utilizatã ca o metodã sistematicã, ci ca „o mãsurã de ultim resort în 
cadrul procedurii penale, o atenþie sporitã fiind acordatã cercetãrii 

2faptei penale incriminate ºi protecþiei societãþii ºi victimei ”. 
Standardele promoveazã utilizarea mãsurilor alternative ºi non-
privative de libertate, cum ar fi munca în folosul comunitãþii. 

În special, standardele internaþionale încurajeazã statele sã evite 

detenþia minorilor, inclusiv ºi înainte de proces.

Odatã cu aplicarea detenþiei, persoanele îºi pierd dreptul la 
libertatea circulaþiei. Ele trebuie sã continue sã beneficieze de celelalte 
drepturi fundamentale. În special, ele trebuie sã fie tratate într-un mod 
respectuos pentru demnitatea inerentã persoanei umane.

1.2. PROTECÞIA PERSOANELOR PRIVATE DE     

       LIBERTATE

Persoanele private de libertate sunt vulnerabile ºi mai cu seamã 
susceptibile de încãlcarea drepturilor lor. Securitatea ºi bunãstarea lor 
sunt puse pe seama autoritãþilor de detenþie, care ar trebui sã garanteze 
condiþii de detenþie care sã exprime respect faþã de drepturile omului ºi 
demnitatea umanã. Monitorizarea condiþiilor de detenþie este, prin 
urmare, o parte integrantã a sistemului de protecþie a persoanelor 
private de libertatea lor.  Un element esenþial din cadrul sistemului de 
monitorizare îl constituie vizitele neanunþate, efectuate cu regularitate 
de cãtre organele independente la locurile de detenþie, urmate de 
raporturi ºi recomandãri adresate autoritãþilor ºi o evaluare ulterioarã 
sistematicã a implementãrii acestor recomandãri. Orice stat care tinde 
spre asigurarea respectãrii drepturilor omului în acest domeniu trebuie 
sã dispunã de un astfel de sistem sau sã-l instituie. 

Practica a demonstrat cã un sistem eficient naþional de protecþie a 
persoanelor private de libertate va include urmãtoarele elemente:
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1. Un cadru naþional legislativ care conþine standarde de 
protecþie stabilite prin dreptul internaþional: ºi anume, adoptarea 
unor legi ºi acte normative corespunzãtoare, care sã asigure un 
cadru pentru politicile ºi directivele guvernamentale.

2. O implementare eficientã a acestui cadru legislativ la 
menþinerea ordinii ºi supremaþiei legii, în cadrul practicii 
judiciare, la organizarea detenþiei ºi tratamentul persoanelor 
private de libertate. Aceasta include:

o voinþã politicã clar exprimatã ºi comunicatã pe larg, care 
susþine implementarea cadrului legislativ;

resurse umane instruite în conformitate cu codurile 
deontologice adecvate;

resurse financiare ºi materiale.

3.  Monitorizarea aplicãrii eficiente a cadrului legislativ prin:

servicii interne de inspecþie;

controlul judecãtoresc din partea judecãtorilor,
procurorilor;

avocaþi ºi Baroul de avocaþi;

instituþii naþionale de protecþie a drepturilor omului ºi 
oficiile avocaþilor parlamentari;

organe naþionale independente de efectuare a vizitelor;

organizaþii non-guvernamentale;

mecanisme internaþionale (ICPR, CPT, viitorul Subcomitet 
ONU la CAT)

Luatã în ansamblu, o astfel de monitorizare ajutã la asigurarea 
unei retrospective asupra lucrului efectuat de organele de stat. Se 
pot propune mãsuri atât de ordin practic, cât ºi legislativ. Este 
posibilã identificarea ºi împãrtãºirea bunelor practici.

n
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2.  MONITORIZAREA LOCURILOR DE DETENÞIE PRIN EFECTUAREA 
     VIZITELOR

2.1. Ce se subînþelege prin monitorizarea locurilor de detenþie?

Monitorizarea descrie procesul de efectuare a unor examinãri cu 
regularitate a tuturor aspectelor de detenþie, pe parcursul unei 
perioade de timp. Examinarea poate implica toate sau unele categorii de 
persoane private de libertate într-un singur sau mai multe locuri de 
detenþie. 

Toate aspectele detenþiei sunt interdependente ºi trebuie examinate 
în raport unele cu altele (a se vedea capitolul IV):

mãsurile legale ºi administrative stabilite ºi aplicate în cadrul 
instituþiei de detenþie în scopul protecþiei persoanei, care 
garanteazã dreptul lui/ei la viaþã, ºi la integritate fizicã ºi 
psihologicã;

condiþiile de trai în timpul detenþiei;

regimul de detenþie (activitãþi, contacte cu lumea din exterior);

accesul la asistenþã medicalã;

organizarea ºi administrarea deþinuþilor ºi a personalului precum ºi 
a relaþiilor dintre deþinuþi ºi autoritãþile penitenciare.

Monitorizarea include transmiterea rapoartelor verbale ºi scrise 
privind rezultatele controlului cãtre autoritãþile vizate ºi, în unele 
cazuri, alþi actori implicaþi în protecþia persoanelor private de libertate 
la nivel naþional ºi internaþional, ºi organele mass-media. Aceasta de 
asemenea include evaluarea ulterioarã a implementãrii recomandãrilor 
transmise autoritãþilor.

2.2. Importanþa monitorizãrii

Monitorizarea condiþiilor de detenþie este absolut necesarã din 
diferite motive:

Privarea persoanei de libertate constituie un act serios de 
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constrângere din partea statului, prezentând un risc inerent de 
abuzuri ale drepturilor omului;

Prin pierderea libertãþii, persoana deþinutã devine aproape integral 
dependentã de autoritãþile penitenciare ºi autoritãþile publice în ce 
priveºte garantarea protecþiei, drepturilor ºi surselor sale de 
existenþã;

Posibilitãþile persoanelor private de libertate de a influenþa soarta 
proprie sunt limitate, dacã nu chiar inexistente;

Locurile de detenþie sunt, prin definiþie, locuri închise ºi menite sã-
i þinã pe deþinuþi la distanþã de societate.

În orice perioadã ºi în orice loc, persoanele private de libertate 
sunt vulnerabile ºi expuse riscului de a fi maltratate ºi chiar torturate. 
Aceasta înseamnã cã ei trebuie asiguraþi cu o protecþie sporitã prin 
monitorizarea condiþiilor lor de detenþie. 

Trebuie de menþionat faptul cã integrarea mecanismelor de 
monitorizare în sistemul permanent de protecþie a persoanelor private 
de libertate nu semnificã în mod necesar cã în instituþiile de detenþie 
existã probleme grave sau cã nu existã încrederea în autoritãþile 
responsabile. 

Mai curând, este cazul de supunere a acestui dezechilibru imens de 
putere, prin care se caracterizeazã relaþia deþinutului cu instituþia de 
detenþie, unui scrutin extern din partea unui organ împuternicit sã 
intervinã în cazuri de abuz al acestei puteri. Aceste mecanisme de 
control promoveazã protecþia drepturilor omului, acordã asistenþã în 
limitarea riscului de tratament degradant ºi reglementeazã orice mãsuri 
excesive aplicate împotriva persoanelor private de libertate. 

De asemenea, ele  contribuie la transparenþa ºi 
responsabilitatea locurilor de privaþiune de libertate, astfel conferind o 
legalitate mai mare administrãrii locurilor de privaþiune de libertate ºi 
sporind încrederea publicã în aceste instituþii. 
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2.3. Vizitarea locurilor de detenþie – instrumentul principal al 
monitorizãrii

Locurile de detenþie sunt monitorizate în mod esenþial prin 
3intermediul vizitelor la locurile de privare a persoanelor de libertate . 

Aceste vizite au mai multe funcþii:

Funcþia preventivã: simplul fapt cã cineva din exterior viziteazã 
cu regularitate locul de detenþie contribuie în sine la protecþia 
persoanelor deþinute în acel loc.

Protecþia directã: vizitele pe teren fac posibilã reacþionarea 
imediatã la problemele deþinuþilor, care nu au fost soluþionate de 
cãtre autoritãþile de rigoare;

Documentarea: în cadrul vizitelor, pot fi examinate diferite 
aspecte ale detenþiei ºi evaluatã oportunitatea acestora; informaþia 
obþinutã asigurã o bazã pentru elaborarea unor concluzii, 
documentarea acestora ºi justificarea oricãror mãsuri de 
constrângere propuse. De asemenea, vizitele asigurã oportunitatea 
documentãrii anumitor aspecte specifice ale detenþiei care ar putea 
fi examinate în cadrul unor studii tematice;

Baza pentru un dialog cu autoritãþile de detenþie: vizitele fac 
posibilã stabilirea unor dialoguri directe cu autoritãþile ºi oficialii 
responsabili de administrarea locurilor de detenþie. Acest dialog, 
atâta timp cât este bazat pe respectul reciproc, conduce la 
dezvoltarea unei relaþii de lucru constructive, în cadrul cãreia ar 
putea fi obþinute punctele de vedere ale oficialilor despre condiþiile 
lor de lucru ºi identificate problemele cu care se confruntã. 

În plus, trebuie de menþionat cã pentru persoanele private de 
libertate, intrarea în contact direct cu persoanele din exterior, care se 
intereseazã de condiþiile în care se aflã, este de asemenea importantã ºi 
constituie o formã de protecþie, precum ºi suport moral. 

Informaþia despre condiþiile de detenþie obþinutã în afara locurilor de detenþie poate fi de 
asemenea utilizatã ca bazã pentru intervenþie în cazurile în care aceste locuri nu sunt accesibile. 
Însã, validitatea ºi legalitatea acestor intervenþii poate fi contestatã mai uºor, decât acea a 
vizitelor directe pe teren.



4
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3.  PRINCIPIILE DE BAZÃ ALE MONITORIZÃRII LOCURILOR DE 
     DETENÞIE

Monitorizarea locurilor de detenþie prin efectuarea vizitelor este o 
sarcinã delicatã ºi sensibilã. Atât din motive etice, precum ºi din 
considerente de eficienþã, este important ca persoanele care efectueazã 
vizitele sã ia în consideraþie ºi sã respecte o serie de principii de bazã.

Urmãtoarele principii sunt în mare parte preluate din cadrul 
celor optsprezece principii de bazã ale monitorizãrii,  identificate în 

4Manualul de instruire al Naþiunilor Unite  pentru monitorizarea 
drepturilor omului. Ele au fost adaptate în funcþie de necesitate, pentru a 
lua în consideraþie specificul monitorizãrii locurilor de detenþie.

Mecanismele trebuie sã elaboreze strategii de recrutare, practici de 
lucru ºi instruire care sã protejeze aceste calitãþi de bazã. Evaluãrile 
colegiale s-au demonstrat a fi esenþiale pentru asigurarea faptului ca 
aceste principii sã fie incorporate în practica de monitorizare. 

1. Principiul de a nu cauza vreun rãu

Deþinuþii sunt în mod deosebit vulnerabili ºi securitatea lor 
trebuie întotdeauna sã fie o prioritate pentru vizitatori, care nu 
trebuie sã întreprindã nici o acþiune sau mãsurã care ar putea 
expune o persoanã sau un grup de persoane unui risc. În mod 
deosebit, în situaþia sesizãrilor unor cazuri de torturã sau 
maltratare, se va lua în consideraþie principiul confidenþialitãþii, 
securitãþii ºi sensibilitãþii. Vizitele planificate sau pregãtite 
insuficient, sau vizitele care nu sunt efectuate în conformitate cu 
metodologia sau principiile de bazã ce urmeazã, pot fi, de fapt, 
mai curând dãunãtoare, decât folositoare.

Capitolul V (pag. 87-93) al Manualului de instruire privind monitorizarea drepturilor omului, 
Seria de instruiri profesionale nr. 7, Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului, 
Naþiunile Unite, New York, Geneva, 2001.
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2. Principiul unei judecati rationale

Monitorii trebuie sa fie familiarizati cu standardele si regulile in 
baza carora se efectueaza monitorizarea. Insa, indiferent de 
numarul, relevanta si precizia regulilor, acestea nu pot substitui 
bunul simt si o buna ratiune personala. Prin urmare, monitorii 
trebuie sa posede si sa puna in aplicare ratiunea lor personala in 
orice circumstante.

3. Principiul respectãrii autoritãþilor ºi personalului  
    responsabil

Dacã nu se stabileºte un minim de bazã de respect reciproc între 
personal ºi echipa ce efectueazã vizita, lucrul din cadrul locurilor 
de detenþie poate fi periclitat. Vizitatorii trebuie întotdeauna sã 
respecte funcþionarea autoritãþilor ºi sã încerce sã identifice care 
este statutul ierarhic ºi funcþiile de bazã ale acestora, astfel încât 
sã fie capabili sã soluþioneze orice problemã la un nivel 
corespunzãtor. Deºi este clar cã existã posibilitatea ca unul din 
membrii personalului sã se comporte inadecvat, multe probleme 
îºi au originea nu în comportamentului unui singur individ, ci în 
deficienþele sistemului de privaþiune de libertate, care 
încurajeazã comportamentul inadecvat. De asemenea, vizitatorii 
trebuie sã ia în consideraþie faptul cã personalul angajat în cadrul 
locurilor de detenþie îndeplineºte o muncã care solicitã mult 
efort, care este deseori subestimatã în societate ºi, cum e cazul în 
multe þãri, este slab remuneratã.  

4. Principiul respectãrii persoanelor private de libertate

Oricare ar fi motivele privaþiunii de libertate, deþinuþii trebuie sã 
fie trataþi cu respect ºi politeþe. Vizitatorul trebuie sã se prezinte. 



5. Principiul credibilitãþii

Vizitatorii trebuie sã explice clar, atât deþinuþilor cât ºi 
personalului, care sunt obiectivele ºi limitele lucrului lor de 
monitorizare ºi sã se comporte corespunzãtor. Ei nu trebuie sã 
facã promisiuni pe care nu le vor putea þine sau este puþin 
probabil sã le þinã, nici sã întreprindã vreo acþiune pe care nu o 
pot duce la bun sfârºit.

6. Principiul respectãrii confidenþialitãþii

Respectul faþã de confidenþialitatea informaþiei comunicate în 
cadrul unor interviuri private este un principiu esenþial. 
Vizitatorii nu trebuie sã reprezinte pe nici un deþinut, utilizând 
numele lui/ei fãrã sã dispunã de acordul expres ºi informat al 
acestuia/acesteia. Vizitatorii trebuie sã se asigure cã deþinutul 
înþelege pe deplin beneficiile, precum ºi posibilele riscuri sau 
consecinþe negative ale oricãrei acþiuni întreprinse în numele 
lui/ei. Vizitatorii, lucrãtorii medicali ºi traducãtorii sunt toþi 
obligaþi sã respecte principiul confidenþialitãþii. 

7. Principiul respectãrii securitãþii

Termenul de securitate cuprinde securitatea personalã a 
vizitatorilor, securitatea deþinuþilor care se aflã în contact cu 
aceºtia ºi securitatea locului de detenþie. 

Este important sã fie respectat regulamentul intern al locurilor în 
care se efectueazã vizitele ºi sã fie obþinute recomandãrile sau sã 
fie solicitat acordul special al persoanelor împuternicite. 
Deseori, autoritãþile invocã motive de securitate pentru a 
interzice vizitele în unele locuri specifice sau impun anumite 
condiþii la efectuarea interviurilor cu anumiþi deþinuþi. În ultimã 
instanþã, este responsabilitatea delegaþiei care efectueazã vizita 
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de a decide dacã ºi în ce mod ei doresc sã urmeze aceste sfaturi.

Vizitatorii se vor abþine de la introducerea sau scoaterea din locul 
de detenþie a oricãrui obiect fãrã acordul prealabil al autoritãþilor.  
Ei vor face vizibilã identitatea sa prin purtarea ecusoanelor sau a 
unui alt mijloc de identificare. 

Cu privire la securitatea deþinuþilor vizitaþi, vizitatorul trebuie sã 
decidã cum sã utilizeze informaþia în aºa mod, încât sã nu expunã 
persoanele în cauzã unor riscuri. Vizitatorii vor efectua vizite 
repetate ºi se vor întâlni din nou cu majoritatea deþinuþilor cu care 
s-au întâlnit anterior, pentru a se convinge cã aceºtia nu au fost 
supuºi represaliilor.

8. Principiul de a fi consecvent, persistent ºi rãbdãtor

Legitimitatea mecanismului de efectuare a vizitelor se stabileºte 
în timp, în special ca rezultat al relevanþei, persistenþei si 
consecvenþei modului sãu de funcþionare. Monitorizarea 
locurilor de detenþie necesitã eficienþã, regularitate ºi 
continuitate. Aceasta implicã vizitarea cu regularitate a aceloraºi 
locuri ºi administrarea unor probe suficiente pentru a face 
concluzii bine argumentate ºi recomandãri. De asemenea, 
persistenþa este esenþialã ºi în cadrul activitãþilor ulterioare de 
evaluare.

9. Principiul exactitãþii ºi preciziei

Pentru elaborarea unor rapoarte bine documentate ºi 
recomandãri relevante este important ca în cadrul vizitei de teren 
sã fie colectatã informaþia veritabilã ºi precisã. 

10. Principiul sensibilitãþii

În special la intervievarea deþinuþilor, vizitatorii trebuie sã fie 
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sensibili la situaþia, dispoziþia ºi necesitãþile persoanei în cauzã, 
precum ºi la nevoia de a lua mãsuri necesare pentru protejarea 
securitãþii sale personale. În cazurile unor sesizãri privind 
aplicarea torturii sau a relelor tratamente, vizitatorii trebuie sã fie 
conºtienþi de existenþa problemelor de retraumatizare (a se vedea 
capitolul IV: tortura ºi maltratarea).

11. Principiul obiectivitãþii

Vizitatorii trebuie sã încerce sã înregistreze fapte reale ºi sã 
adopte un comportament care sã nu fie prejudiciat de 
resentimente sau opinii preconcepute atât faþã de personalul 
angajat cât ºi faþã de deþinuþi.

12. Principiul unui comportament integru

Vizitatorii trebuie sã trateze toþi deþinuþii, autoritãþile ºi 
personalul, precum ºi colegii lor cu care efectueazã vizite, într-o 
manierã decentã ºi cu respect. Ei nu trebuie sã fie motivaþi de 
interese personale ºi trebuie sã fie oneºti. În toate faptele lor, ei 
trebuie sã acþioneze în conformitate cu standardele 
internaþionale ale drepturilor omului,  pe care sunt împuterniciþi 
sã le implementeze.

13. Principiul vizibilitãþii

La locul de detenþie, vizitatorii trebuie sã se asigure cã atât 
personalul, cât ºi deþinuþii sunt familiarizaþi cu metodologia ºi 
mandatul organului care efectueazã vizita, astfel încât ei sã 
cunoascã în ce mod li se pot adresa. Vizitatorii trebuie sã poarte 
ecusoane sau un alt mijloc de identificare. În afara locului de 
detenþie, activitatea mecanismului de efectuare a vizitelor 
trebuie sã fie supus unei largi publicitãþi prin intermediul 
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rapoartelor scrise ºi a unei utilizãri atente a mijloacelor mass-
media (a se vedea Capitolul III, secþiunea 5, evaluarea ulterioarã 
a vizitei).

Lectura suplimentarã

Naþiunile Unite, Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile 
Omului, Seria de instruiri profesionale nr. 7, Manualul de 
instruire privind monitorizarea drepturilor omului, New York, 
Geneva, 2001

Fundaþia Helsinki pentru Drepturile Omului, Monitorizarea 
drepturilor omului, Varºovia, 2001.
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De mai mult timp, monitorizarea la nivel naþional se baza doar pe 
controalele efectuate de cãtre organele administrative interne. Însã s-a 
recunoscut tot mai mult necesitatea unui scrutin public mai extins al 
locurilor de privaþiune de libertate ºi s-au stabilit alte forme de 
monitorizare naþionalã, total independente de autoritãþile de detenþie. 
De asemenea, în paralel, s-a cristalizat ideea unui control internaþional, 
ºi, treptat, monitorizarea locurilor de detenþie de cãtre organele 
internaþionale a devenit o realitate.

Odatã cu adoptarea recentã a OPCAT, care se bazeazã pe 
efectuarea vizitelor preventive la locurile de detenþie atât de 
mecanismele naþionale, cât ºi cele internaþionale, s-a mai fãcut un pas 
spre stabilirea unui sistem global de implementare reciprocã a 
mecanismelor internaþionale ºi naþionale.

Este, de asemenea, important de menþionat, cã odatã cu adoptarea 
OPCAT, s-au conturat pentru prima datã într-un instrument 
internaþional criterii ºi garanþii pentru o funcþionare eficientã a 
mecanismelor naþionale de efectuare a vizitelor. 

Secþiunile 1 ºi 2 ale prezentului capitol prezintã un sumar al 
tipurilor de mecanisme existente la nivel naþional ºi internaþional. 
Secþiunea 3 conþine o prezentare a mecanismelor de efectuare a 
vizitelor, stipulate de OPCAT, cu referinþã specialã la mecanismele 
naþionale de prevenire. În final, secþiunea 4 elucideazã problema 
necesitãþii existenþei unei coordonãri dintre organele naþionale ºi 
internaþionale de efectuare a vizitelor.

1. EFECTUAREA VIZITELOR LA NIVEL NAÞIONAL

Monitorizarea condiþiilor de detenþie este, în primul rând, 
responsabilitatea autoritãþilor naþionale, în custodia cãrora se aflã 
persoanele private de libertate.

„În scopul supravegherii unei respectãri stricte a legislaþiei ºi 
actelor normative relevante, locurile de detenþie trebuie vizitate cu 
regularitate de cãtre persoane calificate ºi experimentate, desemnate de 
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cãtre ºi responsabile în faþa unei autoritãþi competente, diferite de 
autoritatea direct responsabilã de administrarea locului de detenþie sau 
a penitenciarului.” Principiul 29, paragraful 1 al Setului de Principii 
privind protecþia tuturor persoanelor aflate sub orice formã de arest 
sau detenþie. 

Majoritatea statelor au stabilit mecanisme proprii de inspecþie 
internã, la care uneori se alãturã ºi controlul judecãtoresc. Însã, statele 
au fost mai lente în dezvoltarea mecanismelor de monitorizare externe 
ºi independente. 

1.1. Inspecþiile interne

Majoritatea statelor au instituit un sistem de inspecþii 
administrative interne, efectuat de cãtre instituþiile guvernamentale, 
responsabile pentru efectuarea vizitelor la locurile de privaþiune de 
libertate, ca parte a funcþionãrii normale a marilor birocraþii. Rolul 
acestor organe administrative este, de regulã, limitat la controlul 
conformitãþii personalului ºi procedurilor cu standardele dreptului 
naþional, precum ºi cu procedurile ºi reglementãrile administrative. 
Aceste organe rar incorporeazã o perspectivã mai vastã, care sã includã 
astfel de aspecte ca demnitatea ºi drepturile omului ale persoanelor 
private de libertate. Din acest motiv, este real ca procedurile de 
inspecþie internã sã fie pe deplin implementate, iar condiþiile de detenþie 
sã rãmânã în continuare incompatibile cu standardele internaþionale ale 
drepturilor omului.  Acesta este motivul pentru care doar monitorizarea 
internã este insuficientã ºi trebuie suplinitã cu monitorizarea 
independentã externã. 

1.2. Controlul judecãtoresc

Ca parte componentã a atribuþiilor sale, judecãtorii ºi procurorii 
sunt deseori responsabili de efectuarea unor vizite regulate la locurile 
de detenþie ºi inspectarea condiþiilor de detenþie. În unele þãri, ”un 
judecãtor de inspecþie” poate vizita penitenciarele pentru persoanele 
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condamnate ºi decide asupra problemelor legate de executarea 
sentinþei. Inspecþiile judecãtoreºti variazã în frecvenþa ºi calitatea lor. 
Ele pot fi un instrument eficient dacã judecãtorul poate emite hotãrâri 
obligatorii privind condiþiile de detenþie.    

1.3. Monitorizarea independentã externã 

În ultimii ani, recunoaºterea faptului cã locurile de detenþie trebuie 
sã fie transparente ºi pasibile de rãspundere, a dus la instituirea unor 
mecanisme naþionale independente de monitorizare. Acestea au 
devenit tot mai profesioniste ºi ºi-au sporit influenþa. Astfel de 
mecanisme externe pot fi de diverse tipuri: instituþii oficiale create de 
Parlament, organe din cadrul unor ministere specifice sau grupuri din 
partea societãþii civile sau o combinaþie a tuturor acestor forme.

Mecanismele externe create de cãtre Parlament includ Oficiul 
avocatului parlamentar ºi instituþii naþionale pentru protecþia 
drepturilor omului. Mandatul de obicei vast al acestora în 
monitorizarea ºi promovarea respectãrii drepturilor omului, combinat 
cu competenþa lor de a examina petiþii individuale, deseori include ºi 
posibilitatea vizitãrii ºi monitorizãrii locurilor de detenþie. Însã, 
calitatea ºi frecvenþa acestor vizite poate varia. În plus, vizitele la 
locurile de detenþie sunt deseori întreprinse pentru a verifica 
veridicitatea unor sesizãri specifice ºi investiga anumite plângeri 
individuale ºi nu au scopul de a efectua anumite examinãri preventive ºi 
a evalua condiþiile de detenþie cu scopul de a preveni apariþia unor 
probleme pe viitor. O caracteristicã avantajoasã a instituþiilor naþionale 
de protecþie a drepturilor omului ºi a oficiului avocatului parlamentar 
este cã acestea, de regulã, prezintã rapoarte publice Parlamentului ºi 
recomandãrile lor au autoritate, din motiv cã sunt organe cu statut 
oficial.

În unele þãri, au fost instituite organe speciale de monitorizare, 
care fac parte dintr-un minister desemnat. Deseori, aceste organe au 
atribuþii duble: de control a condiþiilor de detenþie în locurile 
subordonate acelui minister ºi de prezentare a propunerilor cãtre 
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Minister privind îmbunãtãþirile necesare. Astfel de organe pot fi 
constituite din oficialitãþi, reprezentanþi ai ONG-lor, membri 
independenþi ai societãþii civile (persoane civile) sau o combinaþie a 
tuturor acestor forme. Aceste organe emit, de regulã, recomandãri cu 
caracter facultativ. Uneori acestea sunt publicate sub forma unor 
rapoarte.

În final, în unele þãri, ONG-uri naþionale pentru protecþia 
drepturilor omului ºi organizaþii din cadrul societãþii civile au reuºit 
sã obþinã autorizaþia ºi acordul pentru monitorizarea cu regularitate a 
locurilor de detenþie. Monitorizarea din partea societãþii civile este 
deseori caracterizatã de un nivel înalt al independenþei faþã de autoritãþi 
ºi de publicitatea concluziilor ºi rapoartelor elaborate, de regulã anume 
din motivul acestei independenþe ºi a percepþiei cã acest fapt rezultã în 
concluzii mai oneste. Totuºi, baza legalã pentru efectuarea 
monitorizãrii poate deseori sã fie una slabã, bazatã pe acorduri de 
colaborare cu diverse ministere sau chiar un singur minister vizat, ceea 
ce face ca monitorii sã fie dependenþi de voinþa politicã a autoritãþilor. 
În unele þãri, lipsa de finanþare chiar ºi pentru costurile de transport 
poate face ca sarcina de monitorizare sã devinã aproape imposibilã 
pentru astfel de grupuri independente.

2. MECANISMELE DE EFECTUARE A VIZITELOR LA NIVEL 

    INTERNAÞIONAL ªI REGIONAL

Practica organismelor internaþionale de a efectua vizite la locurile 
de detenþie este una relativ recentã. ICPR a fost prima organizaþie 
investitã cu un asemenea mandat, în contextul conflictelor armate, 
pentru a vizita prizonierii de rãzboi. Mai târziu, mandatul a fost extins 
pânã la dreptul de a lua iniþiativã, permiþându-i vizitarea deþinuþilor, cu 
acordul guvernului în cauzã, în perioada conflictelor ºi tensiunilor 
interne. Recomandãrile ICPR pot fi de asemenea extinse ºi asupra 
deþinuþilor obiºnuiþi. 

Majoritatea mecanismelor internaþionale existente care au dreptul 
sã viziteze locurile de detenþie funcþioneazã, în mare parte, prin metoda 
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reacþionãrii ºi efectueazã vizite la locuri de detenþie ca urmare a 
recepþionãrii informaþiei despre aplicarea torturii sau a relelor 
tratamente (de exemplu, Raportorii speciali ai ONU, CAT). Puþine din 
aceste mecanisme au mandatul de a efectua vizite în mod regulat ºi într-
o manierã pro-activã (de ex., Raportorul special privind penitenciarele 
ºi condiþiile de detenþie din Africa). Aceste mecanisme pot efectua 
vizite la locul de detenþie doar cu autorizaþia statului în cauzã.

Douã organe internaþionale lucreazã în baza unui principiu total 
diferit. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii (CPT) a fost, în 
anul 1987, primul organ instituit pentru efectuarea vizitelor preventive 
la locurile de detenþie. Dupã ratificarea Convenþiei, statele-pãrþi 
acceptã efectuarea de cãtre CPT a vizitelor în orice moment ºi în orice 
loc unde persoanele sunt private de libertate. Subcomitetul la Comitetul 
împotriva Torturii, care va fi stabilit în baza OPCAT, va putea de 
asemenea sã efectueze vizite regulate la locurile de detenþie, indiferent 
de faptul dacã a fost recepþionatã vreo plângere ºi fãrã vreo autorizaþie 
prealabilã din partea statului-parte vizat.

TIPUL BASA JURIDICÃ CARACTERISTICILE

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

TABELUL 1: MECANISMELE INTERNAÞIONALE ªI REGIONALE DE EFECTUARE A VIZITELOR

Mecanismele internaþionale

Procedura tematicã a ONU
Raportorul Special privind 
tortura ºi alte tratamente sau 
pedepse crude, inumane sau 
degradante;
Raportorul Special privind 
tortura ºi alte tratamente sau 
pedepse crude, inumane sau 
degradante;
Grupul de lucru privind 
dispariþiile forþate ºi involuntare
Grupul de lucru privind detenþia 
arbitrarã

Rezoluþiile Comitetului 
Naþiunilor Unite pentru 
Drepturile Omului

Acord prealabil al statului vizat;
Vizite ocazionale la locurile de detenþie cu 
scopul de a evalua corespunderea situaþiei 
din þarã mandatului lor;
Recomandãri emise în baza informaþiei 
comunicate Raportorului ºi apoi verificate, 
sau ca urmare a vizitelor efectuate în þara 
vizatã;
Recomandãri cu caracter facultativ pentru 
state;
Rapoarte publice prezentate la sesiunea 
Comitetului Naþiunilor Unite pentru 
drepturile omului.

Comitetul împotriva 
6Torturii

Articolul 20 al 
Convenþiei Naþiunilor 
Unite (1984)

Poate efectua vizite doar în statele-pãrþi la 
5Convenþie ;

Vizitele se efectueazã numai în cazuri de 
aplicare ”sistematicã a torturii”;
Este necesarã autorizaþia din partea 
statului vizat;
Procedura este confidenþialã.
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Mecanismele internaþionale

Protocolul opþional la 
Convenþia împotriva 
Torturii (OPCAT) 
(2002)

Subcomitetul la Comitetul 
împotriva Torturii

Vizitele se efectueazã în statele-pãrþi la 
protocol;
Va avea scopul efectuãrii vizitelor 
preventive;
Acceptarea vizitelor fãrã acordul 
preliminar la ratificarea sau aderare la 
OPCAT;
Vizite preventive periodice; posibilitatea 
unei vizite ulterioare de evaluare;
Acces nelimitat în orice loc unde 
persoanele sunt private de libertate;
Rapoarte confidenþiale, posibilitatea 
statului de a autoriza publicarea acestora 
sau pentru Comitet de a le publica în 
cazul lipsei vreunei cooperãri;
Raportul anual cãtre CAT;
Contacte directe cu mecanismele 
naþionale de prevenire. 

•

•

•

•

•

•

•
•

În baza Convenþiilor de 
la Geneva (1949) pentru 
situaþii de conflict; în 
baza unui acord cu 
statul - pentru alte 
situaþii.

Comitetul Internaþional al 
Crucii Roºii

•

•

•

•

•

•

Monitorizarea condiþiilor de detenþie a 
persoanelor reþinute ºi deþinute în legãturã 
cu o situaþie de conflict sau lupte interne. 
În anumite cazuri, monitorizarea se 
extinde asupra altor categorii de persoane 
private de libertate;
În situaþia unui conflict internaþional, 
statele-pãrþi la conflict sunt obligate sã 
autorizeze vizitele la deþinuþii militari ºi 
civili, cetãþeni ai unui stat strãin implicat 
în conflict;
În alte situaþii, vizitele sunt condiþionate 
obþinerii unui acord prealabil din partea 
autoritãþilor;
Vizite permanente ºi regulate în timpul 
conflictului sau luptei sau consecinþelor 
directe ale acestora; activitãþi de 
reabilitare ºi salvare cu acordul 
autoritãþilor;
Ajutor în restabilirea legãturilor de 
familie;

Mecanismele regionale

Comisia Inter-americanã 
pentru Drepturile Omului

•

•

•

Convenþia americanã 
pentru drepturile omului 
(1978) 
Declaraþia americanã 
pentru drepturile ºi 
obligaþiile omului 

7 (1948)

Vizite în þarã, inclusiv la locurile de 
detenþie, în statele-pãrþi la Convenþie sau 
Declaraþie;
Fiecare vizitã este negociatã cu statul în 
cauzã;
Rapoarte publice despre situaþia din þarã.



5
6

7
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Mecanismele regionale

În baza Declaraþiei de la 
Kampala, elaborate prin 
Rezoluþia Comisiei 
Africane pentru 
Drepturile omului ºi a 
Popoarelor (1996)

Raportorul Special privind 
penitenciarele ºi condiþiile 
de detenþie din Africa

Vizite în statele-pãrþi la Carta Africanã 
pentru drepturile omului ºi a popoarelor;
Vizita se efectueazã numai dupã obþinerea 
acordului statului în cauzã;
Evaluarea generalã a condiþiilor de 
detenþie ºi a tratamentului;
Rapoartele sunt publicate dupã integrarea 
comentariilor ºi observaþiilor autoritãþilor 
de stat vizate. 

•

•

•

•

Convenþia europeanã 
pentru prevenirea 
torturii (1987)

Comitetul European 
pentru Prevenirea Torturii 
(CPT)

•

•

•

•

•

Vizitele se efectueazã în statele-pãrþi la 
Convenþie;
Creat în scopul efectuãrii vizitelor 
preventive;
Acces nelimitat: în orice moment în orice 
loc unde persoanele sunt private de 
libertate;
Vizite periodice ºi ad-hoc (”necesare în 
funcþie de circumstanþe”);
Rapoarte teoretic confidenþiale, însã 
publicarea acestora a devenit o practicã 
obiºnuitã.
Proceduri ºi rapoarte confidenþiale.

În cazul în care statul nu a fãcut o declaraþie în baza art. 20.
Subcomitetul va fi stabilit în termen de 6 luni dupã intrarea în vigoare a Protocolului 
Opþional, adicã dupã depunerea celui de-al 20-lea instrument de ratificare. 

•
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3. PROTOCOLUL OPÞIONAL LA CONVENÞIA NAÞIUNILOR UNITE 
    ÎMPOTRIVA TORTURII

Protocolul Opþional la Convenþia Naþiunilor Unite împotriva 
torturii (OPCAT) se bazeazã pe complementaritatea vizitelor la locurile 
de detenþie din partea mecanismelor naþionale ºi internaþionale:

”Obiectivul prezentului Protocol este stabilirea unui sistem de 
vizite regulate întreprinse de cãtre organe independente internaþionale 
ºi naþionale la locurile în care persoanele sunt private de libertate, în 
vederea prevenirii torturii ºi a pedepselor sau tratamentelor inumane 
sau degradante.” (Art. 1, OPCAT).

3.1. Subcomitetul la cat

Protocolul prevede crearea unui Subcomitet la Comitetul 
împotriva Torturii (denumit în continuare, Subcomitetul). Acest organ 
va fi compus din zece membri independenþi, propuºi ºi aleºi de cãtre 

8statele-pãrþi la Protocol , cu o experienþã profesionalã relevantã ºi 
reprezentând diverse regiuni ºi sisteme juridice din lume. În cadrul 
activitãþii sale, Subcomitetul va fi cãlãuzit de principiile 
„confidenþialitãþii, imparþialitãþii, non-selectivitãþii ºi obiectivitãþii” 
(articolul 2).

În atribuþiile Subcomitetului intrã vizitarea locurilor de privare de 
libertate a persoanelor: acesta poate avea acces nu doar la 
penitenciarele ºi comisariatele de poliþie, dar de asemenea, spre 
exemplu, la orice centru de solicitanþi de azil, la unitãþile militare, 
centrele pentru minori, spitalele psihiatrice ºi zonele de tranzit ale 

9aeroporturilor internaþionale . 

Subcomitetul poate efectua doar „vizite regulate” ºi trebuie sã 
stabileascã un program ºi sã informeze statele-pãrþi. În plus, acesta 
poate efectua vizite scurte de evaluare, dupã vizitele propriu-zise. 

Acest numãr va creºte pânã la 25 dupã cea de-a 50-a ratificare.
Tipul locului este acelaºi ca ºi pentru mecanismele naþionale de efectuare a vizitelor 
(a se vedea mai jos).
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Mandatul ºi atribuþiile privind vizitele:

Acces nelimitat la toate informaþiile referitoare la numãrul 
persoanelor private de libertate, tratamentul aplicat acelor 
persoane, precum ºi condiþiile de detenþie; 

Acces la toate locurile de detenþie ºi la instalaþiile ºi 
amenajãrile acestora. În circumstanþe excepþionale, este 
posibil ca statul sã suspende temporar accesul la un loc de 
detenþie din motive urgente ºi imperative ce þin de apãrarea 
naþionalã, siguranþa publicã, calamitãþi sau tulburãri grave la 
locul de vizitat; 

Oportunitatea de a avea interviuri confidenþiale;

Libertatea alegerii locurilor care urmeazã sã fie vizitate ºi a 
persoanelor intervievate;

În plus, existã o prevedere care oferã protecþie persoanelor 
care intrã în contact cu Subcomitetul sau mecanismul naþional 
de prevenire de orice rãzbunare / sancþionare (art. 15).

Dupã efectuarea vizitei, Subcomitetul prezintã un raport 
confidenþial cu recomandãri, care este comunicat statelor-pãrþi, ºi dacã 
este cazul, mecanismului naþional de prevenire. Raportul este 
confidenþial, însã statele pot autoriza publicarea acestuia. 
Recomandãrile nu au forþã juridicã, însã statele au obligaþia de a le 
examina ºi a discuta mãsurile de implementare a acestora. OPCAT de 
asemenea prevede instituirea unui fond special voluntar pentru a 
sprijini implementarea recomandãrilor.

Dacã statele refuzã sã coopereze, Subcomitetul poate propune 
Comitetului ONU împotriva Torturii sã facã o declaraþie publicã în 
aceastã privinþã sau sã publice raportul. 
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3.2. Mecanismele naþionale de prevenire în baza opcat

Standardele ºi criteriile stabilite de OPCAT sunt în special 
relevante pentru mecanismele naþionale care efectueazã vizitele ºi care 
pot fi desemnate în calitatea de ”mecanisme naþionale de prevenire”. 
Ele sunt de asemenea de un interes sporit pentru alte organe locale care 
efectueazã vizite, deoarece ele reprezintã „etalonul de aur” în viziunea 
internaþionalã privind garanþiile necesare pentru a asigura eficienþa 
mecanismelor naþionale de efectuare a vizitelor.

3.2.1. Crearea sau desemnarea mecanismelor naþionale de 
          prevenire

Fiecare stat-parte ”va menþine, desemna sau înfiinþa (...) unul sau 
mai multe mecanisme naþionale de prevenire, independente, pentru 
prevenirea torturii la nivel naþional” (art. 17). Respectiv, pentru unele 
state va fi necesarã crearea unui nou organ, în timp ce altele care deja 
dispun de un astfel de mecanism vor fi nevoite sã evalueze dacã acesta 
corespunde în totalitate obligaþiilor asumate în baza Protocolului 
opþional.

Pentru a ajuta statele la crearea unor mecanisme naþionale 
eficiente, Subcomitetul poate acorda asistenþã ºi consultaþii. Astfel, 
Subcomitetul are funcþia consultativã pentru statele-pãrþi la crearea 
mecanismelor naþionale. Subcomitetul poate de asemenea acorda 
asistenþã directã ºi instruire mecanismelor naþionale de prevenire.

Când un stat desemneazã un organ deja existent în funcþia de 
”mecanism naþional de prevenire”, în baza OPCAT, acesta va trebui sã 
evalueze dacã organul respectiv corespunde criteriilor stipulate de 
Protocolul opþional, în special în ce þine de independenþa sa funcþionalã. 

Fiecare stat-parte este obligat sã înfiinþeze mecanismele naþionale de prevenire în termen de un 
an de la intrarea în vigoare a OPCAT sau, odatã ce acesta este în vigoare, dupã ratificarea 
OPCAT. Totuºi, statele pãrþi pot face o declaraþie la ratificare în temeiul art. 24 prin care sã 
amâne temporar punerea în aplicare a obligaþiilor lor cu privire la mecanismele naþionale pentru 
o perioadã de cel mult cinci ani.
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Subcomitetul de asemenea dispune de capacitatea de a examina 
eficienþa funcþionãrii mecanismului naþional de prevenire. Acesta poate 
face recomandãri statului-parte cu scopul consolidãrii capacitãþii ºi 
mandatului organului de prevenire a torturii ºi tratamentelor abuzive.

Trebuie de menþionat, de asemenea, cã desemnarea sau instituirea 
mecanismului naþional de prevenire nu poate fi utilizatã de cãtre state 
spre a împiedica desfãºurarea activitãþilor de efectuare a vizitelor de 
cãtre alte organe naþionale, în special pentru organizaþiile non-
guvernamentale. Activitãþile de monitorizare efectuate de diferiþi actori 
trebuie sã fie considerate ca o mãsurã complementarã de prevenire a 
torturii. 

3.2.2. Forma mecanismelor naþionale de prevenire

OPCAT nu stipuleazã o formã anumitã pentru mecanismele 
naþionale de prevenire. Prin urmare, statele-pãrþi au libertate sã 
selecteze tipul de organ care se potriveºte cel mai bine contextului 
individual al þãrii lor. Un mecanism naþional de prevenire poate fi o 
instituþie naþionalã de protecþie a drepturilor omului, oficiul avocatului 
parlamentar, o comisie parlamentarã, o organizaþie non-
guvernamentalã, un grup constituit din persoane civile,  sau orice alt 
organ specializat instituit special cu scopul de a monitoriza locurile de 
detenþie.

Statele-pãrþi pot lua decizia de a avea câteva mecanisme naþionale 
de prevenire, din cauza structurii statului (de exemplu, în cazul unei 
federaþii) sau în baza unei diviziuni tematice. Când un stat decide sã 
instituie câteva mecanisme naþionale de prevenire, fie regionale, fie 
tematice, este recomandabil ca sã fie identificatã o metodã de a obþine 
cooperarea dintre diverse organe, de exemplu prin instituirea unui 
organ de coordonare la nivel naþional care sã deþinã funcþia de 
armonizare a contribuþiilor fiecãrui organ de efectuare a vizitelor. 
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3.2.3. Mandatul mecanismelor naþionale de prevenire

Efectul preventiv al vizitelor la locurile de detenþie depinde de 
regularitatea acestor vizite ºi de mãsurile ulterioare de evaluare a 
acestor vizite. Astfel, mecanismele naþionale de prevenire au 
competenþa de a efectua vizite regulate în toate locurile în care 
persoanele sunt private de libertatea lor ºi de a face recomandãri.

Sfera de aplicare a mandatului (art. 19)

Mecanismele naþionale de prevenire vor avea cel puþin 
urmãtoarele atribuþii: 

Examinarea in mod regulat a tratamentului aplicat persoanelor 
private de libertate in locurile de detentie;

Formularea de recomandari catre autoritatile competente, in 
vederea imbunatatirii situatiei;

Formularea de propuneri si observatii privind legislatia 
existenta sau proiectele legislative. 

Definitia locurilor de detentie

Locurile în care persoanele sunt private de libertatea lor sunt 
definite în sens larg în OPCAT ºi includ:

comisariatele de politie

unitatile fortelor de securitate

izolatoarele de detentie provizorie

izolatoarele de detentie preventiva

penitenciare pentru persoanele condamnate

centre pentru minori

centre pentru imigranti

zone de tranzit din aeroporturile internationale

centre pentru solicitantii de azil
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institutii de psihiatrie

institutii de arest administrativ

orice alte locuri in care persoanele sunt private de libertate.

n

n

n

3.2.4. Garanþiile mecanismelor naþionale de prevenire

OPCAT stipuleazã garanþii ºi criterii specifice pentru mecanismele 
naþionale care efectueazã vizitele pentru a asigura ca acestea sã nu fie 
supuse imixtiunii din partea statului. Aceste prevederi sunt 
interdependente ºi trebuie aplicate ca un set întreg pentru a asigura 
independenþa acestor organe.

Ca o sursã de ghidare, OPCAT solicitã statelor-pãrþi sã examineze 
cu atenþie ”Principiile privind statutul ºi funcþionarea instituþiilor 
naþionale pentru promovarea ºi protecþia drepturilor omului” 

11(Principiile de la Paris) .

Garanþii ºi criterii stabilite pentru mecanismele naþionale de 
prevenire (art. 18).
În conformitate cu articolul 18 al OPCAT, mecanismele 
naþionale de prevenire trebuie sã beneficieze de urmãtoarele 
garanþii:

Independenta functionala

Aptitudinile ºi cunoºtinþele profesionale

Resurse necesare

Aceste principii au fost adoptate în octombrie 1991 la Paris, în cadrul unui atelier de lucru 
internaþional, organizat de cãtre Centrul pentru Drepturile Omului al Naþiunilor Unite. 
Comitetul pentru Drepturile Omului a adoptat recomandãrile în martie 1992.
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Independenþa funcþionalã

Independenþa mecanismelor naþionale de prevenire este esenþialã 
pentru asigurarea eficienþei acestor organe la prevenirea torturii ºi altor 
forme de tratament degradant. În practicã, aceasta ar însemna cã 
mecanismele naþionale de prevenire trebuie sã dispunã de capacitatea 
de a acþiona independent de autoritãþile de stat. De asemenea, este 
esenþial ca mecanismele naþionale de prevenire sã fie percepute ca fiind 
independente de cãtre autoritãþile de stat.

Independenþa funcþionalã a mecanismelor naþionale poate 
fi obþinutã prin:

Garantarea unei baze independente de constituire

Pentru a fi creat în baza unui cadru juridic stabil care sã asigure 
continuitatea instituþiei în timp, instituirea mecanismului 
naþional de prevenire trebuie sã fie, în mod ideal, stipulatã în 
Constituþie sau printr-un act al Parlamentului.

Competenþa de a elabora propriile reguli ºi proceduri

Autoritãþile externe nu trebuie sã poatã modifica regulile 
procedurii.

Separarea de puterea executivã ºi judecãtoreascã 

În scopul garantãrii eficienþei sale, precum ºi a percepþiei 
independenþei sale, mecanismul naþional de prevenire nu trebuie 
sã fie subordonat în mod formal unui minister sau organ judiciar.

O procedurã independentã ºi transparentã de desemnare

Procedura de desemnare trebuie sã conþinã metoda ºi criteriile de 
desemnare, precum ºi termenul pentru care se face desemnarea, 
orice privilegii sau imunitãþi, procedura de apel ºi destituire din 
funcþie. Principiile de la Paris stipuleazã urmãtoarele: „În scopul 
de a asigura stabilitatea mandatului membrilor instituþiei, fãrã 
care nu poate exista o realã independenþã, desemnarea lor trebuie 
sã fie consemnatã printr-un act normativ oficial care trebuie sã 
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stipuleze durata specificã a mandatului. (...)”, Principiul 3. 
Procedura de desemnare trebuie de asemenea sã includã 
consultarea societãþii civile. 

nIndependenþa financiarã

Autonomia financiarã este un criteriu fundamental, ºi include o 
finanþare adecvatã (a se vedea mai jos), precum ºi capacitatea de 
a formula ºi propune bugetul în mod independent.

Practici de lucru transparente ºi publicitatea rapoartelor

Prin intermediul prezentãrii rapoartelor publice cu privire la 
activitatea ºi funcþionarea sa, mecanismul naþional îºi va reitera 
independenþa ºi, în plus, va fi ºi perceput ca independent. 

Expertiza ºi cunoºtinþele adecvate

Statele-pãrþi trebuie sã întreprindã mãsuri necesare pentru a 
asigura faptul ca membrii experþi sã dispunã de capacitãþile ºi 
cunoºtinþele profesionale adecvate privind drepturile omului ºi 
probleme ce þin de aspectele privaþiunii de libertate. OPCAT de 
asemenea recomandã stabilirea unei egalitãþi a genurilor ºi o 
reprezentare adecvatã a minoritãþilor în cadrul structurii mecanismelor 

12naþionale de prevenire . 

Pentru a avea o structurã pluralistã, mecanismele ce efectueazã 
vizite la locurile de detenþie vor include:

Structura adecvatã

Juriºti

Asistenþi medicali

Prevederea datã este în conformitate cu Principiile de la Paris, care subliniazã cã instituþiile 
naþionale trebuie create astfel încât sã asigure o structurã pluralistã.
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n

n

n

n

Medici, inclusiv specialiºti legiºti

Psihologi ºi psihiatri

Alþi reprezentanþi ai societãþii civile ºi ONG-uri

Specialiºti în domenii, precum sunt drepturile omului, dreptul 
umanitar, sistemele penitenciare ºi organe de poliþie.

Resurse adecvate

Autonomia financiarã este un criteriu fundamental, fãrã de care 
mecanismele naþionale de prevenire nu vor putea sã-ºi exercite 
independenþa în luarea deciziilor. Mecanismul naþional de prevenire 
trebuie sã fie financiar independent, pentru a fi capabil sã-ºi 
îndeplineascã funcþiile de bazã. Principiile de la Paris accentueazã 
necesitatea unei finanþãri adecvate care „îi va permite sã dispunã de 
propriul personal ºi oficii, în scopul de a fi independent de Guvern ºi a 
nu se supune unui control financiar”. (Principiul 2)

3.2.5. Accesul la locurile unde persoanele sunt private 
          de libertate

În conformitate cu OPCAT, mecanismelor naþionale de prevenire 
trebuie sã le fie garantat accesul la locurile unde persoanele sunt private 
de libertate. Mecanismele naþionale de prevenire trebuie asigurate cu 
un ºir de garanþii pentru a putea îndeplini atribuþiile sale. 

Mecanismelor naþionale trebuie sã li se garanteze (Art. 20):

Acces la toate locurile de detenþie ºi la instalaþiile ºi 
amenajãrile acestora, la alegere;

Acces la toate informaþiile referitoare la numãrul persoanelor 
private de libertate;

Acces la toate informaþiile care se referã la tratamentul 
persoanelor private de libertate, precum ºi condiþiile lor de 
detenþie;



Posibilitatea de a avea întrevederi private cu persoanele 
private de libertate, cu acordul lor ºi fãrã martori, precum ºi cu 
orice altã persoanã la alegerea lor. Autoritãþile trebuie sã 
garanteze cã persoanele care intrã în contact cu echipa care 
efectueazã vizitele nu vor fi supuse presiunilor, ameninþãrilor 
sau maltratãrilor ca o metodã de rãzbunare.

n
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Se recomandã ca mecanismului naþional de prevenire sã-i fie 
permisã:

efectuarea vizitelor în orice moment, fãrã sã fie necesarã o 
notificare prealabilã a autoritãþilor de detenþie. În orice caz, în toate 
circumstanþele, accesul trebui sã fie permis cât de prompt posibil.

3.3. Evaluarea ulterioarã a vizitelor în baza protocolului 
       opþional

3.3.1. Prezentarea rapoartelor ºi recomandãrilor

Mecanismele naþionale de prevenire trebuie sã elaboreze un raport 
anual pe care statele-pãrþi la OPCAT sunt obligate sã-l publice. 
Conþinutul raportului anual poate fi conturat la discreþia fiecãrui 
mecanism naþional de prevenire, ºi nu existã nici o interdicþie de a 
include în acest raport majoritatea informaþiei din rapoartele elaborate 
în urma efectuãrii vizitelor. În orice caz, raportul anual trebuie sã 
menþioneze ºi recomandãrile pentru autoritãþi. Statele-pãrþi nu sunt 
obligate, însã pot sã-ºi dea consimþãmântul pentru publicarea tuturor 
rapoartelor elaborate de cãtre mecanismele naþionale de prevenire ca 
urmare a efectuãrii vizitelor.

Dacã este necesar, mecanismele naþionale de prevenire pot sã 
înainteze raportul în mod confidenþial Subcomitetului relevant  al ONU.

Mecanismele naþionale de prevenire trebuie sã ofere un statut 
privilegiat informaþiei confidenþiale ºi nu vor putea da publicitãþii nici o 
informaþie personalã fãrã a obþine consimþãmântul expres al persoanei 
în cauzã.
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Mecanismele naþionale de prevenire pot de asemenea sã-ºi 
complementeze vizitele ºi recomandãrile lor cu alte acþiuni direcþionate 
spre prevenirea maltratãrilor ºi îmbunãtãþirea condiþiilor de detenþie a 
persoanelor, cum ar fi:

3.3.2. Acþiunea preventivã complementarã

Organizarea seminarelor de instruire pentru personalul relevant 
sau responsabil de persoanele private de libertate;

Activitãþi de informare a publicului larg;

Prezentarea propunerilor ºi observaþiilor privind legislaþia în 
vigoare sau proiectele legislative (în conformitate cu art. 19 c).

-

-

-

   3.3.3. Contactul direct cu Subcomitetul

Conform celor sus-menþine, OPCAT conþine o abordare 
inovatoare bazatã pe complementaritatea eforturilor la nivel naþional ºi 
internaþional de a preveni tortura. OPCAT prevede ca mecanismele 
naþionale de prevenire trebuie sã stabileascã contacte cu Subcomitetul. 
Mai mult, statele-pãrþi sunt obligate sã încurajeze ºi sã faciliteze aceste 
contacte. 

Organele naþionale ºi internaþionale pot sã facã schimb de 
experienþã privind metodele ºi strategiile de prevenire a torturii. Prin 
urmare, reprezentanþii Subcomitetului ºi mecanismelor naþionale de 
prevenire se pot întâlni ºi face schimb de informaþii, dacã este necesar în 
bazã de confidenþialitate. Mecanismele naþionale de prevenire pot sã 
înainteze mecanismului internaþional rapoartele lor sau orice altã 
informaþie. 

Subcomitetul de asemenea dispune de capacitatea de a oferi 
instruire ºi asistenþã tehnicã în scopul consolidãrii capacitãþilor 
mecanismelor naþionale de prevenire. Subcomitetul poate, de 
asemenea, sã ofere consultanþã ºi asistenþã în evaluarea mijloacelor 
necesare pentru îmbunãtãþirea protecþiei persoanelor private de 
libertate. 
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4. COORDONAREA DINTRE DIFERITE ORGANE DE EFECTUARE A 
    VIZITELOR  

Multitudinea de mecanisme de efectuare a vizitelor la nivel 
naþional ºi internaþional implicã faptul cã va fi necesarã stabilirea unei 
coordonãri eficiente dintre toate organele cu scopul de a evita confuzia 
ºi de a obþine un impact maxim.

4.1. Coordonarea dintre organele naþionale de efectuare a 
       vizitelor

În situaþia când într-o þarã existã mai multe organe de efectuare a 
vizitelor (spre exemplu, ONG-uri locale ºi avocatul parlamentar), este 
deosebit de important ca acestea sã stabileascã modalitãþi de coordonare 
a activitãþilor lor. Gradele de cooperare pot varia: schimbul de informaþii 
privind activitãþile de monitorizare, activitãþi complementare, 
cooperarea privind problemele specifice, sau chiar parteneriat.

Coordonarea rãmâne a fi un aspect esenþial, chiar dacã unul sau mai 
multe dintre aceste organe locale sunt desemnate ca „mecanisme 
naþionale de prevenire” în conformitate cu OPCAT. Scopul OPCAT este 
de a spori eficienþa organelor de monitorizare, ºi nu numãrul acestora.

Coordonarea va spori eficienþa programului de monitorizare ºi de 
asemenea îi va oferi o percepþie de eficienþã sporitã în viziunea 
autoritãþilor. 

Coordonarea trebuie stabilitã ºi cu oficiile teritoriale ale 
organizaþiilor internaþionale (oficiile teritoriale pentru drepturile 
omului ale Naþiunilor Unite, Organizaþia pentru Securitate ºi Cooperare 
în Europa). De asemenea, este necesarã stabilirea relaþiilor de 
cooperare cu ICRC. Deºi tehnic aceasta este o organizaþie 
internaþionalã, în þãrile în care activeazã, metodele de lucru ale acesteia 
în domeniul privaþiunii de libertate se aseamãnã mult cu metodele 
folosite de organele naþionale de efectuare a vizitelor, ºi nu cu ale unei 
organizaþii internaþionale. 
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4.2. Coordonarea dintre organele naþionale ºi internaþionale 
       de efectuare a vizitelor

Conform celor sus-menþionate, OPCAT pune accentul asupra 
stabilirii unui contact direct dintre „mecanismele naþionale de 
prevenire” ºi Subcomitetul. Acesta e un factor esenþial pentru asigurarea 
complementaritãþii eforturilor acestor instituþii. În timp ce OPCAT 
stipuleazã expres doar necesitatea stabilirii unor contacte directe între 
mecanismul (sau mecanismele) naþional de prevenire ºi Subcomitetul, 
existã totuºi posibilitatea de a eficientiza de asemenea activitãþile altor 
organe naþionale dacã acestea vor prezenta informaþiile ºi rapoartele sale 
Subcomitetului.

Informaþiile ºi rapoartele organelor naþionale de efectuare a 
vizitelor pot fi de asemenea expediate organelor relevante alte ONU, 
precum ºi unor mecanisme regionale de protecþie a drepturilor omului:

n

INSTITUÞII ALE ONU

Proceduri speciale ale Comitetului ONU pentru drepturile 
omului

Raportorul special privind tortura

Raportorul special privind independenþa judecãtoreascã

Raportorul special privind execuþiile extrajudiciare

Reprezentantul special privind apãrãtorii drepturilor omului

Grupul de lucru privind detenþia arbitrarã

n

n

n

n

n

n

n

n

INSTITUÞII ALE ONU CREATE ÎN BAZA TRATATELOR

Comitetul pentru Drepturile Omului

Comitetul împotriva Torturii

Comitetul pentru Drepturile Copilului

Comitetul pentru Eliminarea Discriminãrii împotriva 
Femeilor



n
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nAlte organe tematice, în funcþie de problemã (de exemplu, 
Comitetul privind Eliminarea tuturor Formelor de 
Discriminare Rasialã)

AGENÞIILE SPECIALIZATE ALE ONU

Înaltul Comisar ONU pentru Refugiaþi (în special programele 
privind protecþia refugiaþilor ºi a persoanelor intern deplasate)

Programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare (în special, 
programele privind reforma judecãtoreascã)

UNICEF (în special, programul privind femeile ºi copiii în 
detenþie).

n

n

n

Organizaþii regionale

În Americi:

nComisia Inter-americanã pentru Drepturile Omului

În Africa:

Comisia Africanã pentru Drepturile Omului ºi a Popoarelor (în 
special, Raportorul Special al  acesteia privind penitenciarele 
ºi condiþiile de detenþie din Africa)

În Europa: 

Consiliul Europei (în special Comitetul European pentru 
Prevenirea Torturii (CPT))

Oficiul OSCE pentru Instituþii Democratice ºi Drepturile 
Omului (ODIHR)

n

n

4.3. Coordonarea dintre organele internaþionale de efectuare a 
       vizitelor

Organele internaþionale de efectuare a vizitelor sunt uneori supuse 
unor reguli stricte de confidenþialitate, care pot sã limiteze posibilitãþile 
lor de coordonare. Totuºi, ele trebuie sã se consulte între ele.
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În conformitate cu OPCAT, coordonarea dintre Subcomitet ºi 
mecanismele regionale existente de efectuare a vizitelor este prevãzutã 
de articolul 31, care le încurajeazã „sã se consulte ºi sã coopereze pentru 
a evita duplicitatea”.

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii (CPT) a înaintat o 
propunere statelor care sunt parte atât la OPCAT, cât ºi la ECPT, de a 
accepta ca „rapoartele privind vizitele efectuate, elaborate de CPT cu 
privire la þãrile lor, precum ºi rãspunsurile la acestea, sã fie în mod 
sistematic transmise Subcomitetului în mod confidenþial. Aceasta va 
face posibilã organizarea consultaþiilor, luându-se în consideraþie toate 

13faptele relevante” .  

Acolo unde rapoartele sunt fãcute publice, ca în cazul rapoartelor pe 
þarã ale Comisiei Inter-americane pentru Drepturile Omului ºi 
Raportorului special privind penitenciarele ºi condiþiile de detenþie din 
Africa, consultaþia ºi cooperarea cu Subcomitetul va fi mai puþin dificilã.

De asemenea, OPCAT stipuleazã cã „prevederile prezentului 
Protocol nu vor aduce atingere obligaþiilor statelor-pãrþi aºa cum 
decurg din cele patru Convenþii de la Geneva, ºi nici posibilitãþii 
oricãrui stat-parte de a autoriza Comitetul Internaþional al Crucii Roºii 
sã viziteze locurile de detenþie în situaþii care nu sunt prevãzute de 
dreptul umanitar internaþional.” Viitorul Subcomitet ºi ICRC vor trebui 
sã identifice modalitãþi de stabilire a contactelor, aºa cum deja se 
procedeazã în Europa între CPT ºi ICRC.

Lectura suplimentarã

Asociaþia pentru prevenirea torturii, Vizitarea locurilor de detenþie: 
Practicile ºi lecþiile învãþate de cãtre instituþiile naþionale alese, 
Raportul seminarului, Geneva, 2004.

Asociaþia pentru prevenirea torturii, Impactul vizitelor externe la 
comisariatele de poliþie asupra prevenirii torturii ºi a relelor 
tratamente, Studiu, Geneva, 1999.

Cel de-al 13-lea raport general privind activitãþile CPT, acoperind perioada dintre 1 ianuarie 
2002 ºi 31 iulie 2003, CPT/Inf (2003) 35, alineatul 22
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Asociaþia pentru prevenirea torturii, Procedurile standard de operare 
ale mecanismelor internaþionale de efectuare a vizitelor la locurile de 
detenþie, Raportul seminarului, Geneva, 1997.

Privind OPCAT-ul

Asociaþia pentru prevenirea torturii, Protocolul Opþional la Convenþia 
Naþiunilor Unite împotriva torturii ºi altor pedepse sau tratamente 
crude, inumane sau degradante: un manual de prevenþie, Geneva, 
2004.

Asociaþia pentru prevenirea torturii, Implementarea Protocolului 
Opþional la Convenþia Naþiunilor Unite împotriva torturii, Instituirea 
ºi desemnarea mecanismelor naþionale de prevenire, Geneva, aprilie 
2003.

Privind CPT-ul

Malcolm D. Evans, Rod Morgan, Prevenirea torturii, un studiu asupra 
Convenþiei Europene pentru prevenirea torturii ºi a pedepselor sau 
tratamentelor inumane sau degradante, Editura Clarendon, Oxford, 
1998.

Malcolm D. Evans, Rod Morgan, Combaterea torturii în Europa, 
Editura Consiliului Europei, 2001.

Seriile APT privind prevenirea torturii în Europa (în limbile francezã ºi 
englezã), ºi în special

Broºura nr. 3 – Barbara Bernath, Istoria, mandatul ºi structura CPT, 
Geneva, decembrie 1999.

Broºura nr. 4 – Ursula Kriebaum, Modul de funcþionare a CPT, Geneva, 
mai 2002.

APT/ Consiliul Europei, Vizita CPT – în ce constã aceasta?15 întrebãri 
ºi rãspunsuri pentru poliþie, mai 1999.

Privind ICRC-ul

Comitetul Internaþional al Crucii Roºii, Privat de libertate, Geneva, 
2002.
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n

n

n

ETAPELE UNEI VIZITE

CÂND? CE?

PREGÃTIREA 
VIZITEI

(secþiunile 2 ºi 3)

VIZITA

(secþiunea 4)

EVALUAREA 
ULTERIOARÃ

A VIZITEI

(secþiunea 5)

Colectarea informaþiei disponibile 

Definirea obiectivelor vizitei

Organizarea echipei de efectuare a 
vizitei

n

n

n

Discuþia iniþialã cu directorul 
penitenciarului

Vizitarea facilitãþilor

Consultarea registrelor

Interviurile individuale cu deþinuþii

Discuþii cu alþi reprezentanþi ai 
penitenciarelor

Discuþia finalã cu directorul 
penitenciarului

n

n

n

n

n

n

n

n

Note interne asupra vizitei

Raportul asupra vizitei

Vizita ulterioarã de evaluare 

Raportul global

Activitãþi ulterioare de evaluare

Raportul anualn
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C A P I T O L U L   I I I
Modul
de
a locur 
de detent ie

monito  rizare
ri lo
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1. CADRUL MONITORIZÃRII

Monitorizarea condiþiilor de detenþie implicã verificarea faptului 
dacã aceste condiþii corespund standardelor naþionale ºi internaþionale 
cu privire la drepturile omului ºi dacã persoanele private de libertate 
sunt tratate cu respect datoritã demnitãþii ºi valorii lor inerente pesoanei 
umane. Standardele generale cu privire la privarea de libertate se conþin 
în cea mai mare parte în cadrul instrumentelor internaþionale relevante 
(a se vedea capitolul IV) ºi a legislaþiei naþionale.

Principiile de bazã ale ONU privind tratamentul deþinuþilor 
constituie un cadru general de standarde aplicabile în cazurile de 
privaþiune de libertate. Ele sunt aplicabile oricãrei persoane private de 
libertate, indiferent de locul de detenþie în care se aflã, ºi oferã un set 
esenþial de referinþe pentru organele care efectueazã vizitele.

Principiile de bazã privind tratamentul deþinuþilor

Adoptate de Adunarea Generalã a Naþiunilor Unite prin 
Rezoluþia nr. 45/111 din 14 decembrie 1990

1.Toþi deþinuþii trebuie sã fie trataþi cu respect datoritã demnitãþii 
ºi valorii lor inerente persoanei umane.

2.Nu trebuie sã existe discriminare pe criterii de rasã, culoare, 
sex, limbã, religie, opinie politicã sau altã opinie, origine 
naþionalã ºi socialã, proprietate, naºtere sau alt statut.

3.Totuºi, este preferabil ca convingerile religioase ºi tradiþiile 
culturale ale grupului la care aparþin deþinuþii sã fie respectate, 
oricând o cer condiþiile locale.

4.Responsabilitatea penitenciarelor pentru detenþia persoanelor 
private de libertate ºi pentru protecþia societãþii împotriva 
crimelor are loc þinându-se cont de alte obiective sociale ale 
statului ºi responsabilitãþile fundamentale ale acestuia în 
promovarea bunãstãrii ºi dezvoltãrii tuturor membrilor societãþii.
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5.Cu excepþia acelor limitãri care sunt inevitabile din cauza 
încarcerãrii, toþi deþinuþii trebuie sã beneficieze de drepturile 
omului ºi libertãþile fundamentale stipulate în Declaraþia 
Universalã a Drepturilor Omului ºi, dacã statul în cauzã este 
parte, în Pactul internaþional cu privire la drepturile economice, 
sociale ºi culturale, Pactul Internaþional cu privire la drepturile 
civile ºi politice, ºi Protocolul Opþional la acesta, precum ºi de 
alte asemenea drepturi dupã cum sunt stipulate prin alte tratate 
ale Naþiunilor Unite.

6.Toþi deþinuþii trebuie sã dispunã de dreptul de a lua parte la 
activitãþile culturale ºi educaþionale îndreptate spre deplina 
dezvoltare a personalitãþii umane.

7.Trebuie sã fie întreprinse ºi încurajate eforturi îndreptate spre 
abolirea sistemului de încarcerare solitarã ca pedeapsã, sau 
limitatã utilizarea acestei mãsuri.

8.Este necesar sã fie create condiþii care sã permitã deþinuþilor sã 
se angajeze la o muncã bine remuneratã care va facilita 
reintegrarea lor pe piaþa forþei de muncã a þãrii ºi le va permite sã 
contribuie la întreþinerea lor financiarã ºi a familiilor lor.

9.Deþinuþii trebuie sã se bucure de acces la servicii de asistenþã 
medicalã disponibile în þarã fãrã discriminare din cauza 
statutului lor juridic.

10.Se vor crea condiþii favorabile pentru reintegrarea în societate 
a foºtilor deþinuþi, în baza celor mai bune condiþii posibile, cu 
participarea ºi ajutorul din partea comunitãþii ºi a instituþiilor 
sociale ºi cu luarea în consideraþie a intereselor victimei.

11.Principiile sus-menþionate se vor aplica imparþial.
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Astfel, monitorizarea se bazeazã pe un proces constituit din patru 
etape: 

documentarea obiectivã ºi profesionistã a condiþiilor de 
detenþie;

analiza conformitãþii lor cu standardele naþionale ºi 
internaþionale;

formularea recomandãrilor;

evaluarea ulterioarã a implementãrii recomandãrilor.

       a) Documentarea obiectivã ºi profesionistã a condiþiilor de  
           detenþie

Organul care efectueazã vizita trebuie sã determine, în mod cât mai 
exhaustiv posibil, starea lucrurilor în ce priveºte condiþiile de detenþie 
– de exemplu, practica – prin sumarizarea:

Punctului de vedere al autoritãþilor, personalului ºi diferitor 
profesioniºti care îngrijesc de persoanele private de libertate;

Punctului de vedere al persoanelor private de libertate;

Punctului de vedere al altor actori disponibili (avocaþi, familiile 
deþinuþilor, asociaþiile, ONG-urile);

Lucrurilor observate în locurile de detenþie de membrii echipei de 
vizitare.

Înainte de expedierea plângerilor cãtre autoritãþile ierarhic 
superioare, ºi înainte de a trage concluziile lor, este important ca 
membrii organului de efectuare a vizitelor sã ia în consideraþie toate 
aceste surse de informaþie. Aceasta este esenþial dacã organul trebuie sã 
efectueze o analizã cuprinzãtoare a condiþiilor de detenþie ºi sã facã 
recomandãri relevante. Însã informaþiile privind cazurile serioase de 
torturã ºi maltratare trebuie sã fie transmise imediat autoritãþilor ºi la 
nivelul la care aceasta nu pune în pericol persoana sau persoanele în 
cauzã, la care se referã informaþia (a se vedea capitolul IV, Tortura ºi 
rele tratamente).

a)

b)

c)

d)

n

n

n

n
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      b) Analiza conformitãþii lor cu standardele naþionale ºi 
          internaþionale

La etapa a doua, mecanismul pentru efectuarea vizitei analizeazã 
dacã condiþiile de detenþie sunt în conformitate cu standardele naþionale 
ºi internaþionale relevante.

Mecanismul de efectuare a vizitei nu se va limita doar la 
observarea faptului dacã aspectele examinate sunt în conformitate cu 
standardele: (de exemplu, situaþia care este în realitate, comparativ cu 
cea care ar trebui sã fie), ci va încerca sã explice, cel puþin parþial, 
cauzele unor devieri de la standarde.

La general, acestea au loc datoritã unei combinaþii de factori, de ex.:

Legislaþia naþionalã nu corespunde standardelor internaþionale;

Standardele nu se aplicã sau sunt aplicate numai parþial, de 
exemplu din motivul cã:

- conþinutul lor nu este suficient de bine elaborat pentru a asigura 
un cadru real de lucru pentru personalul responsabil de 
persoanele private de libertate;

- instruirea personalului este deficientã în ce priveºte anumite 
aspecte ale lucrului lor ºi, ca rezultat, profesionalismul lor 
deviazã de la standarde;

- resursele umane sau materiale disponibile nu permit aplicarea 
standardelor.

       c) Formularea recomandãrilor

Analiza prezentatã mai sus poate fi utilizatã în scopul de a formula 
recomandãri mai consistente ºi pragmatice, ºi nu doar simple reiterãri 
ale standardelor.

Mai mult, înþelegerea problemelor ºi cauzelor acestora face 
posibilã de asemenea: 

Identificarea domeniilor problematice sau a problemelor majore;

n

n

n
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Integrarea factorului timpului în recomandãri (de ex., ce se poate 
face pe termen scurt, mediu ºi lung);

Propunerea unor soluþii originale la anumite probleme;

Contribuirea la dezvoltarea standardelor.

       d) Evaluarea ulterioarã a implementãrii recomandãrilor

Scopul final al monitorizãrii locurilor de detenþie este încurajarea 
autoritãþilor de a îmbunãtãþi tratamentul deþinuþilor ºi condiþiile lor de 
detenþie. Vizitarea locurilor de detenþie ºi raportarea reprezintã doar 
mijloacele de obþinere a acestui scop. Respectiv, evaluarea ulterioarã a 
implementãrii recomandãrilor elaborate este, probabil, cea mai importantã 
etapã în cadrul procesului de monitorizare. Când îmbunãtãþirile au loc, 
acestea trebuie sã fie salutate. Când nu este luatã nici o mãsurã, 
mecanismele de efectuare a vizitelor trebuie sã identifice alte modalitãþi de 
exercitare a presiunii pentru ca implementarea sã fie realizatã. 

n

n

n

2. STABILIREA UNUI PROGRAM DE MONITORIZARE

2.1. Stabilirea unui program de efectuare a vizitelor

Programul de efectuare a vizitelor trebuie sã cuprindã urmãtoarele:

O listã a locurilor în care se aflã acele categorii de persoane private 
de libertate, care reprezintã þinta organului naþional de efectuare a 
vizitelor;

Dacã vizitele ar trebui sã fie anunþate sau nu în prealabil;

Ordinea în care se vor efectua vizitele; durata planificatã a fiecãrei 
vizite;

Frecvenþa cu care se vor repeta vizitele.

2.2. Alegerea locurilor

În dependenþã de situaþie, organul de vizitare va decide dacã va 
face vizite regulate la toate locurile de detenþie sau în mod selectiv.

n

n

n

n
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La stabilirea prioritãþilor ºi alegerea locurilor care vor fi vizitate, se 
vor aplica diferite criterii – fiecare în parte sau în combinaþie:

Riscurile, potenþiale sau reale, la care sunt expuse 
persoanele private de libertate:

Locurile de detenþie în care persoanele sunt audiate;

Deþinuþii deosebit de vulnerabili, cum sunt femeile, minorii, 
strãinii, minoritãþile;

Locurile din regiunile, oraºele sau cartierele cu un risc sporit.

n

n

Informaþia disponibilã: numãrul de plângeri (lipsa 
plângerilor, precum ºi numãrul mare al acestora poate semnaliza 
existenþa unor probleme), numãrul de deþinuþi, capacitatea 
locului de detenþie ºi nivelul de suprapopulare;

Informaþia obþinutã din alte surse, cum ar fi alte organe 
naþionale ºi internaþionale de efectuare a vizitelor.

Exemplu:

Locurile considerate ca fiind cele mai reprezentative a situaþiei 
din þarã;

Locurile care nu sunt des frecventate (deseori în locurile cele 
mai depãrtate de centrele urbane);

Selecþia combinatã care acoperã diferite categorii de persoane 
sau locuri de detenþie.

n

n

2.3. Durata vizitelor

Vizitele trebuie sã dureze atât, cât este necesar pentru îndeplinirea 
misiunii într-un mod profesionist. Ele trebuie sã fie suficient de 
îndelungate pentru a permite echipei de efectuare a vizitei sã discute cu 
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persoanele responsabile, cu subalternii lor, cu un numãr reprezentativ 
de persoane deþinute în acel loc, ºi sã examineze facilitãþile ºi condiþiile 
lor de trai.

La stabilirea duratei vizitei trebuie, de asemenea, de luat în 
consideraþie faptul cã vizita poate întrerupe sau inhiba lucrul 
personalului responsabil de persoanele private de libertate. Din acest 
motiv, este importantã stabilirea unui echilibru dintre necesitãþile unei 
monitorizãri eficiente ºi restricþiile inerente aduse modului de 
funcþionare a locului de detenþie. 

Durata vizitei poate fi estimatã în funcþie de urmãtorii factori:

numãrul de membri ai echipei de efectuare a vizitei;

cât de mult deja se cunoaºte despre locurile care urmeazã a fi 
vizitate;

- Dacã mecanismul a efectuat deja o vizitã în acel loc?

- Dacã a obþinut informaþii de la persoane terþe care ajutã la 
estimarea timpului necesar pentru efectuarea vizitei?

capacitatea locului de detenþie ºi numãrul de persoane deþinute 
în acel loc;

tipul locului de detenþie;

- regimurile de securitate aplicate (cu cât e mai înalt nivelul de 
securitate, cu atât mai mult poate dura vizita în cadrul locului 
de detenþie);

- Dacã existã categorii diferite de persoane private de libertate 
aflate sub regimuri diferite de detenþie în cadrul aceluiaºi loc? 
Aceasta poate însemna cã va fi nevoie de mai mult timp 
pentru examinarea condiþiilor diferite de detenþie;

personalul sau condiþiile instituþionale;

limbile vorbite de cãtre deþinuþi ºi posibila necesitate de a 
asigura traducerea;

n

n

n

n

n

n



68MONITORIZAREA LOCURILOR DE DETENÞIE  :   PENTRU ONG GHID PRACTIC

necesitatea de a compila informaþia, care trebuie fãcutã cât mai 
curând posibil dupã finisarea vizitei;

timpul de deplasare între diferite locuri de detenþie.

n

n

2.4. Frecvenþa vizitelor

Experienþa demonstreazã cã vizitele vor fi mult mai eficiente 
pentru prevenirea torturii ºi maltratãrii, ºi promovarea unor 
îmbunãtãþiri constante, dacã ele sunt efectuate suficient de des. Cât de 
frecvent trebuie vizitat un loc de detenþie depinde de câþiva factori.

Frecvenþa vizitelor poate fi determinatã în funcþie de:

tipul locului de detenþie;

facilitãþile de detenþie provizorie, spre exemplu secþiile de 
poliþie trebuie sã fie vizitate, în general, mai frecvent decât 
penitenciarele unde se aflã persoanele condamnate deoarece:

- aici au loc audierile;

- contactele deþinuþilor cu lumea din afarã sunt limitate;

- fluxul de deþinuþi este sporit;

riscurile – certe sau posibile – la care sunt expuse persoanele 
private de libertate, sau dacã au fost observate anumite 
probleme legate de protecþie;

echilibrul care trebuie obþinut, în timp, între interesele 
organului care efectueazã vizita ºi interesele funcþionarilor 
responsabili, în scopul efectuãrii lucrului lor. Vizitele de rutinã 
frecvent repetate pot fi, pe termen lung, urmate de efecte 
adverse, dacã ele întrerup programul de lucru al personalului 
fãrã un motiv argumentat.

n

n

n

n

De asemenea, frecvenþa vizitelor depinde, în mare mãsurã, de 
gravitatea problemelor de protecþie existente. În cazul când 
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mecanismul de vizitare bãnuieºte cã pot avea loc represalii împotriva 
deþinuþilor cu care ei au discutat, este important de a efectua imediat o 
vizitã de evaluare pentru a se întâlni cu aceeaºi deþinuþi care au fost 
vizitaþi anterior.

2.5. Echipa de efectuare a vizitelor

    2.5.1. Componenþa

În scopul monitorizãrii condiþiilor de detenþie, este necesarã 
posedarea unor anumite deprinderi profesionale, în special în 
domeniul dreptului ºi a sãnãtãþii publice. În condiþii ideale, echipa de 
vizitare trebuie sã includã cel puþin o persoanã cu studii juridice ºi una 
cu studii medicale, de preferinþã un medic. Prezenþa în echipã a unui 
medic este în special importantã dacã existã probleme de torturã sau 
maltratare. De asemenea, aceasta faciliteazã contactele cu personalul 
medical al instituþiei, care poate sã împãrtãºeascã anumite experienþe, 
în acelaºi timp respectând confidenþialitatea medicalã. 

Alþi profesioniºti pot fi de asemenea utili – spre exemplu, 
educatori, psihologi, ingineri. 

Pe lângã deprinderile profesionale, deprinderile personale sunt 
esenþiale, în special capacitatea de a interacþiona cu oamenii într-un 
mod sensibil, care sã exprime respectul faþã de demnitatea lor umanã. 

Experienþa demonstreazã cã stabilirea unui echilibru între membrii 
de sex masculin ºi feminin în echipa de vizitare reprezintã un mare 
avantaj. În majoritatea societãþilor, bãrbaþii ºi femeile dispun de diferite 
oportunitãþi pentru stabilirea unor relaþii bazate pe încredere cu 
deþinuþii ºi personalul. Deþinuþii ºi personalul preferã sã discute cu o 
femeie sau un bãrbat, în funcþie de problema specificã. În contextul 
culturilor dominate de bãrbaþi, deþinuþilor poate sã le fie mai puþin 
teamã de a se umili în faþa unui vizitator de sex feminin. Astfel, o echipã 
bazatã pe echilibrul genurilor va avea o posibilitate mai mare de a avea 
un tablou complet al condiþiilor de detenþie. 

În locurile de detenþie în care sunt deþinute persoane din diferite 
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contexte etnice ºi regionale, este un avantaj puternic pentru organul de 
efectuare a vizitelor sã reflecte aceste grupuri ºi regiuni în componenþa 
echipei sale. Limbile posedate este un alt factor care trebuie luat în 
consideraþie. 

    2.5.2. Mãrimea

Mãrimea echipei de efectuare a vizitei depinde de un numãr de 
factori, cum ar fi:

obiectivele vizitei;

cât se cunoaºte deja despre instituþie ºi problemele acesteia;

capacitatea localului ºi numãrul de persoane deþinute acolo;

restricþii aplicate de autoritãþile de detenþie.

n

n

n

n

Mãrimea idealã pentru o echipã de vizitare poate fi estimatã ca 
fiind între 2 ºi 8 persoane. 

  

    2.5.3. Instruirea

Monitorizarea locurilor de detenþie este o sarcinã sensibilã ºi 
dificilã. Din acest motiv, este deosebit de important ca membrii 
mecanismului de efectuare a vizitei sã obþinã o instruire adecvatã, atât 
sub aspect practic, cât ºi teoretic. Instruirea trebuie sã continue pe 
parcursul întregii perioade de îndeplinire a atribuþiilor. 

Instruirea teoreticã trebuie sã cuprindã cel puþin 
urmãtoarele aspecte:

principiile de bazã ale monitorizãrii, în special 
confidenþialitatea ºi necesitatea de a lua întotdeauna în 
consideraþie securitatea deþinuþilor;

cadrul normativ, în special standardele internaþionale 
relevante, legile ºi reglementãrile naþionale;

n

n



probleme-cheie ºi probleme legate de privaþiunea de libertate.
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n

n

Instruirea practicã trebuie sã cuprindã cel puþin 
urmãtoarele aspecte:

metodologia de efectuare a vizitelor;

modul de efectuare a interviurilor confidenþiale cu persoanele 
private de libertate;

comportamentul care trebuie adoptat faþã de deþinuþi, autoritãþi 
ºi personal;

regulile minime de securitate care trebuie respectate în timpul 
vizitei;

întocmirea raportului;

mecanismele de cooperare ºi comunicare în cadrul propriului 
mecanism.

n

n

n

n

n

3. PREGÃTIREA VIZITEI

3.1. Lucrul de pregãtire

Pentru ca vizita sã se desfãºoare în cele mai bune condiþii posibile, 
ea trebuie sã fie bine pregãtitã. Mecanismul de efectuare a vizitelor 
trebuie sã punã deoparte timp necesar pentru:

Sumarizarea informaþiei disponibilã despre instituþia ce 
urmeazã a fi vizitatã:

un sumar al informaþiei obþinute în decursul vizitelor 
anterioare sau din alte surse (alte organe care efectueazã 
vizitele, ONG-uri, mass-media, deþinuþii eliberaþi, familiile 
deþinuþilor, juriºti, asociaþii de caritate, voluntari care activeazã 
în locurile de detenþie, etc.);

n
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autoritãþile direct responsabile ºi autoritãþile ierarhic 
superioare;

capacitatea locului, numãrul ºi statutul deþinuþilor;

orice probleme cunoscute sau pretinse.

În baza informaþiei date, se va întocmi o listã de probleme.

n

n

n

o evaluare generalã a condiþiilor de detenþie;

o vizitã ulterioarã de evaluare pentru verificarea aspectelor 
specifice de detenþie, a cazurilor individuale sau a 
implementãrii recomandãrilor precedente;

altele. 

Definirea obiectivelor specifice ale vizitei:

n

n

n

Organizarea lucrului echipei de vizitare:

n

n

n

14elaborarea unui formular sau chestionar  privind condiþiile de 
detenþie, ca metodã de garantare a unei colectãri standardizate 
a informaþiei;

identificarea unei persoane care sã conducã echipa ºi sã fie 
responsabilã de coordonarea vizitei;

asigurarea faptului ca toþi membrii echipei sã deþinã aceeaºi 
informaþie privind locul care urmeazã a fi vizitat, obiectivele ºi 
formatul vizitei;

divizarea diferitor sarcini între membrii echipei în 
conformitate cu aptitudinile lor, mãrimea ºi natura locului 
vizitat ºi durata vizitei.

n

A se vedea anexa 1 pentru un astfel de exemplu



autoritãþile politice ºi administrative;

autoritãþile judecãtoreºti;

servicii de stat care colaboreazã cu instituþia de detenþie, spre 
exemplu, servicii sociale, de asistenþã medicalã, de educaþie;

oricare alþi actori care coopereazã cu locul de detenþie;

altele.

73MONITORIZAREA LOCURILOR DE DETENÞIE  :   PENTRU ONG GHID PRACTIC

Planificarea contactelor necesare care trebuie stabilite în 
prealabil cu locul de detenþie:

anunþarea vizitei; echipa de vizitare trebuie sã fie capabilã sã 
efectueze vizite neanunþate, dar poate decide, din motive 
practice (de ex. distanþa, dimensiunea localului) sã anunþe în 
prealabil vizita;

prezentarea justificãrii ºi obþinerea autorizaþiei pentru 
introducerea diverselor obiecte (de ex. aparat de fotografiat, 

Planificarea contactelor care trebuie stabilite în afara 
locului de detenþie:

n

n

n

n

n

n

n

3.2. Stabilirea obiectivelor vizitei

Nu este rezonabil ºi nici posibil pentru echipele care efectueazã 
vizitele sã examineze toate aspectele detenþiei în mod sistematic în 
cadrul fiecãrei vizite (decât în cazul când au trecut câþiva ani). Trebuie 
de fãcut o analizã a informaþiei obþinute la etapa de pregãtire a vizitei, în 
special a prioritãþilor definite de deþinuþi, foºti deþinuþi ºi alte surse 
credibile, care sã ajute la definirea mai exactã a obiectivelor ºi 
prioritãþilor vizitei.

Dacã sunt planificate mai multe vizite la o instituþie, programul de 
vizitare poate sã stabileascã obiective diferite pentru fiecare vizitã în 
parte: de exemplu, în cadrul vizitelor iniþiale, atenþia poate fi îndreptatã 
asupra stãrii în care se aflã infrastructura materialã: clãdirile, celulele, 
facilitãþile comune. Odatã ce acestea au fost stabilite, este recomandabil 
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ca vizitatorii sã acorde o atenþie sporitã urmãtoarelor aspecte:

sistemul de adresare a plângerilor în cadrul locurilor de detenþie;

administrarea aplicãrii mãsurilor disciplinare;

contactele cu lumea din exterior;

asistenþa medicalã;

relaþiile dintre personal/administraþie ºi deþinuþi.

Capitolul IV al acestui ghid conþine informaþii privind diferite 
aspecte ale detenþiei ºi sfaturi cu privire la aspectele asupra cãrora trebuie 
sã se concentreze mecanismele de efectuare a vizitelor. O sumarizare a 
problemelor relevante se poate gãsi în chestionarul din Anexa 1.

n

n

n

n

n

4. VIZITA PROPRIU-ZISÃ

4.1. Discuþia iniþialã cu directorul locului de detenþie

Vizita iniþialã la locul de detenþie trebuie sã înceapã cu discuþia 
dintre echipa de vizitare ºi directorul sau vice-directorul. Aceastã 
discuþie, care constituie primul pas în stabilirea unui dialog cu 
autoritãþile, are ca scop:

prezentarea mecanismului de efectuare a vizitei ºi a membrilor 
echipei de vizitare;

explicarea scopului ºi obiectivelor vizitelor;

explicarea metodelor de lucru utilizate, în special a necesitãþii 
absolute de a discuta confidenþial cu persoanele private de 
libertate ºi, dacã e posibil, cu membrii personalului care-i 
supravegheazã;

explicarea modului în care se va utiliza informaþia obþinutã;

reasigurarea persoanei cu funcþie de rãspundere din cadrul 
instituþiei cu privire la comportamentul membrilor echipei în 

n

n

n

n

n



cadrul vizitelor (respectarea regulilor de securitate);

explicarea modului în care se va derula vizita ºi a duratei 
acesteia;

solicitarea informaþiei despre locul de detenþie, inclusiv dacã 
existã vreun grup de deþinuþi cu nevoi speciale (de exemplu, 
deþinuþi surzi, deþinuþi cu alte deficienþe) ºi dacã au existat 
anumite schimbãri sau evenimente majore (în special incidente 
violente, decese sau alte urgenþe) dupã vizita precedentã;

solicitarea opiniei persoanei responsabile cu privire la:

- condiþiile de detenþie ºi persoanele împuternicite de acestea;

- orice aspecte problematice ale acestor condiþii ºi cauzele lor;

- propunerile lui/ei de îmbunãtãþire;

stabilirea unei întrevederi pentru a discuta rezultatele vizitei.
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n

n

n

n

Odatã ce mecanismul a efectuat deja câteva vizite la acelaºi loc, 
fãrã a observa vreo problemã gravã sau menþionând probleme specifice 
cu privire la condiþiile de detenþie, discuþia de la începutul vizitei poate 
fi limitatã la aspecte formale sau relaþionale.

4.2. Examinarea registrelor ºi altor documente

În cadrul acestei secþiuni, registrele sunt considerate doar ca surse 
de informaþie despre persoanele private de libertate ºi condiþiile lor de 
trai. Examinarea registrelor anterior începerii vizitelor poate fi utilã, în 
special dacã vizita va avea loc peste câteva zile. Informaþia obþinutã din 
registre poate fi ulterior verificatã în timpul vizitei, dacã este necesar. 

În funcþie de tipul locului de detenþie, pot exista mai multe forme de 
registre. Cele mai relevante pot fi divizate în trei categorii:

n

Registrele cu privire la persoanele private de libertate:

dupã categoria de deþinuþi;
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registre de intrare ºi ieºire;

registre cu privire la mãsuri disciplinare;
15registre medicale ;

altele.

n

n

n

n

Registrele cu privire la obiectele necesare persoanelor 
private de libertate:

hranã, produse igienice, haine, lenjerie de pat, etc.;

medicamente ºi ustensile medicale;

obiecte de educaþie, sport ºi recreative;

altele.

n

n

n

n

Registrele cu privire la evenimentele din viaþa zilnicã 
în locul de detenþie

utilizarea forþei ºi a armelor;

registrele cu privire la regim: mesele, munca, exerciþiile, 
activitãþile educaþionale, etc.;

registre ale incidentelor.

n

n

n

Cele trei registre din urmã pot fi în mod deosebit importante la 
reconstituirea evenimentelor în caz de comportament abuziv faþã de 
deþinuþi ºi stabilirea rãspunderii pentru acesta. Însã autoritãþile deseori 
refuzã sã le permitã vizitatorilor sã consulte anume aceste registre.

Vizitatorii trebuie de asemenea sã solicite posibilitatea de a 
consulta ºi alte documente care sunt importante pentru o înþelegere mai 
bunã a modului de funcþionare a locului:

reguli interne; n

Ca urmare a regulilor de confidenþialitate medicalã, verificarea fiºelor personale medicale 
poate fi fãcutã doar de un membru al echipei de vizitare care este un medic licenþiat 
calificat. 
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lista personalului;

programul de lucru al personalului.

4.3. Vizitarea încãperilor instituþiei de detenþie

În cadrul primei vizite la locul de detenþie, este în special important 
de a vedea toate încãperile utilizate de cãtre ºi pentru deþinuþi. Trebuie 
organizat un tur iniþial scurt al tuturor clãdirilor cu participarea tuturor 
membrilor echipei ºi împreunã cu directorul instituþiei, sau un 
reprezentant oficial împuternicit sã ofere informaþii utile despre 
amplasarea facilitãþilor ºi funcþionarea serviciilor. Dupã efectuarea 
turului iniþial, sau în cadrul vizitelor ulterioare, echipa se poate diviza în 
grupuri mai mici, fiecare având domeniul propriu de responsabilitate. 

n

n

Vizitarea încãperilor face posibilã:

vizualizarea localului ºi a amplasãrii încãperilor din cadrul 
acestuia. Importanþa acestui punct nu trebuie sã fie omisã. 
Arhitectura clãdirilor locului de detenþie ºi obiectele de 
securitate (gardurile, pereþii de protecþie, etc.) au o influenþã 
directã asupra vieþii de zi cu zi a deþinuþilor;

localizarea încãperilor de trai ale deþinuþilor (celulele, 
dormitoarele, curþile, ospãtãriile, zonele de studii ºi de odihnã, 
sãlile ºi terenurile de sport, atelierele de lucru, camerele de 
vizitã, etc.), ºi diverselor servicii ºi instalaþii prevãzute pentru ei 
(bucãtãrii, cabinete medicale, instalaþii sanitare, spãlãtorii etc.);

obþinerea primei impresii cu privire la atmosfera ºi dispoziþia 
ce predominã în cadrul instituþiei. 

n

n

n

În timp ce toate încãperile locului de detenþie trebuie vãzute, unele 
pãrþi ale acestuia trebuie sã fie absolut prioritare, deoarece ele servesc 
drept etalon al nivelului de respect faþã de deþinuþi. Acestea sunt:

încãperea în care deþinuþii sunt primiþi ºi „examinaþi” la sosire;n
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izolatoarele ºi celulele disciplinare;

instalaþiile sanitare;

celulele ºi dormitoarele.

Echipa de vizitare poate de asemenea sã întrebe deþinuþii care în 
opinia este cel mai rãu loc din întreaga instituþie, dupã care sã-l viziteze.

Echipa de vizitare trebuie sã fie conºtientã de faptul cã unele celule 
ºi zone pot fi þinute ascunse de ei. Echipa trebuie sã verifice multilateral 
informaþia obþinutã în cursul discuþiilor individuale. Este utilã 
consultarea opiniei foºtilor deþinuþi sau a vizitatorilor precedenþi. 

Facilitãþile prevãzute pentru personal trebuie de asemenea vizitate, 
cu excepþia cazului în care aceasta nu este obiectivul vizitei.

4.4. Interviurile cu persoanele private de libertate
      

       4.4.1. Consideraþii generale

Discuþia cu persoanele private de libertate reprezintã baza 
procesului de documentare a condiþiilor de detenþie. Aceasta este o 
sarcinã foarte delicatã ºi sensibilã.

La începutul fiecãrei discuþii, fie în grup fie individual, 
membrii echipei de vizitare trebuie sã încerce sã câºtige încrederea 
deþinuþilor ºi sã se prezinte pe sine ºi mecanismul de efectuare a vizitei. 
Ei trebuie sã explice clar de ce se aflã aici, ce pot ºi ce nu pot face, 
precum ºi natura confidenþialã a discuþiilor.

O schiþã sau un chestionar pentru discuþiile în grup ºi cele 
individuale este un instrument util pentru asigurarea faptului cã toate 
elementele importante sunt luate în consideraþie (a se vedea 
chestionarul din Anexa 1). Totuºi, vizitatorii trebuie sã lase suficient loc 
în cadrul interviurilor ca sã le permitã deþinuþilor sã se relaxeze ºi sã-ºi 
exprime gândurile în mod spontan. Dacã chestionarul este utilizat într-o 
manierã prea rigidã, existã riscul ca acesta sã lase impresia unui 
interogatoriu. Cu siguranþã, aceasta trebuie evitat.

n

n

n
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Este important ca vizitatorii sã se exprime într-un mod clar, simplu 
ºi accesibil. Comentariile ºi întrebãrile nu trebuie formulate într-un 
mod care sã limiteze sau sã influenþeze modul în care rãspunde 
persoana la ele. 

În funcþie de limbile vorbite de deþinuþi, poate fi necesar ca echipa 
de efectuare a vizitei sã fie însoþitã ºi de un traducãtor. Echipa de 
vizitare trebuie sã evite implicarea traducãtorilor în conversaþie ºi 
implicarea persoanelor locale, co-deþinuþilor sau membrilor de familie 
în locul traducãtorilor profesioniºti, cu excepþia cazurilor absolut 
necesare. Traducãtorului i se va reaminti obligaþia lui de a respecta 
confidenþialitatea. Lucrul traducãtorului va fi îmbunãtãþit dacã el va 
primi în prealabil o listã cu termeni specifici. 

Reprezentarea genurilor în cadrul echipei de efectuare a vizitelor 
este deosebit de importantã când au loc conversaþii confidenþiale. În 
cazuri de sesizãri de viol, abuz sexual sau alte forme de violenþã, 
victimele, de gen masculin sau feminin, ar putea sã doreascã sã aleagã 
interlocutorul în funcþie de gen (a se vedea capitolul IV, Tortura ºi rele 
tratamente).

În marea majoritate a cazurilor, vizitatorii vor trebui sã se limiteze 
la un numãr anumit de persoane cu care sã poarte discuþii. Persoanele 
selectate trebuie sã fie cât de reprezentative posibil ºi sã facã parte din 
diferite categorii de deþinuþi din acel loc.

Vizitatorii trebuie sã fie atenþi sã nu discute doar cu acele 
persoane care îºi exprimã dorinþa de a stabili contactul cu ei sau 
doar cu acei propuºi de personal.

Conversaþia uzualã cu deþinuþii ºi personalul trebuie sã fie 
consideratã drept parte esenþialã în formarea unor relaþii de încredere ºi 
pentru colectarea informaþiei.

       4.4.2. Discuþii în grup

Discuþiile în grup permit echipei care efectueazã vizita sã intre în 
contact cu mai mulþi deþinuþi, însã tinde sã excludã posibilitatea 
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discutãrii celor mai sensibile chestiuni.

Discuþiile în grup sunt utile pentru identificarea unor probleme comune, 
identificarea liderilor neformali, obþinerea unei înþelegeri generale cu 
privire la starea de spirit sau culturã ºi determinarea persoanelor care vor fi 
intervievate separat.

Durata discuþiilor în grup trebuie fixatã în prealabil. Este o idee bunã sã 
se înceapã discuþia cu o întrebare deschisã. Afirmaþiile celor prezenþi pot 
astfel sã indice asupra problemelor considerate de ei ca fiind cele mai 
importante (sau acele pe care ei au curajul sã le menþioneze).

În cadrul vizitelor ulterioare discuþiile vor fi moderate într-o mãsurã mai 
mare, cu scopul de a obþine informaþii despre problemele de bazã pe care le-
aþi identificat. Atunci când sunt obþinute informaþii contradictorii sau 
dubioase, acestea pot fi verificate în cadrul interviurilor private, prin 
observaþii proprii de ordin empiric, precum ºi prin consultarea altor surse.

       4.4.3. Discuþii confidenþiale

O discuþie individualã este, înainte de toate, o întâlnire cu o persoanã care 
se aflã într-o situaþie anormalã (în afara normelor societãþii din exterior), acea 
de privare de libertate. Persoana are o istorie unicã a vieþii, fapt ce nu poate fi 
redus doar la motivele detenþiei lui/ei. Acest fapt evident este deseori trecut cu 
vederea la adoptarea unor atitudini de generalizare ºi, deci, simpliste, atât din 
partea oficialitãþilor, cât ºi, uneori, din partea actorilor din exterior.

Alegerea încãperii pentru purtarea discuþiei este crucialã, cãci 
aceasta va influenþa atitudinea persoanei private de libertate. Orice încãpere 
care, în opinia deþinutului, l-ar putea echivala pe vizitator cu personalul (de 
exemplu, oficiile administrative), ar trebui evitatã. Echipa nu trebuie sã se 
simtã obligatã sã efectueze interviul într-o încãpere pregãtitã de autoritãþi. 
Spaþiul de locuit al deþinutului – celula, dormitorul, camera de vizitã, curtea, 
biblioteca - sunt toate alegeri posibile. Vizitatorii trebuie sã încerce sã 
identifice un loc care pare sã fie cel mai bine protejat de la ascultarea 
discuþiilor purtate în interiorul încãperii. Opinia persoanei cu care se va purta 
discuþia trebuie sã fie luatã în consideraþie. 



În secþiile de poliþie alegerea încãperii poate fi mai limitatã. 

Discuþiile individuale trebuie sã aibã loc în afara auzului 
oficialitãþilor, dar nu este întotdeauna posibil sã fie ºi în afara vãzului 
lor. Vizitatorii trebuie sã-ºi foloseascã bunul lor simþ.

      Motive de securitate

Vizitatorii trebuie sã examineze cu o atenþie sporitã restricþiile 
propuse de personal pe motive de securitate personalã a vizitatorilor, 
însã în final este responsabilitatea echipei ce efectueazã vizita sã decidã 
dacã le vor pune în aplicare sau nu. Mecanismul trebuie sã decidã 
asupra condiþiilor sale în prealabil.

       Efectuarea interviului

La discuþie pot participa unul sau doi vizitatori, unul care sã 
conducã interviul ºi altul care sã ia notiþe. Deºi aceasta poate sã 
intimideze persoana privatã de libertate, aceastã sistemã are avantajul 
de a-i permite persoanei-moderator sã se concentreze mai bine; acest 
lucru însã trebuie explicat deþinutului.

Este important de câºtigat încrederea deþinutului. La începutul 
interviului, vizitatorii trebuie sã se prezinte, sã explice cu claritate 
motivul prezenþei lor, ce pot ºi ce nu pot face, precum ºi sã informeze cã 
interviul are naturã confidenþialã.

Vizitatorii trebuie sã aibã rãbdare. Modul în care se vor exprima 
persoanele private de libertate poate fi suficient de confuz din mai 
multe motive – starea emoþionalã sau experienþele acestora, o privare 
îndelungatã de libertate care duce la pierderea noþiunii de timp, blocaje 
de memorie, gânduri obsesive, etc.

Discuþiile individuale trebuie organizate astfel, încât sã fie 
obþinutã informaþia necesarã, sã fie respectate nevoile deþinuþilor ºi 
timpul disponibil sã fie utilizat eficient.
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Este important de stabilit un echilibru între urmãtoarele:

necesitatea vizitatorului de a colecta informaþii necesare 
pentru a evalua condiþiile de detenþie ºi nevoia deþinuþilor de a-
ºi exprima preocupãrile lor. Orice asemãnare cu un 
interogatoriu trebuie evitatã cu orice preþ;

atitudinea de empatie faþã de persoanã ºi distanþa emoþionalã 
de care are nevoie vizitatorul pentru a continua discuþia. 
Punctul de echilibru va depinde de asemenea de starea 
emoþionalã a persoanei private de libertate;

distribuþia timpului între necesitatea persoanei de a comunica 
ºi nevoia vizitatorului de a obþine informaþii, în funcþie de 
durata estimatã de timp calculatã în prealabil.

n

n

n

Intervievarea persoanei care susþine faptul aplicãrii torturii 
este un proces extrem de delicat. Intervievarea unei astfel de persoane 
în condiþiile de detenþie trebuie efectuatã cu o grijã specialã. Existã 
literaturã de specialitate excelentã privind acest subiect, care poate fi 
consultatã de cãtre membrii mecanismului de efectuare a vizitei ºi care 
poate fi utilizatã în cadrul instruirii:

Giffard, Camille, Manualul privind raportarea cazurilor de 
torturã – documentarea ºi reacþionarea la sesizãrile de torturã în 
cadrul sistemului internaþional de protecþie a drepturilor omului, 
Centrul pentru Drepturile Omului, Universitatea Essex, Marea 
Britanie, 2000, Partea II – Documentarea sesizãrilor, pag. 29-51; 

Oficiul Înaltului Comisar al Naþiunilor Unite pentru Drepturile 
Omului, Seria de instruiri profesionale nr. 8, Protocolul de la 
Istambul, Manualul privind investigarea ºi documentarea eficientã 
a torturii ºi altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau 
degradante, New York, Geneva, 2001, Capitolul IV – consideraþii 
generale privind interviurile.

n

n



A se vedea anexa 5 despre modalitatea de a obþine aceste 
publicaþii ºi limbile în care sunt disponibile. 

      4.4.4. Discuþii cu personalul responsabil de îngrijirea 
                 persoanelor private de libertate

Personalul poate fi, de regulã, divizat în urmãtoarele categorii: cei 
responsabili de supraveghere ºi oferirea serviciilor pentru deþinuþi – 
hranã, asistenþã medicalã ºi socialã, educaþie, lucru, etc. Discuþiile cu a 
doua categorie de persoane sunt parte a evaluãrii condiþiilor de detenþie. 

Discuþiile cu personalul de gardã sunt deseori dificile din motive 
care rezultã din structura organizatoricã ºi natura lucrului lor.

Însã personalul de gardã constituie un element important din viaþa 
de zi cu zi a persoanelor private de libertate ºi din acest motiv este 
important de a organiza discuþii cu ei, în cadrul cãrora echipa de 
efectuare a vizitei sã explice care este mandatul ºi motivele vizitei lor, 
sã ofere rãspunsuri la întrebãrile personalului ºi sã asculte care este 
punctul lor de vedere. Aceasta va stabili o bazã beneficã pentru 
efectuarea ulterioarã a misiunii mecanismului. 

Vizitatorii pot de asemenea organiza discuþii individuale cu 
membrii personalului, la solicitarea lor în afara vãzului ºi auzului altor 
persoane din cadrul personalului. 

4.5. Discuþia finalã cu directorul

Este important de încheiat în mod formal discuþia cu directorul 
instituþiei. Aceastã discuþie finalã trebuie pregãtitã ºi întreaga echipã 
care efectueazã vizita se va întruni cu scopul de a face schimb de 
informaþii ºi a discuta punctele cheie care vor fi comunicate.

Este important de stabilit un dialog constructiv cu persoanele 
responsabile de locurile vizitate, astfel ca ele sã fie informate cu 
promptitudine despre rezultatele vizitei. Scopul conversaþiei finale este 
de a comunica un sumar al faptelor ºi problemelor specifice 
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identificate. Cazurile urgente, în special care þin de prevenirea torturii ºi 
a altor forme de maltratare, vor fi comunicate imediat. În caz de abuzuri 
grave, mecanismul este obligat sã se adreseze direct autoritãþilor 
ierarhic superioare, astfel ca sã nu provoace riscul de represalii 
împotriva persoanelor care au dezvãluit informaþia. Aceastã strategie 
trebuie utilizatã doar în cazuri serioase, spre a evita înrãutãþirea inutilã a 
relaþiilor de lucru cu persoana responsabilã.

Dacã nu s-au observat probleme specifice, discuþia finalã cu 
directorul poate avea o naturã mai mult formalã sau discursivã. 

5. EVALUAREA ULTERIOARÃ A VIZITEI

Vizita nu este un scop în sine: ea este mai curând iniþierea unui 
proces, care are scopul de a îmbunãtãþi tratamentul ºi condiþiile de 
detenþie ale persoanelor private de libertate. Astfel, faza care 
urmeazã vizitei este la fel de importantã ca vizita propriu-zisã, dacã nu 
chiar mai importantã. Vizitele vor fi urmate de rapoartele adresate 
autoritãþilor responsabile, inclusiv de recomandãri privind 
îmbunãtãþirea situaþiei. Implementarea acestor recomandãri trebuie sã 
fie monitorizatã îndeaproape. 

5.1.Evaluarea ulterioarã de ordin intern

Mecanismul de efectuare a vizitelor trebuie sã poatã sã identifice 
punctele de referinþã sau indicatorii care sã-i dea oportunitatea de a 
urmãri în timp evoluþia condiþiilor de detenþie în locurile pe care le 
viziteazã cu regularitate. Aceasta înseamnã cã informaþia obþinutã de 
cãtre echipele de efectuare a vizitelor trebuie analizatã, sistematizatã ºi 
înregistratã astfel încât sã poatã fi utilizatã cât mai eficient posibil la 
necesitate. Informaþia care nu este analizatã ºi sistematizatã în mod 
logic este o informaþie pierdutã.

Se recomandã ca echipa de efectuare a vizitelor sã facã notiþe 
interne asupra vizitei, în conformitate cu formatul standard (a se vedea 
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Anexa 2). Aceste însemnãri constituie proba scrisã a vizitei ºi 
contribuie la crearea memoriei instituþionale a mecanismului de 
efectuare a vizitei. Ele sunt esenþiale la pregãtirea vizitei ulterioare. 

Aceste note interne pot sã includã:

Informaþii generale despre locul ºi natura vizitei;

Date privind instituþia;

Informaþia-cheie obþinutã în cadrul vizitei: problemele de bazã 
identificate, acþiunile care trebuie întreprinse, chestiunile care 
trebuie verificate în cadrul vizitei ulterioare.

Mecanismul de efectuare a vizitelor ar putea de asemenea sã 
verifice ºi sã completeze informaþia obþinutã în cadrul vizitelor prin 
consultarea:

autoritãþilor ierarhic superioare;

serviciilor de stat, altele decât cele responsabile pentru locul de 
detenþie (de ex., Ministerul sãnãtãþii);

altor actori, cum ar fi avocaþii sau organizaþiile societãþii civile care 
lucreazã în cadrul sau cu locul de detenþie;

rapoartelor pregãtite de alte mecanisme de efectuare a vizitelor;

familiilor persoanelor private de libertate ºi deþinuþilor eliberaþi;

deþinuþilor transferaþi care au fost vizitaþi în alte locuri de detenþie.

5.2. Elaborarea rapoartelor de monitorizare privind condiþiile  
       de detenþie

Rapoartele sunt, probabil, cele mai importante instrumente de care 
dispune un organ de efectuare a vizitelor pentru protecþia deþinuþilor ºi 
îmbunãtãþirea situaþiei lor. Textele juridice ºi acordurile care reprezintã 
baza activitãþii mecanismelor de efectuare a vizitelor, stipuleazã de 
regulã expres dreptul organului de efectuare a vizitei de a elabora astfel 
de rapoarte ºi recomandãri, precum ºi obligaþia autoritãþii de detenþie de 

n

n

n

n

n

n

n

n
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a le examina ºi de a intra în dialog.

Existã diferite tipuri de rapoarte, cu obiective diferite ºi care au 
drept þintã diferiþi interlocutori. Organul de efectuare a vizitei ar trebui 
sã-ºi determine propria strategie privind raportarea ºi mãsurile 
ulterioare. Un organ de efectuare a vizitelor poate sã decidã sã raporteze 
asupra fiecãrei vizite sau sã prezinte un raport global, întocmit în baza 
unei serii de vizite. De asemenea, acesta poate decide sã prezinte doar 
un singur raport anual global. 

5.2.1.Elaborarea rapoartelor asupra vizitei

Mecanismul de efectuare a vizitelor este obligat sã informeze 
autoritãþile de detenþie despre rezultatele evaluãrii locurilor de detenþie 
vizitate. Se recomandã insistent ca informaþia sã fie cuprinsã în cadrul 
unor rapoarte scrise. Transmiterea verbalã a informaþiei trebuie limitatã 
doar la contactele periodice cu autoritãþile de rigoare, pe care 
mecanismul va încerca sã le stabileascã ºi sã le menþinã. 

Rapoartele asupra vizitei, care cuprind date privind efectuarea unei 
singure vizite, trebuie sã conþinã fapte ºi probleme principale care 
rezultã din vizitã, precum ºi orice puncte importante care au rezultat din 
discuþia finalã cu directorul. Astfel de rapoarte asupra vizitei pot fi 
relativ succinte ºi vor fi transmise la scurt timp dupã efectuarea vizitei. 
Ele trebuie sã fie adresate direct autoritãþilor responsabile de locul 
vizitat, deoarece aceºtia au responsabilitatea de a identifica soluþii ºi de 
a implementa recomandãrile. Acest fapt consolideazã dialogul cu 
autoritãþile prin asigurarea unui rãspuns formal ºi scris. 

Mecanismul de efectuare a vizitei poate adopta poziþia potrivit 
cãreia nu fiecare persoanã vizitatã sã fie inclusã neapãrat ºi imediat într-
un raport scris adresat autoritãþilor. Rapoartele vor fi adresate 
autoritãþilor de la caz la caz, în dependenþã de gravitatea problemelor 
identificate de echipã. 
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Raportul asupra vizitei va conþine obligatoriu anumite 
informaþii generale:

componenþa echipei de efectuare a vizitei ºi data ºi ora vizitei;

obiectivele specifice ale vizitelor efectuate;

modul de colectare ºi verificare a informaþiei.

n

n

n

Prezentarea condiþiilor de detenþie:

n

n

n

Raportul trebuie sã prezinte clar îngrijorãrile de bazã în 
conformitate cu urmãtoarele aspecte menþionate în capitolul IV:

Tratamentul;

Masurile de protectie;

Condiþiile materiale;

Regimul si activitatile;

Serviciile medicale;

Personalul.

n

Nu este necesarã elucidarea foarte amãnunþitã a aspectelor 
corespunzãtoare ale detenþie, deºi se recomandã ca sã fie menþionate ºi 
aspectele pozitive.

Se va stabili o lista de prioritati privind domeniile problematice:

accentuarea problemelor celor mai serioase;

accentuarea problemelor principale care genereaza alte probleme.

Cand se va elabora raportul privind tortura, rele tratamente sau 
orice situatie la care vizitatorul nu a fost martor, se vor lua masuri 
majore de precautie la prezentarea informatiei. Terminologia utilizata 
va stabili o limita clara intre ceea ce ”este” si ceea ce ”se presupune” sau 
”s-a raportat”. Obiectivul este de a solicita ca autoritatile sa 
investigheze si sa reactioneze.

n

n

n

n
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Organul de efectuare a vizitelor trebuie de asemenea sã se asigure 
cu certitudine cã detaliile personale menþionate de cãtre deþinuþi sunt 
incluse doar cu acordul expres al acestora ºi cã prin conþinutul 
rapoartelor persoanele vizitate nu sunt expuse pericolului.

Recomandarile

Este important de menþionat cã recomandãrile trebuie sã fie 
adresate autoritãþilor de o ierarhie corectã. În cadrul rapoartelor 
de vizitã, recomandãrile trebuie prezentate direct autoritãþilor 
responsabile de locul de detenþie, care deþin competenþa de a face 
schimbãri ºi a implementa recomandãrile. Dacã rãdãcinile 
problemei sunt în afara competenþei administratorului superior, 
atunci problemele vor fi adresate la un nivel diferit ºi printr-un alt 
raport.

Recomandarile sau masurile coercitive propuse trebuie sa fie 
incadrate intr-un termen: acele care pot fi aplicate in termen 
scurt, mediu si termen lung. Aceste termene limita trebuie sa fie 
realiste si sa rezulte in mod logic din prezentarea problemei.

       5.2.2. Elaborarea unui raport global

Suplimentar la, sau în locul rapoartelor de vizitã, organul de 
efectuare a vizitelor poate decide sã elaboreze rapoarte analitice, un 
raport anual sau ambele.

      Raportul analitic

Mecanismul de efectuare a vizitelor poate decide elaborarea unor 
rapoarte ca urmare a unei serii de vizite efectuate în cadrul unei 
perioade de timp stabilite. O asemenea strategie asigurã faptul cã 
mecanismul va adopta o viziune cuprinzãtoare ºi analiticã asupra 
problemelor identificate în cadrul monitorizãrii. De asemenea, poate fi 
adoptatã o abordare preponderent tematicã, pentru a se concentra doar 
asupra unor probleme selectate ce prezintã îngrijorãri sporite.



89MONITORIZAREA LOCURILOR DE DETENÞIE  :   PENTRU ONG GHID PRACTIC

Analiza câtorva vizite la câteva locuri ajutã la identificarea 
tiparului de probleme ºi încãlcãri. Aceasta poate de asemenea pune în 
evidenþã un întreg spectru de cauze cheie a problemelor din locurile de 
detenþie. În acest caz, recomandãrile pot sã fie adresate diferitor actori 
care pot fi din cadrul unui organ din afara penitenciarului sau 
ministerului ºi care trebuie sã intervinã pentru a soluþiona aceste cauze 
(de ex., prin legislaþie, politica de aplicare a pedepsei penale, asigurarea 
instruirii personalului).

Rapoartele analitice pot sa completeze rapoartele de vizita pe care 
se bazeaza.

Raportul anual

Mecanismul de efectuare a vizitelor poate de asemenea sã decidã 
sã elaboreze un raport anual privind activitãþile sale de monitorizare. 

Conþinutul raportului anual poate varia de la un organ naþional la 
altul. Rapoartele anuale pot sã fie elaborate sub forma compilaþiei de 
rapoarte asupra vizitelor ºi sã prezinte în detaliu faptele constatate în 
diverse locuri vizitate, precum ºi recomandãrile elaborate. Rapoartele 
pot fi de o naturã mai mult analiticã ºi sã sublinieze problemele 
principale identificate pe parcursul anului. Rapoartele anuale se pot 
concentra asupra unei sau a unui ºir de probleme prioritare tematice ºi 
sã propunã recomandãri relevante.

În conformitate cu OPCAT, mecanismelor naþionale de prevenire li 
se solicitã expres sã prezinte rapoarte anuale ºi statul-parte este obligat 
sã le publice ºi sã le distribuie. Mecanismul naþional va decide dacã 
raportul anual trebuie sã conþinã doar informaþii generale despre 
activitãþile sale de monitorizare sau dacã se vor include ºi rapoartele de 
vizitã ºi recomandãrile.

 5.2.3. Distribuirea rapoartelor globale

Rapoartele globale trebuie adresate nu doar autoritãþilor. Este 
important ca atât rapoartele analitice, cât ºi cele anuale sã fie puse la 
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dispoziþia publicului, inclusiv ºi altor actori, cum sunt parlamentarii ºi 
organizaþiile societãþii civile, care pot folosi influenþa lor pentru a oferi 
sprijin ºi a monitoriza implementarea recomandãrilor. 

In functie de strategia de comunicare a organului de monitorizare, 
rapoartele sau sumarul acestora pot fi de asemenea transmise 
institutiilor mass-media.

Trebuie de menþionat cã asemenea rapoarte pot fi de asemenea 
expediate, în viitor, Subcomitetului care va fi instituit în baza OPCAT, 
fiind însoþite de clauza confidenþialitãþii sau fãrã o astfel de limitare. 
Rapoartele vor constitui de asemenea o sursã utilã de informaþii pentru 
alte organe internaþionale, în special pentru organele regionale cum 
sunt CPT-ul, Comisia Inter-americanã pentru Drepturile Omului, 
Raportorul special privind penitenciarele ºi condiþiile de detenþie din 
Africa, precum ºi CAT-ul, atunci când este examinat raportul statului, ºi 
Raportorul special privind tortura, etc. (a se vedea capitolul II, punctul 
4: Coordonarea).

5.3  Evaluarea ulterioarã a implementãrii recomandãrilor

Odatã cu transmiterea rapoartelor asupra vizitelor ºi raportului 
global altor actori, este important de observat atent reacþia acestora.

Autoritãþile deþin obligaþia de a reacþiona la raport, deci lor trebuie 
sã li se ofere un termen rezonabil pentru a adopta o poziþie cu privire la 
orice criticã exprimatã sau recomandãri elaborate. Autoritãþile vor 
trebui sã intre în dialog cu mecanismul de efectuare a vizitelor cu privire 
la recomandãrile ºi posibilitãþile de implementare ale acestora.

Rãspunsurile specifice ºi reacþia generalã din partea autoritãþilor 
vor ajuta organele naþionale pentru efectuarea vizitelor sã-ºi adapteze 
programele lor de vizitare. Vizitatorii vor verifica, în cadrul vizitelor 
ulterioare, dacã rãspunsul oficialitãþilor este în conformitate cu situaþia 
de pe teren, ºi dacã s-au luat mãsuri sau s-au întreprins anumite acþiuni.

În cazurile când dupã recepþionarea raportului autoritãþile 
demonstreazã lipsa voinþei de a examina raportul ºi recomandãrile ºi de 



a întreprinde anumite mãsuri, organul de efectuare a vizitei îºi va 
continua activitatea de monitorizare. Acesta va cãuta alte strategii de a 
exercita presiuni asupra autoritãþilor, cum ar fi prin intermediul 
deputaþilor, societãþii civile, organizaþiilor internaþionale ºi a 
instituþiilor mass-media. 

5.4.Acþiuni ulterioare de evaluare din afara procesului de 
       monitorizare

În cadrul vizitãrii locurilor de detenþie, echipa de vizitare se 
confruntã cu multe probleme ºi necesitãþi diverse. Vizitatorii vor primi 
un ºir de solicitãri, cum ar fi asigurarea asistenþei juridice ºi umanitare, 
stabilirea contactelor cu membrii familiilor. Este important ca organul 
de efectuare a vizitelor sã discute ºi sã adopte o politicã clarã în ce 
priveºte reacþionarea la asemenea solicitãri, pentru a nu trezi aºteptãri 
false. Este responsabilitatea autoritãþilor de detenþie de a asigura ca 
necesitãþile persoanelor care se aflã în grija lor sã fie împlinite. Sarcina 
prioritarã a mecanismului de efectuare a vizitei va fi, de regulã, 
evaluarea în ce mãsurã aceasta se îndeplineºte, de a observa orice 
problemã ºi de a face recomandãri pentru îmbunãtãþirea situaþiei. 

Totuºi unele mecanisme naþionale de efectuare a vizitelor, fiind 
confruntate cu nevoile specifice ºi limitãrile care existã în þãrile lor, 
depãºesc atribuþiile stricte de monitorizare ºi raportare. Unele 
mecanisme, dupã ce au fãcut observaþiile lor, acordã asistenþã juridicã 
în cazuri individuale, în timp ce altele acordã asistenþã umanitarã ºi 
elaboreazã programe de instruire pentru personal ºi deþinuþi.

În unele þãri implicarea organelor de efectuare a vizitelor în 
acþiunile ulterioare vizitei se extinde pânã la participarea la revizuirea 
legislaþiei naþionale. OPCAT stipuleazã în mod expres cã mecanismele 
naþionale de prevenire trebuie sã deþinã competenþa de a ”prezenta 
propuneri ºi observaþii privind proiectele legislative sau legislaþia în 
vigoare” (art. 19 c).

Unele mecanisme naþionale de efectuare a vizitelor, în special 
instituþiile naþionale pentru drepturile omului, deþin puteri ”quasi-
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judiciare”. Ele nu doar recepþioneazã plângeri, ci de asemenea le 
investigheazã ºi expediazã cazurile în instanþã. Unele organe de 
efectuare a vizitelor pot dispune eliberarea deþinuþilor ºi/sau plata 
compensaþiilor pentru persoanele drepturile cãrora au fost încãlcate. 

Lectura suplimentarã

Naþiunile Unite, Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile 
Omului, Seria de instruiri profesionale nr. 7, Manualul de 
instruire privind monitorizarea drepturilor omului, New York, 
Geneva, 2001 (Capitolul IX: Vizitarea deþinuþilor)

Giffard, Camille, Manualul privind raportarea cazurilor de 
torturã – documentarea ºi reacþionarea la sesizãrile de torturã în 
cadrul sistemului internaþional pentru protecþia drepturilor 
omului,  Centrul pentru drepturile omului, Universitatea din 
Essex, Marea Britanie, 2000.

Oficiul Înaltului Comisar al Naþiunilor Unite pentru Drepturile 
Omului, Seria de instruiri profesionale nr. 8, Protocolul de la 
Istambul, Manualul privind investigarea ºi documentarea 
eficientã a torturii ºi altor tratamente sau pedepse crude, inumane 
sau degradante, New York, Geneva, 2001.

APT/OSCE-ODIHR, Monitorizarea locurilor de detenþie: un 
ghid practic pentru ONG-uri, Geneva, 2002.
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n

ASPECTE NECESARE DE EXAMINAT

Tortura ºi rele tratamente
Izolarea
Mãsurile de constrângere
Utilizarea forþei

TRATAMENTUL n

n

MÃSURILE 
DE PROTECÞIE

Inspecþia
Procedurile de înaintare a plângerilor
Procedurile disciplinare
Registrele de detenþie
Separarea categoriilor de deþinuþi

CONDIÞII 
MATERIALE

n

n

n

n

n

n

Hrana
Iluminarea ºi aerisirea
Igiena personalã
Utilitãþile sanitare
Îmbrãcãmintea ºi lenjeria de pat
Suprapopularea ºi cazarea

n

n

n

n

n

n

REGIMUL ªI

 ACTIVITÃÞILE

Contactele cu familia ºi prietenii
Contactele cu lumea exterioarã
Exerciþiile în aer liber
Educaþia
Activitãþile recreative
Religia

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

SERVICIILE 
MEDICALE

Accesul la asistenþa medicalã
Asistenþa medicalã specialã pentru 
femei ºi copii
Asistenþa medicalã specialã pentru 
deþinuþii alienaþi mintal
Boli infecþioase
Personalul medical

PERSONALUL 
PENITENCIARULUI

n

n

Generalitãþi
Instruirea personalului 



2

1

3

4

5

6

7

C A P I T O L U L   I V
Aspectele
ale
care trebuie
examinate 

detent iei

TRATAMENTUL

MASURILE DE PROTECTIE

CONDITIILE MATERIALE DE DETENTIE

REGIMUL SI ACTIVITATILE

SERVICIILE MEDICALE

DETENTIA PROVIZORIE DE CATRE ORGANELE 
DE POLITIE

PERSONALUL

›

›
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Lista de abrevieri pentru standarde:

ACHPR  

ACPR   

BPP 

BPTD 

CPT Gr2 

CPT GR3 

CPT Gr10 

CPT GR11 

CPT Gr12 

EPR 

GC 

ICCPR 

ICPRT 

IDRCPDL 

R(89)12 

R(98)7 

RIG 

RPJDL 

SMR

Carta Africanã pentru drepturile omului ºi a popoarelor – adoptatã de Organizaþia          
pentru Unitatea Africanã la 27 iunie 1981

Carta Africanã privind drepturile deþinuþilor – Proiectul a fost adoptat la cea de-a 
5-ea Conferinþã a ºefilor serviciilor de corecþie din Africa centralã, de est ºi sud 

16(CESCA), Windhoek, Namibia, din 4 pânã pe 7 septembrie 2001

Set de Principii privind protecþia tuturor persoanelor aflate sub orice formã de 
arest sau detenþie – adoptat de cãtre Adunarea Generalã a Naþiunilor Unite, 
prin Rezoluþia 43/173 din 9 decembrie 1988

Principii de bazã pentru tratamentul deþinuþilor – adoptate de Adunarea Generalã 
a Naþiunilor Unite prin Rezoluþia 45/111 din 14 decembrie 1990

al doilea Raport general privind activitãþile CPT, pentru perioada 
1 ianuarie – 31 decembrie 1991;  CPT/Inf (92)3, 13 aprilie 1992

al treilea Raport General privind activitãþile CPT, pentru perioada 
1 ianuarie – 31 decembrie 1992; CPT/Inf (93) 12, 4 iunie 1993

al 10-lea Raport General privind activitãþile CPT, pentru perioada 
1 ianuarie – 31 decembrie 1999, CPT/Inf (2000) 13, 18 august 2000

al 11-lea Raport General privind activitãþile CPT, pentru perioada 
1 ianuarie – 31 decembrie 2000, CPT/Inf (2001)16, 3 septembrie 2001

al 12-lea Raport General privind activitãþile CPT, pentru perioada 
1 ianuarie – 31 decembrie 2001, CPT/Inf (2002) 15, 3 septembrie 2002

Regulile Europene pentru Penitenciare; Recomandarea Rec(2006)2, 
adoptatã de cãtre Comitetul de Miniºtri al Consiliului Europei la 11 ianuarie 2006.

Comentariile generale ale Comitetului pentru Drepturile Omului privind 
implementarea prevederilor ICCPR

Pactul internaþional al Naþiunilor Unite privind drepturile civile ºi politice, 1966

Convenþia inter-americanã pentru prevenirea ºi sancþionarea torturii – 
adoptatã de cãtre Organizaþia Statelor Americane la 28 februarie 1987

Proiectul Declaraþiei inter-americane privind drepturile ºi ingrijirea persoanelor 
17private de libertate

Recomandarea Comitetului de Miniºtri pentru Statele membre privind educaþia 
în cadrul închisorilor (adoptatã de cãtre Comitetul de Miniºtri al Consiliului 
Europei la 13 octombrie 1989)

Recomandarea Comitetului de Miniºtri pentru Statele membre privind aspectele 
organizatorice ºi deontologice ale asistenþei medicale în cadrul închisorilor 
(adoptatã de cãtre Comitetul de Miniºtri la 8 aprilie 1998)

Directive ºi mãsuri pentru interzicerea ºi prevenirea torturii, a tratamentelor 
sau pedepselor crude, inumane sau degradante în Africa (Directivele de pe 
Insula Robben), 2002.

Regulile Naþiunilor Unite pentru protecþia minorilor privaþi de libertate, 1990.

Regulile minime standard pentru tratamentul deþinuþilor, aprobate de ECOSOC 
prin rezoluþiile sale nr. 633C (XXIV) din 31 iulie 1957 ºi 2076 (LXII) din 
13 mai 1977.
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Acest capitol elucideazã diferite elemente care pot fi studiate în 
cadrul unei vizite. Scopul capitolului este de a asigura un 
instrument practic care sã ofere un acces rapid la standardele 
internaþionale privind condiþiile de detenþie ºi sfaturi privind 
aspectele care trebuie luate în consideraþie pe teren. Se subliniazã 
domeniile deosebit de dificile pentru mecanismele de efectuare a 
vizitelor, precum ºi strategiile de abordare a acestora. ”Punctele 
de referinþã” prezentate la sfârºitul fiecãrei sub-secþiuni nu sunt 
exhaustive, ºi se prevede cã mecanismele de efectuare a vizitelor 
vor elabora propriile liste în baza necesitãþilor particulare ale 
sistemului la care aparþin.

Aceastã Cartã este un proiect elaborat de CESCA
Aceastã Declaraþie este în prezent un proiect elaborat de Reforma Penalã Internaþionalã ºi 
sponsorizat de guvernul din Costa Rica.
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Respectarea demnitãþii deþinuþilor ca persoane umane trebuie sã 
reprezinte valoarea eticã de bazã pentru persoanele responsabile de 
locurile de detenþie ºi cei care lucreazã în cadrul acestora, precum ºi 
pentru organele care efectueazã vizitele ºi care sunt împuternicite cu 
funcþia de supraveghere. Acest principiu de bazã este stipulat în mod 
clar în articolul 10 al Pactului Internaþional privind drepturile civile ºi 
politice (ICCPR): ”Orice persoanã privatã de libertate va fi tratatã cu 
umanitate ºi cu respectarea demnitãþii inerente persoanei umane. ”

Mai presus de toate, tortura ºi tratamentul inuman sau degradant 
sunt absolut interzise ºi nu pot fi justificate sub nici o formã.

Anumite mãsuri pot fi calificate drept torturã sau rele tratamente, 
dacã sunt utilizate în mod neadecvat. Aceasta se referã în special la 
mãsura de izolare solitarã, alte mãsuri de constrângere ºi utilizare a 
forþei. Din acest motiv, recurgerea la asemenea mãsuri trebuie însoþitã 
de o serie de garanþii ºi organele de efectuare a vizitelor trebuie sã 
acorde o atenþie sporitã modului de administrare a unor asemenea 
mãsuri. 

Tratamentul

Tortura si rele tratamente

Izolarea

Masurile de constrangere

Utilizarea fortei

n

 

n

 

n

 

A se vedea de asemenea, Principiul 1 al Principiilor de bazã privind detenþia ºi Principiul 1 
al Setului de Principii
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Standarde

”Nimeni aflat sub orice formã de detenþie sau privare de libertate 
nu va fi supus torturii sau altor tratamente sau pedepse crude, inumane 
sau degradante. Nici o circumstanþã nu poate fi invocatã pentru a 
justifica aplicarea torturii sau altor tratamente sau pedepse crude, 
inumane sau degradante”.  BPP, Principiul 6

”Nimeni nu va fi supus torturii ºi nici unor pedepse sau tratamente 
crude, inumane sau degradante. În special, este interzis ca o persoana sã 
fie supusã, fãrã consimþãmântul sãu, unei experienþe medicale sau 
ºtiinþifice.” ICCPR, Articolul 7

”Nimeni nu va fi supus torturii sau unor pedepse sau tratamente 
crude, inumane sau degradante. Toate persoanele private de libertate 
trebuie tratate cu respectarea demnitãþii inerente persoanei umane.” 
Articolul 5, Convenþia americanã pentru drepturile omului, 1978

”Nimeni nu va fi supus torturii sau unui tratament sau pedepse 
inumane sau degradante.” Articolul 3 al Convenþiei Europene pentru 
drepturile omului, 1950

”Orice persoanã are dreptul la respectarea demnitãþii sale inerente 
de fiinþã umanã ºi la recunoaºterea statului sãu legal. Este interzisã 
orice formã de exploatare ºi degradare a persoanei, în special sclavia, 
traficul de sclavi, tortura, pedepse sau tratamente crude, inumane sau 
degradante.” Articolul 5, ACHPR

”In scopul prezentei Convenþii, termenul „torturã“ desemneazã 
orice act prin care se provoacã unei persoane, cu intenþie, o durere sau 
suferinþe puternice, de naturã fizicã sau psihicã, in special cu scopul de 
a obþine, de la aceastã persoanã sau de la o persoanã terþã, informaþii sau 
mãrturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terþã 

TORTURA ªI RELE TRATAMENTE
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persoanã l-a comis sau este bãnuitã cã l-a comis, de a o intimida sau de a 
face presiune asupra unei terþe persoane, sau pentru orice alt motiv 
bazat pe o formã de discriminare, oricare ar fi ea, atunci cand o 
asemenea durere sau suferinþã sunt provocate de cãtre un agent al 
autoritãþii publice sau orice altã persoanã care acþioneazã cu titlu 
oficial, sau la instigarea sau cu consimþãmantul expres sau tacit al unor 
asemenea persoane.” Articolul 1 al Convenþiei ONU împotriva torturii 
ºi altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante 
(UNCAT), 1984.

”În scopul prezentei Convenþii, tortura constituie orice act 
intenþionat, prin care unei persoane se cauzeazã durere sau suferinþã 
fizicã sau mintalã, în cadrul efectuãrii anchetei penale, ca o mãsurã de 
intimidare, pedeapsã individualã, mãsurã preventivã, penalizare sau în 
orice alt scop. Tortura desemneazã de asemenea utilizarea faþã de 
persoanã a metodelor, cu scopul de a submina personalitatea victimei 
sau de a-i diminua capacitãþile fizice sau mintale, chiar dacã acestea nu 
cauzeazã durere fizicã sau suferinþã mintalã.

Conceptul de torturã nu va include durerea sau suferinþa fizicã sau 
mintalã care este inerentã sau este o consecinþã a aplicãrii mãsurilor 
legale, cu condiþia cã acestea nu includ acte sau nu utilizeazã metode la 
care se face referinþã în prezentul articol.” Articolul 2, ICPRT

”Fiecare stat-parte se angajeazã sã interzicã, pe teritoriul aflat sub 
jurisdicþia sa, ºi alte acte care constituie pedepse sau tratamente crude, 
inumane sau degradante care nu sunt acte de torturã aºa cum sunt 
definite la articolul 1, când asemenea acte sunt sãvârºite de cãtre un 
funcþionar public sau orice altã persoanã care acþioneazã cu titlu oficial, 
sau la instigarea sau cu consimþãmântul expres sau tacit al acesteia. 
(...)” Articolul 16, UNCAT

”Pedepse corporale, pedepsirea prin închiderea într-o celulã 
întunecatã, ºi toate celelalte pedepse crude, inumane sau degradante 
sunt interzise categoric ca sancþiuni pentru contravenþii 
administrative.” SMR, Regula 31
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Minori

”Statele-pãrþi trebuie sã garanteze cã:
a) Nici un copil nu va fi supus torturii sau altor tratamente sau 

pedepse crude, inumane sau degradante. (...)”. Articolul 37, Convenþia 
ONU privind drepturile copilului

Comentarii

Deþinuþii sunt cei mai vulnerabili la aplicarea torturii în etapele 
iniþiale ale detenþiei, în special în cadrul audierilor ºi anchetei penale. 
Chiar dacã în competenþa unui organ specific de efectuare a vizitelor nu 
se include monitorizarea detenþiei provizorii ale poliþiei sau altei 
autoritãþi, acesta trebuie sã se întâlneascã ºi sã discute cu deþinuþii 
recent eliberaþi din astfel de detenþie ºi sã monitorizeze dacã aceºtia au 
avut oportunitatea sã documenteze îngrijorãrile ºi starea lor fizicã ºi 
dacã au depus plângeri oficiale, în caz de necesitate. 

Tortura este unul din domeniile cele mai dificile pentru vizitatori, 
care necesitã o înregistrare atentã, precum ºi o pregãtire ºi instruire. 
Intervievarea persoanelor care au fost supuse torturii este o sarcinã 
extrem de sensibilã.

Tortura poate fi dificilã de demonstrat în special dacã a trecut o 
perioadã îndelungatã de timp. Vizitatorii trebuie sã se asigure cã sunt 
bine familiarizaþi cu practicile locale, inclusiv metodele utilizate pentru 
a ascunde încãlcãrile ºi metodele cel mai des identificate. Ei trebuie sã 
fie de asemenea familiarizaþi cu mãsurile de ordin administrativ 
existente pentru prevenirea torturii (cum ar fi registrele).

Vizitatorii trebuie sã ia în consideraþie cã în jurisprudenþa 
organelor internaþionale urmãtoarele sunt considerate ca reprezentând 
tortura sau tratamente crude, inumane sau degradante:

Condiþiile de detenþie, aparte sau în combinaþie cu alte elemente;

Încarcerarea solitarã (a se vedea secþiunea din cadrul acestui 

n

 

n

 



capitol: IZOLAREA);

Refuzul acordãrii unei asistenþe medicale corespunzãtoare;

Privarea de experienþe senzoriale.

Interdicþia absolutã a torturii

Tortura este absolut interzisã în conformitate cu dreptul 
internaþional ºi nu poate fi justificatã sub nici o formã. Protecþia 
împotriva torturii este un drept non-derogatoriu al omului, care nu 
admite derogarea din partea statului sub nici o formã, fie pe motiv de 
stare de urgenþã publicã, securitatea statului sau oricare alt motiv. 
Tortura ºi maltratarea sunt de asemenea interzise ºi în conformitate cu 
dreptul cutumiar internaþional. 
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n

 

n

 

n

Forme de tortura si rele tratamente

Definiþia torturii din cadrul CAT conþine trei elemente esenþiale 
care constituie tortura:

cauzarea unei dureri sau suferinte puternice fizice sau mintale;

la instigarea sau cu consimtamantul autoritatilor de stat;

cu un scop anumit, cum ar fi obtinerea informatiei, pedeapsa 
sau intimidarea.

n

n

Tortura poate fi atat mintala, cat si fizica si poate fi aplicata sub 
forme diverse, inclusiv: soc electric, batai la talpile picioarelor, 
suspendare in pozitii dureroase, batai, viol, sufocare, arsuri cu tigari 
aprinse, privare de hrana, somn si comunicare, intimidare, executie 
simulata...

Abuzul sexual este o metoda prin care se cauzeaza suferinta atat 
fizica, cat si psihica.

Echipele care efectueazã vizitele trebuie sã fie la curent cu faptul 
cã existã practici care nu se încadreazã în definiþia clasicã de 
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torturã, care sunt dificile de depistat ºi care pot, pe termen lung, sã 
distrugã echilibrul psihologic al persoanelor private de libertate. 
Acestea sunt cu mult mai dãunãtoare, deoarece deþinuþii victime 
ale acestor practici pot fi atât de obiºnuiþi cu un asemenea 
tratament, încât nu mai sunt în stare sã identifice ºi sã raporteze 
aceste practici într-o manierã explicitã.  Faptele pot fi comunicate 
doar prin unele afirmaþii generale. Iatã care sunt câteva exemple 
ale acestor practici:

ignorarea unei cereri pana ce aceasta este repetata de cateva ori;

modul de a vorbi cu persoanele private de libertate de parcã ei ar fi 
copii mici;

practica de a nu privi deþinutul niciodatã în ochi;

intrarea in celula detinutilor fara motiv sau fara preintampinare;

crearea unei atmosfere de suspiciune în rândul deþinuþilor;

autorizarea încãlcãrii unor prevederi regulamentare într-o zi ºi 
pedepsirea lor în urmãtoarea zi, etc.

Violenþa între deþinuþi

Vizitatorii trebuie sã þinã cont de faptul cã responsabilitãþile 
personalului includ ºi responsabilitatea de a proteja pe deþinuþi de alþi 
deþinuþi. Actele de violenþã comise de deþinuþi nu trebuie sã fie ignorate 
– de exemplu: lovirea ºi cauzarea rãnilor, violul, ºi alt comportament 
sadistic. Acest tip de violenþã rãmâne deseori neraportat de cãtre 
victime din teamã unor represalii. Acesta poate fi tolerat de personal, 
care poate considera cã este ”problema personalã a deþinuþilor” ºi sã 
priveascã mai curând în altã parte, decât sã-ºi facã duºmani în rândurile 
deþinuþilor care sunt capabili de cauzarea problemelor. 

Vizitatorii trebuie sã creeze un climat ºi circumstanþe în care 
deþinuþii mai slabi sã simtã cã li se pot adresa cu problemele lor. 

Vizitatorii trebuie sã fie familiarizaþi cu posibilitãþile de care 
dispune personalul de a limita cazurile de violenþã între deþinuþi ºi sã 
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monitorizeze gradul în care aceste posibilitãþi sunt exploatate:

separarea diferitor categorii de detinuti;

alegerea cu atentie a detinutilor care sa conlocuiasca intr-o 
incapere;

un sistem usor accesibil si confidential pentru adresarea 
plangerilor;

un numar suficient de personal instruit;

abtinerea de la utilizarea detinutilor in roluri de control sau 
disciplinare;

politici explicite si bine comunicate ”impotriva agresorilor”.

Soluþionarea sesizãrilor de torturã

În cadrul interviurilor private, membrii organelor de efectuare a 
vizitelor ar putea fi sesizaþi despre aplicarea torturii. Acestea pot fi 
referinþe la experienþe de tratament aplicat înainte de venirea la locul 
actual de detenþie. Este de înþeles, cã atâta timp cât se aflã în locul unde 
se aplicã sau a fost aplicatã tortura, deþinuþii vor fi mai puþin deschiºi sã 
depunã plângeri, din teama represaliilor. Sesizãrile se pot referi la 
incidente individuale, cum ar fi abuzul din partea unui gardian, sau un 
eveniment specific cum ar fi o tulburare sau o pedeapsã disciplinarã. 
Vizitatorul nu trebuie sã uite cã condiþiile generale din cadrul instituþiei 
pot de asemenea reprezenta tortura.

Pentru o persoanã care a fost supusã torturii sau relelor tratamente 
este deseori dificil de a discuta despre aceastã experienþã extrem de 
umilitoare. Astfel, colectarea informaþiei despre maltratare este o 
sarcinã extrem de sensibilã pentru vizitatori. Vizitatorii trebuie sã 
beneficieze de o instruire specialã în soluþionarea sesizãrilor de torturã, 
sã dezvolte un simþ despre cât de departe pot sã înainteze cu întrebãrile 
lor sau dacã este într-adevãr necesarã intervenþia unui specialist. Este în 
special dificil de a asigura un echilibru între obþinerea informaþiei 
necesare pentru repararea prejudiciului ºi evitarea posibilitãþii de 
retraumatizare.
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Pentru protecþia deþinutului, este crucial ca Dvs. sã întrebaþi 
dacã ºi în ce mod puteþi utiliza declaraþiile lui/ei (dacã puteþi sã 
menþionaþi date personale, sã utilizaþi informaþia doar la general 
sau sã nu o folosiþi deloc).

 Este important ca personalul medical sã fie capabil sã înregistreze 
sesizãrile cât de curând posibil printr-o examinare medicalã care sã 
evalueze atât probele fizice, cât ºi psihologice.

Pentru informaþii detaliate despre intervievarea victimelor torturii, 
precum ºi administrarea probelor medicale, a se vedea:

Giffard, Camille, Manualul privind raportarea cazurilor de torturã 
– documentarea ºi reacþionarea la sesizãrile de torturã în cadrul 
sistemului internaþional pentru protecþia drepturilor omului, 
Centrul pentru drepturile omului, Universitatea din Essex, Marea 
Britanie, 2000. Partea II – Documentarea sesizãrilor, pag. 29 la 51;

Oficiul Înaltului Comisar al Naþiunilor Unite pentru drepturile 
omului, Seria de instruiri profesionale nr. 8, Protocolul de la 
Istambul, Manualul privind investigarea ºi documentarea eficientã 
a torturii ºi altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau 
degradante, New York, Geneva, 2001. Capitolul IV – Consideraþii 
generale privind intervievarea.

Nu este datoria vizitatorului sã decidã dacã tratamentul sesizat 
constituie torturã. Sesizãrile privind aplicarea torturii sau relelor 
tratamente trebuie sã fie transmise, cu excepþia cazului când existã 
dubii serioase privind veridicitatea acestora, autoritãþilor responsabile 
pentru desfãºurarea investigaþiilor (administrative sau penale), cu 
precauþiile sus-menþionate privind reprezentarea fãcutã în numele 
persoanelor, ºi în conformitate cu o procedurã care sã nu expunã 
pericolului persoana indicatã în sesizare. Sarcina probaþiunii, adicã 
responsabilitatea de a stabili veridicitatea sesizãrii printr-o investigaþie 
amãnunþitã, revine autoritãþilor responsabile ºi nu presupusei victime.

n

 

n
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Informaþii care pot fi colectate de cãtre vizitatori în cazurile 
de sesizãri privind aplicarea relelor tratamente:

n

 

datele complete privind identitatea persoanei;

date privind ora ºi locul unde sesizarea a fost fãcutã;

autoritãþile de detenþie;

data ºi locul unde s-a aplicat maltratarea;

autoritãþile responsabile de maltratare;

circumstanþele maltratãrii;

martorii;

descrierea detaliatã a maltratãrii (ce, cum, cât a durat, 
frecvenþa, de cãtre cine), efectul pe care l-a avut asupra 
deþinutului imediat ºi mai târziu, orice semne vizibile;

certificat medical ºi alte probe cum ar fi fotografiile.

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 n

 

n

 

n

 
Dacã echipa de efectuare a vizitelor are în componenþa sa
personal medical, ei ar putea sã documenteze urmãtoarele:

probe fizice;

probe psihologice;

necesitatea unui tratament medical.

n

 

n

 

n

 
Mãsurile ulterioare luate sau care urmeazã a fi luate:

Cine a fost deja informat despre sesizare si care au fost 
rezultatele?

Exista posibilitatea depunerii unei plangeri penale sau 
administrative?

Daca persoana a autorizat transmiterea sesizarii lui/ei?

A existat un raspuns oficial la incident (inclusiv lipsa 
raspunsului sau un raspuns echivalent cu lipsa unui raspuns)?

Daca s-a depus o plangere, care au fost consecintele (pentru 
autor; pentru victima)?

Observatiile personale ale vizitatorilor.
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IZOLAREA

Standarde

”Trebuie fãcute ºi încurajate eforturile în vederea abolirii 
încarcerãrii solitare ca formã de pedeapsã, sau pentru limitarea utilizãrii 
acestei mãsuri”. Principiul 7, BPTP.

”Încarcerarea solitarã îndelungatã a persoanei reþinute sau a 
deþinutului poate fi echivalatã actelor interzise de torturã”, GC nr. 20/44 
privind articolul 7 al ICCPR

”CPT-ul acordã o deosebitã atenþie deþinuþilor þinuþi în condiþii de 
izolare, indiferent de motiv (disciplinar, ca rezultat al caracterului lor 
“periculos” sau al comportamentului lor „perturbant”, în interesul unei 
investigaþii asupra unei crime sau la cererea lor). 

Principiul proporþionalitãþii necesitã asigurarea unui echilibru 
între exigenþele cazului ºi punerea în aplicare a regimului de izolare, 
care reprezintã o mãsurã cu posibile consecinþe extrem de nefaste 
pentru persoanele în cauzã. Izolarea poate constitui, în anumite cazuri, 
un tratament inuman ºi degradant. În orice caz, toate formele de izolare 
vor fi de cea mai scurtã duratã posibilã. 

Atunci când un asemenea regim este impus sau aplicat la cerere, o 
garanþie esenþialã este cã oricând un deþinut în cauzã sau un funcþionar 
al închisorii solicitã în numele deþinutului un doctor, acesta trebuie 
chemat fãrã nici o întârziere pentru a examina deþinutul din punct de 
vedere medical. Rezultatele acestei examinãri, inclusiv o apreciere a 
stãrii fizice ºi mintale a deþinutului cât ºi, dacã sunt necesare, 
consecinþele previzibile ale izolãrii continue, trebuie sã figureze într-un 
raport scris pentru a fi transmise autoritãþilor competente.” CPT, GR2, § 
56

A se vedea de asemenea IDRCPDL, art. 48.
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Comentarii

Echipa pentru efectuarea vizitelor trebuie sã atragã o atenþie 
deosebitã deþinuþilor þinuþi, indiferent de motiv, în regim de izolare (fãrã 
contacte cu alþi deþinuþi, cu contacte limitate sau fãrã nici un contact cu 
lumea din exterior).

Încarcerarea solitarã a unei fiinþe umane este o sancþiune gravã 
care, dacã este aplicatã pentru o perioadã îndelungatã ºi/sau în mod 
repetat, poate fi consideratã drept tratament inuman ºi degradant sau 
chiar un act de torturã. De asemenea, aceasta îl poate face pe deþinut mai 
vulnerabil faþã de un asemenea tratament. Astfel, izolarea trebuie sã fie 
o mãsurã excepþionalã ºi de scurtã duratã; ea trebuie sã fie de cea mai 
scurtã duratã posibilã. Încarcerarea solitarã trebuie însoþitã de o serie de 
garanþii, cum ar fi procedurile de revizuire ºi apel. Echipele care 
efectueazã vizitele ar putea fi implicate în monitorizarea gradului în 
care aceste sisteme oferã o protecþie adecvatã deþinuþilor. 

Uneori izolarea poate fi necesarã ca o mãsurã de protecþie. În 
asemenea caz, regimul deþinutului trebuie sã fie mai puþin restrictiv 
decât regimul aplicat deþinutului aflat în izolare ca mãsurã disciplinarã. 
Orice sistem de revizuire se va aplica de asemenea ºi acestor deþinuþi. 

Minorii nu trebuie sã fie supuºi niciodatã încarcerãrii solitare. 

nedeterminatã

indelungatã

repetatã

n

 

n

 

n

 

Încarcerarea solitarã nu trebuie sã fie:

Puncte de referinþã
n

 

n

 

n

 

Care este durata maxima permisa pentru incarcerare solitara?

La ce datã a început izolarea?

Cine decide ca este necesara aplicarea incarcerarii solitare?



1

110MONITORIZAREA LOCURILOR DE DETENÞIE  :   PENTRU ONG GHID PRACTIC

Pentru ce motive este aplicata incarcerarea solitara?

Ce sistem de revizuire si apel exista?

Beneficiaza persoana supusa izolarii zilnic de cel putin o ora de 
plimbare in aer liber?

Ce regim este aplicat detinutilor supusi izolarii?

Este efectuat un examen medical înainte de încarcerarea 
solitarã, se concentreazã acest examen asupra evaluãrii 
bunãstãrii deþinutului?

Cat de frecvent are loc un asemenea examen in perioada 
incarcerarii?

Dispune detinutul aflat in izolare de acces la medic la cerere?

Cine are acces la detinutul izolat si cum aceasta se 
inregistreaza?

Exista vreun indiciu ca izolarea este aplicata in mod 
disproportional unor grupuri minoritare?

n

 

n

 
n

 n
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n

 

n

 

n
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MÃSURILE DE CONSTRÂNGERE

Standarde

”Instrumentele de constrângere, cum sunt cãtuºele, lanþurile, fierul 
ºi cãmãºile de forþã, nu vor fi niciodatã aplicate ca mãsurã de pedeapsã. 
Mai mult, lanþurile sau fierul nu vor fi aplicate niciodatã ca mãsuri de 
constrângere. Alte instrumente de constrângere nu se vor utiliza, cu 
excepþia urmãtoarelor situaþii:  

a) Ca o mãsurã de precauþie împotriva evadãrii în timpul 
transferului, cu condiþia cã ele vor fi înlãturate când deþinutul va apãrea 
în faþa autoritãþii judecãtoreºti sau administrative;

b)   Din motive medicale, la indicaþia medicului;

c)  Prin ordinul directorului, dacã alte metode de control au eºuat, 
în scopul protejãrii deþinutului de la încercãri de automutilare, rãnirea 
celorlalþi sau pentru a preveni distrugerea de bunuri; în asemenea cazuri 
directorul va consulta fãrã întârziere medicul sau o autoritate 
administrativã ierarhic superioarã.” SMR, Regula 3

”Metodele ºi modul de utilizare a instrumentelor de constrângere 
vor fi aprobate de administraþia centralã a închisorii. Asemenea 
instrumente nu se vor aplica o perioadã mai îndelungatã de timp decât 
este strict necesar.”  SMR, Regula 34

”Instrumentele de constrângere nu se vor aplica niciodatã ca 
pedeapsã”. EPR, Regula 60.2

”1. Folosirea lanþurilor sau fierului este interzisã. 

2. Cãtuºe, cãmãºi de forþã ºi alte obiecte de constrângere nu vor fi 
niciodatã aplicate, decât în urmãtoarele împrejurãri:

a) dacã este necesar, ca o mãsurã de precauþie împotriva evadãrii în 
timpul unui transfer, cu condiþia cã ele vor fi înlãturate atunci când 
deþinutul va apãrea în faþa unei autoritãþi judecãtoreºti sau 
administrative, dacã autoritatea nu hotãrãºte altfel; sau
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b) prin ordinul directorului, dacã alte metode de control au eºuat, în 
scopul protejãrii unui deþinut de la încercãri de automutilare, rãnirea 
celorlalþi sau pentru a preveni daune serioase proprietãþii; în asemenea 
cazuri directorul va fi obligat sã consulte de urgenþã medicul ºi sã 
raporteze imediat autoritãþii penitenciare superioare. 

3. Instrumentele de constrângere nu vor fi aplicate o perioadã mai 
îndelungatã de timp decât este strict necesar.

4. Modul de folosire a instrumentelor de constrângere va fi 
stipulat în legislaþia naþionalã.” EPR, Regula 68

“În acele cazuri rare în care utilizarea metodelor de constrângere 
fizicã este necesarã, deþinutul în cauzã trebuie supravegheat constant ºi 
adecvat. Instrumentele de constrângere trebuie îndepãrtate cât mai 
repede posibil; acestea nu trebuie niciodatã aplicate sau aplicarea lor nu 
trebuie niciodatã prelungitã ca mãsurã de pedeapsã. În sfârºit, fiecare 
caz de utilizare a forþei împotriva deþinuþilor trebuie sã fie documentat.” 
CPT, GR 2, §53

A se vedea de asemenea  ACPR, A-5; IDRCPDL, art. 46 ºi EPR, 
Regula 39.

Minorii

”Este interzisã recurgerea la mãsuri de constrângere ºi la utilizarea 
forþei pentru orice motiv, cu excepþia celor stipulate în regula 64 de mai 
jos.” RPJDL, 63

”Mãsurile de constrângere ºi forþa pot fi utilizate doar în cazuri 
excepþionale, atunci când s-a recurs la toate metodele de control ºi 
acestea au eºuat, ºi numai în cazuri expres autorizate ºi specificate de 
lege ºi regulamente. Ele nu vor cauza umilinþã sau degradare ºi vor fi 
folosite în mod limitat ºi doar pentru durata cea mai scurtã de timp. Prin 
ordinul directorului administraþiei, asemenea instrumente pot fi 
utilizate în scopul protejãrii minorului de la încercãri de automutilare, 
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rãnirea altor persoane sau pentru a preveni daune serioase proprietãþii. 
În asemenea cazuri, directorul va consulta de urgenþã medicul ºi alte 
persoane relevante ºi va raporta cazul autoritãþii administrative 
superioare.” RPJDL, 64

Comentarii

Unele metode de restricþie sunt categoric interzise.

Mãsurile de restricþie permise pot fi aplicate doar în cazuri 
excepþionale. Ele nu trebuie niciodatã utilizate ca sancþiuni 
disciplinare. Mai mult, ele trebuie însoþite de o serie de garanþii:

Deþinuþii vor fi restricþionaþi pentru un timp minim necesar;

Utilizarea metodelor de constrângere (sau forþã) trebuie sã fie 
consemnatã într-un registru;

Directorul trebuie informat imediat.

Rolul medicului în utilizarea mãsurilor de constrângere este 
deosebit de sensibil. SMR ºi alte reguli prevãd cã medicul poate oferi 
sfatul medical privind anumite mãsuri. Dupã cum se stipuleazã în mod 
expres în comentariile CPT, în caz de utilizare a mãsurilor de 
constrângere deþinutul are dreptul de a fi examinat imediat de un medic. 
Aceasta nu trebuie nici într-un caz interpretatã ca solicitând medicului 
sã ateste cã deþinutul este ”sãnãtos pentru a fi pedepsit”. Un asemenea 
rol este în mod explicit interzis de standardele internaþionale ºi este în 
contradicþie cu etica profesionalã medicalã (a se vedea de asemenea 
secþiunea: Servicii medicale).

De regulã, rolul echipei de efectuare a vizitelor în asigurarea 
respectului faþã de demnitatea umanã în locurile de detenþie nu este 
compatibil cu intervievarea deþinuþilor asupra cãrora sunt aplicate 
mãsurile de constrângere. 

n

 
n

 n

 

Puncte de referinþã:

În ce cazuri este autorizatã utilizarea mãsurilor de constrângere?n

 



1

Cât de frecvent sunt acestea aplicate?

Sunt toate cazurile înregistrate într-un registru?

Au persoanele cãrora li se aplicã asemenea tratament acces la 
consultaþia medicului?

Pentru ce perioadã de timp se impun mãsurile de constrângere?

Existã probe cã mãsurile de constrângere sunt utilizate în mod 
disproporþional faþã de grupurile minoritare?

n
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UTILIZAREA FORÞEI

Standarde

„1. Ofiþerii din cadrul instituþiilor nu vor recurge la utilizarea forþei 
în relaþiile lor cu deþinuþii, cu excepþia legitimei apãrãri sau în caz de 
tentativã de evadare, sau rezistenþã fizicã activã sau pasivã la un ordin 
emis în baza legii sau regulamentului. 

Ofiþerii care au recurs la utilizarea forþei, vor aplica aceasta doar în 
mãsura strict necesarã ºi vor raporta de urgenþã incidentul directorului 
instituþiei.

2. Ofiþerii din cadrul penitenciarelor vor beneficia de o instruire 
fizicã specialã pentru a controla deþinuþii agresivi.

3. Cu excepþia circumstanþelor speciale, personalul care 
îndeplineºte atribuþii care-i pun în contact direct cu deþinuþii nu va fi 
înarmat. Mai mult, personalul în nici un caz nu va fi înarmat dacã nu 
dispune de instruire în folosirea armelor. (...)”. SMR, Regula 54 

“1. Personalul penitenciarului  nu va aplica forþa faþã de deþinuþi, 
cu excepþia necesitãþii legitimei apãrãri sau cazurilor de tentativã de 
evadare sau rezistenþã fizicã activã sau pasivã la un ordin legitim ºi 
aceasta va fi întotdeauna o mãsurã de ultim resort.

2. Gradul de forþã aplicatã va fi de un minim necesar ºi se va 
aplica pentru cea mai scurtã duratã posibilã.” EPR, Regula 64

“Vor fi instituite proceduri detaliate privind utilizarea forþei, 
inclusiv prevederi privind:

a. diferite forme de forþã ce pot fi aplicate;

b. circumstanþele de utilizare a fiecãrei forme de forþã;

c. membrii personalului care sunt autorizaþi sã aplice diverse 
forme de forþã;
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d. nivelul de autoritate la care se va obþine autorizarea pentru 
aplicarea oricãrei forme de forþã, ºi

e. rapoartele ce trebuie pregãtite odatã ce forþa a fost folositã.” 
EPR, Regula 65

“Personalul care contacteazã direct cu deþinuþii va fi instruit în 
tehnicile care sã le permitã utilizarea minimã a forþei pentru a controla 
deþinuþii agresivi”. EPR, Regula 66

“1. Personalul din alte organe de drept va fi implicat în soluþionarea 
problemelor cu deþinuþii din interiorul penitenciarelor doar în cazuri 
excepþionale.

2. Autoritãþile instituþiilor penitenciare ºi organele de drept vor 
elabora un acord oficial, cu excepþia cazului în care relaþiile între 
acestea sunt deja reglementate prin legislaþia naþionalã.” EPR, Regula 
67 (a se vedea de asemenea Regula 67.3) 

”Reprezentanþii organelor de drept vor utiliza forþa doar când este 
strict necesar ºi în mãsura necesarã pentru a îndeplini atribuþiile lor.” 
Codul deontologic al funcþionarilor din cadrul organelor de drept, 
articolul 3.

”Reprezentanþii organelor de drept nu vor folosi arme de foc 
împotriva persoanelor cu excepþia cazurilor de legitimã apãrare sau 
apãrarea altor persoane împotriva unui pericol iminent de moarte sau 
rãnire gravã, pentru a preveni comiterea unei crime deosebit de grave, 
ce implicã o ameninþare gravã pentru viaþã, pentru a aresta o persoanã 
care prezintã un asemenea pericol sau care opune rezistenþã autoritãþii 
lor, sau pentru a preveni evadarea lui/ei, ºi doar atunci când mãsurile 
mai puþin extreme sunt insuficiente pentru obþinerea acestor rezultate. 
În orice caz, utilizarea intenþionatã a forþei cu scopul cauzãrii efectului 
letal se va face doar în cazuri strict inevitabile pentru a proteja viaþa”. 
Principiile de bazã ale ONU privind utilizarea forþei ºi armelor de foc 
de cãtre reprezentanþii organelor de drept, Principiul 9
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”Reprezentanþii organelor de drept, în relaþiile lor cu 
persoanele reþinute sau în detenþie, nu vor aplica forþa decât în 
cazuri de strictã necesitate pentru menþinerea securitãþii ºi ordinii 
în cadrul instituþiilor sau când este ameninþatã securitatea 
personalã.” Principiile de bazã ale ONU privind utilizarea forþei 
ºi armelor de foc de cãtre reprezentanþii organelor de drept, 
Principiul 15

”Reprezentanþii organelor de drept, în relaþiile lor cu 
persoanele reþinute sau în detenþie, nu vor folosi arme de foc 
decât pentru legitima apãrare sau pentru apãrarea altor persoane 
de pericolul iminent al morþii sau cauzarea unor leziuni corporale 
grave, sau când este strict necesar pentru a preveni evadarea unei 
persoane reþinute sau aflate în detenþie, care prezintã pericolul 
stipulat în principiul 9.” Principiile de bazã ale ONU privind 
utilizarea forþei ºi armelor de foc de cãtre reprezentanþii 
organelor de drept, Principiul 16

”Personalul închisorii va folosi ocazional forþa pentru a 
controla deþinuþii violenþi ºi, în mod excepþional, ar putea sã 
recurgã la instrumente de constrângere fizicã. În mod clar, 
acestea sunt situaþii de risc sporit în mãsura în care privesc rele 
tratamente care ar putea fi aplicate deþinuþilor ºi care necesitã 
garanþii specifice.

Un deþinut împotriva cãruia s-a aplicat forþa trebuie sã aibã 
dreptul de a fi imediat examinat ºi, dacã este necesar, tratat de un 
medic. Aceastã examinare trebuie realizatã nu la auzul ºi 
preferabil nu la vederea personalului ne-medical, iar rezultatele 
examinãrii (inclusiv orice declaraþie relevantã a deþinutului ºi 
concluziile doctorului) trebuie înregistrate oficial ºi puse la 
dispoziþia deþinutului. (...) În sfârºit, trebuie þinut un registru care 
sã conþinã informaþii despre fiecare caz de utilizare a forþei 
împotriva deþinuþilor. ” CPT, GR 2, §53
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Minorii

“Purtarea ºi utilizarea armelor de cãtre personal este interzisã în 
orice încãpere în care minorii se aflã în detenþie.” RPJDL, 65

Comentarii

Echipa de efectuare a vizitelor trebuie sã analizeze dacã utilizarea 
forþei este o mãsurã excepþionalã sau o normã. 

Echipa trebuie sã analizeze dacã sunt respectate principiile 
necesitãþii ºi proporþionalitãþii. 

Membrii echipei trebuie sã examineze dacã în regulamentele 
instituþiilor penitenciare se conþin instrucþiuni ºi limitãri privind 

utilizarea forþei, dacã acestea sunt accesibile pentru deþinuþi ºi ce 
instruire primeºte personalul în domeniul tehnicilor de control ºi 
constrângere, care sã le permitã menþinerea controlului fãrã a cauza 
leziuni corporale lor înºiºi sau deþinuþilor. 

Ca un principiu general, personalul care este în contact direct cu 
deþinuþii nu va purta arme de foc. Dacã ei poartã arme cum sunt 
bastoanele, aceasta nu se va face într-un mod ostil sau provocator. 

Orice incidente cu utilizarea forþei sau a armelor de foc trebuie 
raportate în scris directorului, înregistrate în registrul oficial ºi 
investigate.

Puncte de referinþã:

Poartã personalul vreo armã?

Cine din personal este autorizat sã poarte arme de foc, în 
conformitate cu regulamentele interne?

Cât de frecvente sunt incidentele cu utilizarea forþei (conform 
declaraþiilor deþinuþilor, directorului, în baza registrelor, altor 
surse)?

1

n

 

n

 n

 



Existã probe cã forþa este utilizatã în mod disproporþional faþã 
de vreun grup minoritar?
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 Lectura suplimentarã

Amnesty International, Combaterea torturii: un manual practic, 
Londra, 2003. (Capitolul 5.5: Condiþii de detenþie; disciplina ºi 
securitatea, pag. 127-132);

Camille Giffard, Manual privind raportarea cazurilor de torturã, 
documentarea ºi reacþionarea în cadrul sistemului internaþional 
de protecþie a drepturilor omului la sesizãrile de torturã, Centrul 
pentru Drepturile Omului, Universitatea din Essex, Marea 
Britanie, 2000.

Oficiul Înaltului Comisar al Naþiunilor Unite pentru Drepturile 
Omului, Seria de instruiri profesionale nr. 8, Protocolul de la 
Istambul, Manualul privind investigarea ºi documentarea 
eficientã a torturii ºi altor tratamente sau pedepse crude, inumane 
sau degradante, New York, Geneva, 2001.

Reforma Penalã Internaþionalã, Implementarea standardelor, 
manual internaþional privind bunele practici din penitenciare. 
Londra, 2001, pag. 42-51.

Andrew Coyle, Administrarea închisorilor din perspectiva 
drepturilor omului. Manual pentru personalul închisorilor. 
Centrul Internaþional pentru studii în domeniul penitenciarelor, 
2003, pag. 69-81.

UN OHCHR, Drepturile omului ºi închisorile – un manual 
pentru instruirea funcþionarilor din închisori în domeniul 
drepturilor omului, Geneva, 2003. (Secþiunea 2: dreptul la 
integritatea fizicã ºi moralã, pag. 2133).
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Scopul acestei secþiuni este de a examina diverse mãsuri aplicate pentru 
garantarea drepturilor ºi protejarea demnitãþii deþinuþilor, ºi care 
asigurã funcþionarea eficientã a sistemelor de drept penal. Astfel, deºi 
menþinerea ordinii în cadrul instituþiilor penitenciare este un obiectiv 
important, aplicarea mãsurilor disciplinare va fi exercitatã doar în 
conformitate cu procedurile ºi regulile stabilite cu claritate ºi stricteþe. 
Sancþiunile disciplinare vor fi însoþite de o serie de garanþii, ºi deþinuþii 
trebuie sã dispunã de posibilitatea de a-ºi înainta plângerile autoritãþilor 
atât din cadrul locului de detenþie cât ºi din afara acestuia, într-un mod 
eficient, fãrã obstacole, ºi fãrã riscul represaliilor. Mecanismele 
independente de inspecþie de asemenea au un rol de a monitoriza în ce 
mãsurã se respectã drepturile persoanelor private de libertate.

În ultimã instanþã, existã ºi alte mãsuri care sã ajute la garantarea 
faptului cã instituþia de detenþie este administratã într-o manierã non-
arbitrarã ºi/sau la monitorizarea modului în care instituþia este 
administratã, ºi anume: separarea diferitor categorii de deþinuþi, þinerea 
registrelor ºi informarea populaþiei despre modul de funcþionare a 
instituþiei.

n

 

Mãsurile de protecþie:

Registrele;

Informarea persoanelor private de libertate;

Inspecþia;

Procedurile disciplinare;

Procedurile de înaintare a plângerilor;

Separarea categoriilor de deþinuþi.

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

MASURILE 
DE PROTECTIE

‹
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REGISTRELE DE DETENÞIE

Standarde

”1. Se vor înregistra obligatoriu:

(a) Motivele reþinerii;

(b) Ora când a avut loc reþinerea ºi aducerea persoanei la locul de 
detenþie, precum ºi ora primei apariþii în faþa autoritãþii 
judecãtoreºti sau unei alte autoritãþi;

(c)  Identitatea reprezentanþilor organelor de drept în cauzã;

(d) Informaþia precisã privind locul de detenþie.

2. Asemenea date vor fi comunicate persoanei deþinute sau 
apãrãtorului acesteia, dacã existã, în modul prevãzut de legislaþie.” 
BPP, Principiul 12

”În orice loc de detenþie a persoanelor se va þine un registru 
cusut, cu paginile numerotate în care se vor face menþiuni cu privire 
la fiecare deþinut adus:

(a) Informaþia privind identitatea acestuia;

(b) Motivele arestãrii ºi autoritatea care a efectuat-o;

(c) Ziua ºi ora primirii ºi liberãrii lui.

2. Nici o persoanã nu va fi primitã într-o instituþie fãrã o decizie 
valabilã, detaliile cãreia au fost în prealabil introduse în registru.” SMR, 
Rule 7

“1. La primire, se vor înregistra imediat urmãtoarele date privind 
fiecare deþinut:

a. informaþia privind identitatea deþinutului;

b. motivele arestãrii ºi autoritatea care a efectuat-o;

c. data ºi ora primirii;
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d. inventarierea bunurilor personale ale deþinutului care urmeazã a 
fi þinute în instituþie în conformitate cu Regula 31;

e. orice leziuni corporale vizibile sau plângeri privind tratamentul 
din locul precedent; ºi

f. în conformitate cu principiile privind confidenþialitatea 
medicalã, orice informaþie privind sãnãtatea deþinutului care este 
relevantã pentru bunãstarea fizicã ºi psihicã a deþinutului ºi altor 
persoane.” EPR, Regula 15.1

”Pentru garantarea protecþiei eficiente a persoanelor deþinute, 
trebuie elaborate prevederi privind þinerea deþinuþilor în locurile oficial 
recunoscute ca locuri de detenþie, precum ºi pentru ca numele lor, 
precum ºi numele persoanelor responsabile de detenþia lor, sã fie 
introduse în registre disponibile ºi accesibile pentru persoanele 
interesate, inclusiv pentru rude ºi prieteni.” GC 20, alineatul 11.

Statele trebuie sã:

”Asigure cã în cadrul fiecãrui loc de detenþie sunt þinute registre 
scrise ºi cuprinzãtoare privind persoanele private de libertate care sã 
conþinã, printre altele, data, ora, locul ºi motivul detenþiei lor.” RIG, 
prevederea 30

A se vedea de asemenea IDRCPDL, art. 18.

Comentarii

Înregistrarea oficialã este o mãsurã esenþialã de protecþie. De 
asemenea, aceastã mãsurã este un element important pentru garantarea 
transparenþei autoritãþilor ºi protecþia persoanelor deþinute. 

Registrele de un interes deosebit pentru echipele de efectuare a 
vizitelor vor include acele registre care conþin date privind transferul 
deþinuþilor în cadrul ºi în afara locurilor de detenþie; utilizarea forþei; ºi a 
mãsurilor disciplinare.
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Este obligatorie înregistrarea datelor privind:

identitatea persoanei deþinute;

motivele legale pentru privaþiunea de libertate;

ora arestãrii;

ora la care persoana arestatã a fost adusã la locul de detenþie;

ora la care persoana a fost scoasã (de exemplu, în cadrul unor 
investigaþii sau unei ºedinþe judiciare) ºi adusã înapoi la locul de 
detenþie;

starea psihicã a deþinutului la plecare ºi sosire;

ora când el/ea a fost adusã pentru prima datã în faþa unei autoritãþi 
judecãtoreºti sau altei autoritãþi;

identitatea persoanelor responsabile de aplicarea legislaþiei în 
vigoare;

informaþia exactã despre locul în care persoana este þinutã (trebuie 
sã fie posibilã localizarea rapidã a tuturor persoanelor private de 
libertate).

De asemenea, trebuie sã existe un registru în care sã fie înregistrate 
în mod sistematic toate incidentele (utilizarea forþei, mãsuri 
disciplinare...).

În anumite contexte, unul din obiectivele stabilite de cãtre 
programele de vizitare este protecþia împotriva dispariþiilor. În astfel de 
cazuri, luarea unor mãsuri ca urmare a analizãrii informaþiei din registre 
este crucialã. Astfel, mãsurile luate ca urmare a unei vizite vor include 
verificarea informaþiei privind transferurile la alte locuri de detenþie sau 
eliberãrile. Aceastã verificare poate avea loc în cadrul unei vizite 
ulterioare de evaluare la alte locuri de detenþie sau prin contactarea 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 
n

 

n

 n

 n

 

Unele puncte de referinþã:

Sunt registrele de intrare ºi ieºire completate în mod riguros?

Sunt toate incidentele importante menþionate în registru?

n

 

n

 



2

125MONITORIZAREA LOCURILOR DE DETENÞIE  :   PENTRU ONG GHID PRACTIC

Cum se utilizeazã informaþia din registre?n

 

INFORMAREA DEÞINUÞILOR

Standarde

“Orice persoanã la momentul arestãrii ºi la începutul detenþiei sale 
sau la scurt timp dupã aceasta, trebuie sã primeascã de la autoritatea 
care a efectuat reþinerea sau privarea de libertate informaþii privind 
drepturile ºi modul în care pot beneficia de aceste drepturi.” BPP; 
Principiul13

”1. Orice deþinut la admitere într-o instituþie va primi informaþie 
scrisã despre regulile privind tratamentul deþinuþilor de categoria lui/ei, 
cerinþele disciplinare ale instituþiei, metodele autorizate de obþinere a 
informaþiei ºi înaintare a plângerilor, ºi toatã informaþia de acest ordin 
necesarã deþinutului pentru ca el/ea sã-ºi înþeleagã drepturile ºi 
obligaþiile ºi sã se adapteze vieþii din instituþie.

2. Dacã deþinutul este analfabet, informaþia sus-menþionatã îi va fi 
comunicatã verbal.” SMR, Regula 35.

“1. La admitere, ºi cum este deseori necesar, ºi ulterior, toþi 
deþinuþii vor fi informaþi în scris sau oral într-o limbã pe care o înþeleg, 
despre regulile care guverneazã disciplina din cadrul instituþiei ºi 
drepturile ºi obligaþiile lor în cadrul instituþiei penitenciare.” EPR, 
Regula 30

”Statele vor asigura cã toþi deþinuþii sã fie informaþi imediat despre 
motivele arestãrii lor” RIG, prevederea 25

A se vedea, de asemenea ACPR, A-9 ºi IDRCPDL, art. 53.

Existã vreun registru care sã conþinã datele când deþinuþii pot fi în 
mod legitim înaintaþi spre eliberare?
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Comentarii

Echipa care efectueazã vizita trebuie sã analizeze în ce mãsurã 
deþinuþii sunt informaþi despre drepturile ºi obligaþiile lor; cât de 
adecvatã este metoda de comunicare a informaþiei; care este gradul de 
înþelegere a deþinuþilor ºi care sunt posibilitãþile lor de a avea acces 
ulterior la informaþie.

Deþinuþii pot fi confuzi ºi vulnerabili când sosesc pentru prima datã 
la locul de detenþie. Acest fapt trebuie sã se ia în consideraþie la alegerea 
modului de comunicare a informaþiei. 

Mecanismele pentru efectuarea vizitelor sunt obligate sã verifice 
dacã familiile deþinuþilor au acces la informaþia privind modul de 
funcþionare a instituþiei, în special în ceea ce þine de vizitele, 
corespondenþa, proprietatea ºi contactele telefonice.

Puncte de referinþã

Ce informatie obtin persoanele private de libertate la sosire in 
locul de detentie?

Sub ce forma?

Este limba de comunicare înþeleasã (ºi în cazul cetãþenilor 
strãini, existã vreo prevedere specialã pentru a asigura 
informarea lor?) ºi sunt luate în consideraþie cazurile de 
analfabetism?

Sunt regulile interne expuse la vedere ºi uºor de consultat în 
orice moment?

Corespunde conþinutul acestor reguli spiritului standardelor 
pentru tratamentul persoanelor private de libertate?

Sunt acestea expuse în mod clar?

n

 

n

 

n

 

n

 n

 

n
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INSPECÞIA

Standarde

”1. În scopul supravegherii unei implementãri stricte a legilor ºi 
reglementãrilor corespunzãtoare, locurile de detenþie vor fi vizitate cu 
regularitate de cãtre persoane calificate ºi experimentate, desemnate de 
ºi responsabile în faþa unei autoritãþi competente, alta decât autoritatea 
care este direct responsabilã de administrarea locului de detenþie sau de 
privare de libertate.

2. Persoana privatã de libertate va avea dreptul de a comunica liber 
ºi în condiþii de confidenþialitate cu persoanele care viziteazã instituþiile 
de detenþie sau privare de libertate în conformitate cu alineatul 1 al 
prezentului principiu, în conformitate cu cerinþele rezonabile de 
asigurare a securitãþii ºi a bunei ordini în asemenea locuri.” BPP, 
Principiul 29

“Se va efectua o inspecþie regulatã a instituþiilor penale de cãtre 
inspectori calificaþi ºi experimentaþi, desemnaþi de autoritatea 
competentã. Sarcina lor va fi în mod special de a asigura cã aceste 
instituþii sunt administrate în conformitate cu legislaþia ºi 
regulamentele în vigoare ºi în scopul implementãrii obiectivelor 
serviciilor penale ºi de corecþie.” SMR, Regula 55

“Toate închisorile vor fi supuse unor inspecþii guvernamentale 
regulate ºi unei monitorizãrii independente.” EPR, Regula 9

“Închisorile vor fi inspectate cu regularitate de cãtre o instituþie 
guvernamentalã în scopul evaluãrii dacã acestea sunt administrate în 
conformitate cu standardele dreptului naþional ºi internaþional ºi cu 
aceste reguli.” EPR, Regula 92
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“1. Condiþiile de detenþie ºi tratament al deþinuþilor vor fi 
monitorizate de cãtre unul sau mai multe organe independente, 
rapoartele cãrora vor fi publicate.” EPR, Regula 93, a se vedea de 
asemenea Regula 93.2)

“Procedurile eficiente de depunere a plângerilor ºi inspecþiile în 
închisori reprezintã garanþii fundamentale împotriva relelor 
tratamente. Deþinuþii trebuie sã dispunã de mijloace de contestare atât 
în interiorul cât ºi în exteriorul închisorii, inclusiv posibilitatea de a 
avea acces confidenþial la o autoritate adecvatã. CPT-ul acordã o 
importanþã deosebitã vizitãrii periodice a fiecãrei încãperi a 
închisorilor de cãtre o instituþie independentã (spre exemplu: o comisie 
de vizitatori sau un judecãtor de inspecþie) care are competenþa de a 
examina (ºi dacã este necesar de a lua mãsurile necesare) plângerile 
deþinuþilor ºi de a inspecta încãperile instituþiei. Astfel de instituþii pot, 
printre altele, sã joace un rol important în aplanarea diferendelor care 
apar între conducerea închisorii ºi un anumit deþinut sau deþinuþi în 
general.” CPT, GR 2, §54

A se vedea, de asemenea ACPR, A-16 ºi IDRCPDL, art. 9 ºi art. 10 
alin. 1.

Comentarii

Dupã cum s-a vãzut în capitolul I, este necesarã existenþa unei 
varietãþi de sisteme de inspecþie complementare interne ºi externe 
pentru a garanta drepturile persoanelor private de libertate. Voi, fiind un 
mecanism de efectuare a vizitei, reprezentaþi unul din acele sisteme. 

Deþinuþii trebuie sã dispunã de posibilitatea de a comunica liber ºi 
confidenþial cu mecanismele de inspecþie.

Mecanismele de efectuare a vizitelor sunt obligate sã monitorizeze 
în ce mãsurã autoritãþile locurilor de detenþie reacþioneazã la 
observaþiile ºi recomandãrile unor astfel de organe.
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Puncte de referinþã

Este instituit un mecanism intern de inspecþie?

Care este componenþa acestuia?

Cât de frecvent au loc inspecþiile?

Dispun persoanele private de libertate de acces confidenþial la 
acest organ?

Dispune acesta de competenþa de a primi ºi examina 
plângerile?

Cine are acces la rapoarte? Sunt rapoartele date publicitãþii?

Care sunt rezultatele/efectele inspecþiilor?

n

 

n

 

n

 

n

 n

 

n

 

n
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PROCEDURILE DISCIPLINARE

Standarde

”Formele de comportament ale persoanei reþinute sau ale 
deþinutului, care reprezintã contravenþii disciplinare în timpul privãrii 
de libertate, descrierea ºi durata pedepsei disciplinare care poate fi 
aplicatã ºi autoritãþile competente sã aplice asemenea pedeapsã trebuie 
specificate de legislaþie sau alte reglementãri legale ºi publicate în mod 
corespunzãtor.

2. Persoana arestatã sau deþinutul vor dispune de dreptul de a fi 
audiaþi înainte de aplicarea mãsurii disciplinare. El/ea va dispune de 
dreptul de a înainta o cerere unei autoritãþi ierarhic superioare pentru 
revizuirea mãsurii aplicate.” BPP, Principiul 30

“Disciplina ºi ordinea se vor menþine cu rigoare, însã nu cu 
stricteþea care întrece limitele necesare pentru o detenþie în siguranþã ºi 
o viaþã bine ordonatã de comunitate.” SMR, Regula 27

“Urmãtoarele aspecte vor fi întotdeauna stipulate prin lege sau 
printr-un regulament al autoritãþii administrative competente:

(a) Conduita care constituie o încãlcare disciplinarã;

(b) Tipurile ºi durata aplicãrii pedepsei prevãzute;

(c) Autoritatea competentã de a impune o asemenea pedeapsã.” 
SMR, Regula 29

“Pedepsele corporale, pedepsirea prin plasarea într-o celulã 
întunecatã, ºi toate pedepsele crude, inumane sau degradante sunt 
absolut interzise ca pedepse pentru încãlcãri disciplinare.” SMR, 
Regula 31 (a se vedea, de asemenea Regula 28, 30.)

“1. Mãsurile disciplinare vor fi mãsuri de ultim resort.



2

131MONITORIZAREA LOCURILOR DE DETENÞIE  :   PENTRU ONG GHID PRACTIC

2. Oricând este posibil, autoritãþile din cadrul instituþiilor 
penitenciare vor utiliza mecanisme de remediere ºi mediere pentru 
soluþionarea diferendelor dintre deþinuþi.” EPR, Regula 56 (a se vedea, 
de asemenea Regulile 57 ºi 60)

“Un deþinut declarat vinovat de comiterea unei încãlcãri 
disciplinare va dispune de o cale de recurs la autoritatea ierarhic 
superioarã ºi competentã”. EPR, Regula 61

“Nici un deþinut nu va fi angajat, ºi nici nu i se va da vreo autoritate 
în cadrul închisorii în domeniul disciplinar”, EPR, Regula 62 

“Este, de asemenea, în interesul deþinuþilor ºi al personalului ca 
mãsurile disciplinare sã se stabileascã ºi sã se aplice în practicã în mod 
oficial; orice neclaritate în acest domeniu implicã riscul dezvoltãrii 
sistemelor neoficiale (ºi necontrolate). Mãsurile disciplinare trebuie sã 
ofere deþinutului dreptul de a fi audiat în ceea ce priveºte încãlcarea de 
comiterea cãreia este bãnuit ºi sã conteste în faþa unei autoritãþi ierarhic 
superioare orice sancþiuni impuse. 

„Deseori existã ºi alte proceduri, în paralel cu mãsurile disciplinare 
oficiale, prin care deþinutul poate fi involuntar separat de ceilalþi 
deþinuþi pe motive de disciplinã ºi/sau securitate (spre exemplu: în 
interesul unei “bune ordini” în interiorul instituþiei). Aceste proceduri 
trebuie întotdeauna însoþite de garanþii eficiente. Deþinutul trebuie sã 
fie informat despre motivele pentru care au fost luate mãsurile 
împotriva lui, cu excepþia situaþiei în care necesitãþile de securitate 
impun contrariul, trebuie sã aibã posibilitatea sã-ºi prezinte punctul de 
vedere asupra problemei ºi sã conteste mãsurile luate în faþa unei 
autoritãþi competente.” CPT, GR 2, §55

A se vedea, de asemenea ACPR A-3, A-6, A-12, ºi IDRCPDL art. 47 
alin. 1 ºi art. 49.
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Comentarii

Mecanismele de efectuare a vizitelor trebuie sã examineze dacã 
sistemele de pedeapsã sunt încadrate într-un set clar de reguli, 
comunicate ºi înþelese de cãtre personal ºi deþinuþi; ºi dacã este 
publicatã lista tuturor faptelor care reprezintã încãlcarea disciplinei. 
Mecanismele trebuie sã analizeze dacã regulile sunt clare nu doar în 
privinþa faptelor care constituie încãlcãri, dar ºi a pedepselor; care este 
nivelul ierarhic al autoritãþii care deþine competenþa de a impune 
sancþiuni disciplinare; ºi procedura prin care persoana sancþionatã îºi 
poate face auzit punctul lui/ei de vedere, ºi procedura de contestare.

 Mecanismul trebuie sã se intereseze de modul în care sunt 
comunicate regulile ºi unde acestea sunt afiºate. 

Mecanismul de asemenea se va interesa care este natura mãsurilor 
disciplinare (dacã ele sunt bazate pe principiul proporþionalitãþii dintre 
necesitatea menþinerii ordinii ºi o organizare eficientã ºi nevoia de a 
demonstra respectul faþã de demnitatea persoanelor).

Natura procedurilor este de asemenea un aspect important de 
analizat. Procedurile trebuie sã se conformeze, cât este posibil, 
garanþiilor unui proces judiciar echitabil, de exemplu în ceea ce priveºte 
reprezentarea. 

Mecanismele pentru efectuarea vizitelor vor þine cont de faptul cã 
sancþiunile disciplinare devin maltratare dacã nu sunt proporþionale 
încãlcãrii comise, dacã sunt arbitrare sau dacã sunt o sursã nejustificatã 
de frustrãri sau suferinþã.

Mecanismele sunt obligate sã examineze dacã existã tendinþe de 
aplicare a mãsurilor disciplinare prin intermediul ierarhiei neformale a 

deþinuþilor. O astfel de practicã este interzisã. 

Puncte de referinþã

Ce comportament sau acþiuni sunt sancþionate?

Cine stabileºte sancþiunile ºi în ce bazã (raport scris/verbal)?n

 

n
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Dispune persoana de posibilitatea de a se apãra?

Este persoana informatã despre învinuirile aduse?

Care este natura ºi termenul pentru care se aplicã sancþiunea?

Cum funcþioneazã mecanismul de contestare?

Au existat apeluri care s-au soldat cu un rãspuns pozitiv pentru 
persoana deþinutã?

Câte persoane au fost sancþionate într-o anumitã perioadã de 
timp în raport cu numãrul total de persoane private de 
libertate?

Existã vreun indiciu cã pedeapsa, sau anumite pedepse, se 
aplicã în mod disproporþional grupurilor minoritare?

Existã vreun indiciu cã deþinuþii sunt implicaþi în aplicarea 
mãsurilor disciplinare?

n

 

n

 

n

 

n

 n

 

n

 

n

 n
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PROCEDURILE DE ÎNAINTARE A PLÂNGERILOR 

Standarde

”1. Deþinutul sau persoana condamnatã sau apãrãtorul acestora 
dispun de dreptul de a înainta cereri sau plângeri privind tratamentul 
aplicat lor, în special în caz de torturã sau alt tratament crud, inuman sau 
degradant, cãtre autoritãþile responsabile de administrarea locului de 
detenþie, autoritãþile ierarhic superioare ºi, în caz de necesitate, 
autoritãþile de resort care au competenþa de revizuire sau remediere.  

2. În cazurile în care nici persoana deþinutã sau condamnatã, ºi nici 
avocatul acesteia, nu a avut posibilitatea de a-ºi exercita drepturile sale 
în conformitate cu aliniatul 1 al acestui principiu, un membru de familie 
al persoanei deþinute sau condamnate sau orice altã persoanã care este 
informatã despre caz poate exercita asemenea drepturi.

3. În cazul în care solicitantul cere, trebuie pãstratã 
confidenþialitatea privind cererea sau plângerea adresatã.

4. Orice cerere sau plângere se va examina cu promptitudine ºi va fi 
urmatã fãrã întârziere de un rãspuns. Dacã cererea sau plângerea este 
respinsã sau în cazul unei întârzieri excepþionale, solicitantul este în 
drept sã o adreseze unei autoritãþi judecãtoreºti sau unei alte autoritãþi. 
Nici deþinutul sau persoana condamnatã, ºi nici un alt solicitant, 
menþionat în aliniatul 1 al prezentului principiu, nu vor suferi prejudicii 
pentru înaintarea unei cereri sau plângeri.” BPP, principiul 33.

”1. Orice deþinut trebuie sã dispunã de posibilitatea de a înainta 
cereri ºi plângeri directorului instituþiei sau funcþionarului autorizat cu 
reprezentarea acestuia în orice zi a sãptãmânii.

2. În cadrul efectuãrii unei inspecþii, trebuie sã fie posibilã 
înaintarea cererilor ºi demersurilor inspectorului penitenciarelor. 
Deþinutul va avea posibilitatea de a discuta cu inspectorul sau orice alt 
ofiþer de inspecþie sau alþi membri prezenþi ai personalului.

3. Oricãrui deþinut îi va fi permisã înaintarea cererii sau plângerii, 
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fãrã cenzurarea conþinutului acesteia, într-o formã corespunzãtoare, 
cãtre administraþia centralã a instituþiei penitenciare, autoritatea 
judecãtoreascã sau alte autoritãþi relevante, prin canale autorizate.

4. Orice cerere sau plângere va fi examinatã cu promptitudine ºi la 
aceasta se va oferi un rãspuns fãrã întârziere, cu excepþia cazului când 
este evident nemotivatã sau neserioasã.” SMR, Regula 36.

“4. Deþinuþii nu vor fi pedepsiþi pentru înaintarea unei cereri sau 
plângeri.” EPR, Regula 70, a se vedea de asemenea Regula 70.1 pânã la 
70.3 ºi 70.5 pânã la 70.7)

A se vedea, de asemenea ACPR, A-7-a), b) ºi c), IDRCPDL, art. 50 
al.1 ºi art. 54.

Comentarii

Mecanismul de efectuare a vizitelor va examina dacã deþinuþii 
dispun de mijloace recunoscute pentru a discuta sau contesta aspectele 
vieþii lor în detenþie. Forma ºi conþinutul procedurilor de înaintare a 
plângerilor, sau absenþa acestora, poate fi un indicator important al 
nivelului de respect faþã de deþinuþi.

Câte nivele de contestare sunt disponibile? Primul nivel poate fi 
adresat direct directorului instituþiei. Dispune deþinutul de posibilitatea 
de a înainta plângeri în mod confidenþial ºi fãrã a fi supuse cenzurii cãtre 
o instanþã ierarhic superioarã?

Mecanismul va examina dacã deþinuþii au acces nelimitat la o 
autoritate din afara instituþiei, care este independentã de sistemul 
instituþiilor penitenciare.

Mecanismul de efectuare a vizitelor este obligat sã 
monitorizeze sistemul de înaintare a plângerilor.

Dacã procedura este în conformitate cu standardele echitãþii ºi 
justiþiei?

n

 



2

136MONITORIZAREA LOCURILOR DE DETENÞIE  :   PENTRU ONG GHID PRACTIC

Cât de accesibilã este aceasta pentru deþinuþi?

Este respectatã confidenþialitatea?

Este procedura transparentã?

Se comportã persoanele care examineazã plângerea într-un 
mod obiectiv, non-pãrtinitor?

Este sistemul adaptat nevoilor deþinuþilor ºi situaþiei? 
(flexibilitatea)

Primeºte solicitantul un rãspuns fãrã întârziere, care se referã la 
esenþa plângerii? (eficienþa)

Sunt înregistrate date statistice privind rãspunsurile la 
plângeri, sunt acestea analizate ºi se acþioneazã în baza lor?

Mecanismele de înaintare a plângerilor trebuie examinate 
împreunã cu procedura de inspecþie, deoarece organele de inspecþie 
trebuie sã aibã posibilitatea de a primi ºi examina plângerile (a se vedea 
secþiunea: Inspecþia).

n

 

n

 

n

 

n

 n

 

n

 

n

 

Puncte de referinþã

n

 

n

 

De care pârghii de depunere a plângerilor dispun persoanele 
private de libertate?

Care este natura contestãrii – administrativã/judiciarã?

Care este procedura de contestare – cãtre cine ºi cum?

Este procedura uºor accesibilã oricãrei persoane private de 
libertate (inclusiv cetãþenilor strãini ºi persoanelor analfabete 
sau semi-alfabete)?

Existã posibilitãþi pentru o persoanã din exterior sã depunã 
plângerea în numele deþinutului cãtre administraþia locului de 
detenþie?

n

 

n

 

n

 



Existã posibilitãþi pentru o persoanã din exterior sã depunã 
plângerea în numele deþinutului cãtre autoritatea responsabilã 
de supraveghere?

Care este termenul de examinare a plângerilor?

Câte plângeri s-au depus în ultimele ºase luni (comparativ cu 
numãrul mediu al persoanelor deþinute în cadrul instituþiei)?

Care este specificul plângerilor actuale?

Care este cel mai obiºnuit rezultat al contestãrii?

Câte plângeri au fost soluþionate în favoarea solicitantului?

Existã sesizãri privind rãzbunarea ca urmare a înaintãrii 
plângerii?

n

 

n

 

n

 

n

 n

 

n

 

n
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SEPARAREA DEÞINUÞILOR PE CATEGORII

Standarde

”2. (a) Persoanele învinuite vor fi, în afara situaþiilor excepþionale, 
separate de persoanele condamnate ºi vor fi tratate în mod 
corespunzãtor statutului lor de persoanã necondamnatã;

(b) Minorii învinuiþi vor fi separaþi de adulþi ºi aduºi cât mai curând 
posibil în faþa instanþei judecãtoreºti.” ICCPR, Art. 10.2

“Articolul 10, alineatul 2(a), prevede necesitatea separãrii, în afara 
situaþiilor excepþionale, a persoanelor învinuite de cele condamnate. O 
asemenea divizare este necesarã pentru a afirma statutul lor de persoane 
necondamnate, care în acelaºi timp beneficiazã de dreptul la prezumþia 
nevinovãþiei conform prevederilor articolului 14, alin. 2.” GC 21, alin. 9.

“Diferite categorii de deþinuþi vor fi þinute în clãdiri separate sau 
pãrþi diferite ale clãdirilor, luând în consideraþie sexul lor, vârsta, 
cazierul judiciar, temeiul legal al detenþiei ºi necesitãþile lor de 
tratament. Astfel,

(a) Bãrbaþii ºi femeile vor fi în mãsura posibilitãþilor plasaþi în 
clãdiri separate; în instituþiile care primesc ºi bãrbaþi ºi femei, 
încãperile alocate femeilor vor fi în totalitate separate;

(b) Deþinuþii nejudecaþi vor fi þinuþi separat de persoanele 
condamnate;

(c) Persoanele condamnate pentru datorii ºi alte încãlcãri ale 
dreptului civil vor fi þinuþi separat de persoanele condamnate pentru 
infracþiuni;

(d) Deþinuþii tineri vor fi þinuþi separat de persoanele adulte.” SMR, 
Regula 8.

“La luarea deciziei privind repartizarea deþinuþilor în anumite 
penitenciare sau secþiuni specifice din penitenciare, o atenþie deosebitã 
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se va atrage necesitãþii de a plasa:

a. deþinuþii în privinþa cãrora nu a fost pronunþatã o sentinþã separat 
de deþinuþii condamnaþi;

b. deþinuþii bãrbaþi separat de deþinuþii femei; ºi

c. deþinuþii tineri separat de deþinuþii mai în vârstã.” EPR, Regula 
18.8

“Ca o chestiune de principiu, femeile private de libertate trebuie sã 
fie plasate în încãperi separate fizic de încãperile unde sunt plasaþi 
bãrbaþii deþinuþi în aceeaºi instituþie. Astfel, anumite state au început sã ia 
mãsuri pentru cazarea cuplurilor în aceeaºi încãpere (dacã ambii sunt 
privaþi de libertate) ºi/sau pentru a permite un anumit grad de asociere 
mixtã a genurilor în penitenciare. CPT-ul salutã aceste mãsuri 
progresiste, cu rezerva ca deþinuþii implicaþi sã le accepte ºi sã fie selectaþi 
cu atenþie ºi supravegheaþi în mod corespunzãtor.” CPT, GR10, §24

A se vedea, de asemenea: SMR Regula 85; ACPR, B-1-b)ºi 
IDRCPDL, art. 16.

Minorii

“În conformitate cu articolul 10, alineatul 3, infractorii minori vor 
fi separaþi de cei adulþi ºi li se va acorda un tratament corespunzãtor 
vârstei ºi statutului lor legal, în ce priveºte condiþiile lor de detenþie”. 
GC 20 alin. 13.

În cadrul instituþiei penitenciare minorii vor fi separaþi de adulþi, cu 
excepþia cazului dacã sunt membri ai aceleiaºi familii. În condiþii 
controlate, minorii pot fi plasaþi la un loc cu adulþii selectaþi cu 
precauþie, ca parte a unui program special care a demonstrat cã este 
benefic pentru minorii în cauzã.” RPJDL, Regula 29.

Comentarii

Principiul care guverneazã separarea deþinuþilor este protecþia, 
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precum ºi recunoaºterea nevoilor specifice sau statutului diferitor 
categorii de persoane. Deþinuþii nu trebuie sã fie separaþi din motive 
care nu sunt guvernate de acest principiu.

De regulã, deþinuþii sunt separaþi în funcþie de:

sex ºi vârstã: bãrbaþi de femei ºi minori de adulþi;

situaþia legalã sau judiciarã: învinuiþi sau condamnaþi.

Mecanismul de efectuare a vizitelor va examina condiþiile de 
detenþie din punctul de vedere al protecþiei ºi nevoilor speciale. 
Separarea trebuie sã fie bazatã pe o evaluare obiectivã a riscului pentru 
deþinut. Deþinuþii trebuie sã aibã oportunitatea de a solicita separarea, 
dacã existã motive reale care pericliteazã siguranþa acestora. Unii 
deþinuþi trebuie separaþi deoarece existã ameninþãri la siguranþa 
acestora din partea altor deþinuþi, de exemplu bazate pe motive de 
origine etnicã, convingeri religioase, orientare sexualã. Mecanismele 
vor atrage atenþia asupra faptului dacã separarea nu are un impact 
dezavantajos asupra diverselor categorii de deþinuþi. De exemplu, 
deoarece femeile ºi minorii constituie o minoritate în raport cu 
populaþia totalã din cadrul instituþiilor penitenciare, asigurarea lor cu 
încãperi separate deseori rezultã în privarea lor de contactul cu familia 
ºi prietenii. Deþinuþii care sunt în aºteptarea procesului de judecatã sunt 
deseori þinuþi, în pofida statutului lor juridic de prezumþie a 
nevinovãþiei, în condiþii mai rele ºi cu un acces mai limitat la lumea din 
exterior decât persoanele care deja au fost condamnate. 

Nu existã nici o justificare medicalã pentru separarea deþinuþilor 
doar din motivul cã ei sunt HIV-pozitivi.

Mecanismele de efectuare a vizitelor trebuie sã examineze dacã 
sunt împlinite nevoile speciale ale deþinuþilor în vârstã ºi a celor cu 
dizabilitãþi, prin plasarea lor la un loc cu majoritatea populaþiei 
penitenciare care este în deplinã forþã.

Mecanismele nu trebuie sã uite despre protecþia deþinuþilor în 
timpul transportãrii.

Minorii privaþi de libertate trebuie sã fie plasaþi în încãperi ºi 

n

 

n
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condiþii adaptate nevoilor lor specifice.

Puncte de referinþã

n

 

n

 

n

 

Sunt minorii separaþi de facto de deþinuþii adulþi în orice 
moment al zilei?

În locuri de detenþie a diferitor categorii de deþinuþi:

Sunt femeile efectiv separate de deþinuþii de sex masculin 24 de 
ore pe zi?

Se aflã ele sub supravegherea preponderent a personalului 
feminin?Sunt grupurile de deþinuþi care ar putea fi calificate ca 
vulnerabile asigurate cu încãperi separate dacã existã motive 
argumentate cã securitatea lor este în pericol?

În locurile cu încãperi comunale de detenþie:

Cine repartizeazã încãperile ºi în ce bazã?

Pot deþinuþii sã solicite schimbarea încãperii de locuit?

Dacã da, în ce bazã?

În ce mod personalul previne ºi soluþioneazã riscurile de abuz, în 
special abuz sexual, comis de cãtre colegii deþinuþi de acelaºi sex?

Existã probe cã grupurile minoritare sunt separate din alte 
motive decât motive reale de protecþie?

n

 

n

 

n

 n

 

n

 n
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Lectura suplimentarã

RPI, Implementarea standardelor, Londra 2001. (Secþiunea II, 
Procesul echitabil ºi plângerile, pag. 29-54; Secþiunea VIII, 
Inspecþiile, pag. 167-174)

UN OHCHR, Drepturile omului ºi închisorile, Geneva 2003 
(Secþiunea 5, Transformând închisorile în locuri sigure, pag. 72-
75)
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Andrew Coyle, Administrarea închisorilor din perspectiva 
drepturilor omului, 2003. (Capitolul 6: Procedurile ºi 
pedepsele disciplinare, pag. 75-82; Capitolul 9 - Cererile ºi 
plângerile, pag. 105-110, Capitolul 10: Procedurile de 
inspecþie, pag. 111-116).

Amnesty International, Combaterea torturii, Londra 2003. 
(Capitolul 5: Condiþii de detenþie, pag. 133; 139-143).
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CONDITIILE  MATERIALE 
DE DETENTIE

Mecanismele de efectuare a vizitelor vor dedica o mare parte din 
timpul lor examinãrii condiþiilor materiale de detenþie ale persoanelor 
private de libertate. 

Privând o persoanã de libertate, autoritãþile îºi asumã 
responsabilitatea sã asigure persoana respectivã cu toate necesitãþile 
sale vitale. Privarea de libertate poartã în sine un caracter represiv. 
Statul nu are nici o autoritate sã agraveze aceastã situaþie prin condiþii 
nesatisfãcãtoare de detenþie care nu corespund standardelor pe care 
statul s-a angajat sã le implementeze. 

  Condiþiile decente de trai în locurile de detenþie sunt esenþiale 
pentru respectarea demnitãþii umane a persoanei deþinute. Spaþiul de 
locuit, hrana ºi igiena reprezintã factori care contribuie la sentimentul 
de demnitate ºi bunãstare a deþinutului. 

  Vizitatorii trebuie sã examineze arhitectura generalã a încãperilor 
locului de detenþie; furnizarea electricitãþii, aprovizionarea cu apã, 
depozitarea deºeurilor ºi curãþenia, toþi aceºti factori sunt importanþi 
pentru demnitatea umanã. 

Vizitatorii trebuie sã þinã minte cã condiþiile de trai ale deþinuþilor 
sunt în acelaºi timp condiþiile de muncã ale personalului. 

Printre condiþiile de detenþie, problema suprapopulãrii este una din 
cele mai importante, deoarece aceasta are o influenþã negativã asupra 
tuturor celorlalte aspecte ale detenþiei ºi asupra climatului general din 
cadrul instituþiei. Când atinge un anumit nivel sau când este combinatã 
cu alþi factori negativi, suprapopularea poate reprezenta un tratament 
inuman ºi degradant.
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n

 

n

 n

 

n

 

Condiþiile materiale de detenþie:

Hrana

Iluminarea ºi aerisirea

Igiena personalã 

Utilitãþile sanitare 

Îmbrãcãmintea ºi lenjeria de pat 

Suprapopularea ºi cazarea

n

 

n

 



3

145MONITORIZAREA LOCURILOR DE DETENÞIE  :   PENTRU ONG GHID PRACTIC

HRANA

Standarde 

”1. Administraþia închisorii trebuie sã asigure fiecãrui deþinut, la 
ore stabilite, o alimentaþie nutritivã adecvatã pentru sãnãtate, 
folositoare, bine preparatã ºi servitã.

2. Deþinuþii trebuie asiguraþi cu apã potabilã oricând au nevoie.” 
SMR, Regula 20

”1. Medicul trebuie sã verifice în mod regulat ºi sã consulte 
directorul instituþiei asupra urmãtoarelor:

(a) cantitatea, calitatea, prepararea ºi servirea hranei” SMR, 
Regula 26

”1. Deþinuþii trebuie asiguraþi cu un regim alimentar nutritiv care sã 
ia în consideraþie vârsta, sãnãtatea ºi condiþia lor fizicã, religia, cultura 
ºi caracterul muncii îndeplinite.

2. Legislaþia naþionalã trebuie sã includã prevederi cu privire la o 
alimentaþie nutritivã, inclusiv cu privire la valoarea energeticã ºi 
cantitatea minimã de proteine pe care trebuie sã o conþinã.

3. Hrana trebuie preparatã ºi servitã în mod igienic.

4. Trebuie sã fie asigurate trei mese pe zi, cu intervale rezonabile de 
timp între acestea. 

5. Deþinuþii trebuie asiguraþi cu apa potabilã curatã oricând au 
nevoie.” EPR, Regula 22 (a se vedea de asemenea Regula 22.6)

Minorii
 

“Reducerea cantitãþii de hranã ºi limitarea sau refuzul contactelor 
cu membrii de familie trebuie interzise sub orice formã”. RPJDL, 
Regula 67
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Comentarii

Mecanismele de efectuare a vizitelor trebuie sã elaboreze o 
metodologie care sã le permitã sã verifice în mod regulat dacã 
alimentaþia deþinuþilor este suficientã din punct de vedere al cantitãþii, 
calitãþii ºi varietãþii, astfel încât persoanele private de libertate sã fie 
sãnãtoase ºi sã nu cedeze îmbolnãvirilor medicale provocate de o 
alimentaþie insuficientã. Deþinuþii trebuie sã aibã acces la apã potabilã 
în orice moment.

 În unele þãri, alimentaþia poate fi sau trebuie sã fie suplimentatã de 
cea adusã de familiile deþinuþilor. În asemenea cazuri, mecanismele de 
efectuare a vizitelor trebuie sã monitorizeze situaþia celor care nu 
beneficiazã de un ajutor din afara instituþiei ºi în special dacã instituþiile 
penitenciare identificã aceste persoane ºi rãspund la nevoile lor 
specifice.

 Mecanismele trebuie de asemenea sã atragã atenþia asupra igienei 
ºi altor aspecte care þin de demnitatea deþinuþilor, precum ora de servire 
a meselor, timpul alocat pentru hranã ºi modul în care aceasta este 
servitã.

Puncte de referinþã

n

 

n

 

n

 

n

 

Ce standarde existã privind cantitatea, calitatea ºi varietatea 
alimentaþiei? Cine decide asupra meniului? Are personalul 
medical un rol în acest proces?

Care este bugetul anual pentru alimentaþie (ºi suma alocatã 
unui deþinut pe zi)?

Care sunt orele de masã? Sunt intervalele între mese potrivite?

Sunt deþinuþii deserviþi cu respect? Se poate observa vreo 
discriminare în ce priveºte modul de distribuire a hranei ºi 
repartizarea sarcinilor de  cantinã între deþinuþi?

Persoanele deþinute au acces la hranã ºi apã în afara orelor de 
masã?

n

 



3

147MONITORIZAREA LOCURILOR DE DETENÞIE  :   PENTRU ONG GHID PRACTIC

Ce fel de apã este asiguratã? Este aceasta curatã ºi disponibilã 
pe parcursul întregului an?

Existã regimuri alimentare speciale pentru persoanele 
bolnave, în vârstã, copiii care îºi însoþesc mamele?

Sunt respectate restricþiile alimentare bazate pe considerente 
religioase?

Reflectã hrana disponibilã componenþa etnicã a deþinuþilor?

Existã vreo cantinã sau magazin în interiorul instituþiei, unde 
deþinuþii îºi pot procura produse alimentare ºi în ce condiþii? 
Cine decide asupra aprovizionãrilor?

Care sunt regulile ºi practicile pentru familiile care aduc 
produse alimentare?

Care sunt condiþiile de pregãtire a hranei în bucãtãrie? Sunt 
acestea inspectate în mod regulat în baza criteriilor de sãnãtate 
ºi siguranþã?

n

 

n

 

n

 n

 

n

 
n

 n
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ILUMINAREA ªI AERISIREA 

Standarde

În toate încãperile unde deþinuþii locuiesc sau lucreazã:

(a) Ferestrele trebuie sã fie suficient de mari, ca sã permitã 
deþinuþilor sã citeascã sau sã lucreze la lumina de zi ºi sã fie construite 
astfel încât sã permitã accesul aerului proaspãt, indiferent dacã existã 
sau nu un sistem de aerisire;

(b) Deþinuþii trebuie sã aibã acces la suficientã luminã artificialã 
pentru a putea citi sau lucra fãrã a-ºi afecta vederea.” SMR, Regula 11 (a 
se vedea de asemenea EPR, Regula 16)

”2. În toate încãperile unde deþinuþii locuiesc, lucreazã sau se 
adunã:

a. Ferestrele trebuie sã fie suficient de mari ca sã permitã 
deþinuþilor sã citeascã sau sã lucreze la lumina de zi, în condiþii normale 
ºi sã permitã accesul aerului proaspãt, cu excepþia situaþiei în care existã 
un sistem corespunzãtor de aer condiþionat;

b. Lumina artificialã trebuie sã corespundã standardelor tehnice 
recunoscute;

c. Trebuie sã existe un sistem de alarmã care sã permitã deþinuþilor 
sã contacteze personalul fãrã întârziere.” EPR, Regula 18

”1. Medicul trebuie sã verifice în mod regulat ºi sã consulte 
directorul asupra:

(c) condiþiilor sanitare, încãlzirii, iluminãrii ºi aerisirii instituþiei.” 
SMR, Regula 26

”În mod frecvent, CPT-ul observã existenþa unor dispozitive, cum 
ar fi obloanele, jaluzelele sau plãcile metalice amplasate în ferestre, 
care limiteazã accesul deþinuþilor la lumina de zi ºi opresc intrarea 
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aerului proaspãt în încãpere. Astfel de dispozitive se întâlnesc frecvent 
în instituþiile de detenþie provizorie. CPT-ul acceptã în totalitate faptul 
cã în cazul unor deþinuþi ar putea fi necesarã introducerea unor mãsuri 
speciale de securitate, destinate prevenirii riscului formãrii unor reþele 
ºi / sau a activitãþilor de naturã criminalã. Totuºi, impunerea unor 
asemenea mãsuri ar trebui sã fie mai degrabã o excepþie, decât o regulã. 
Aceasta implicã examinarea de cãtre autoritãþile competente a cazului 
fiecãrui deþinut, pentru a determina dacã mãsurile de securitate speciale 
sunt într-adevãr justificate în cazul respectiv. Mai mult ca atât, atunci 
când aceste mãsuri sunt necesare, ele nu trebuie niciodatã sã includã 
privarea deþinuþilor de lumina de zi ºi aer proaspãt. Acestea din urmã 
reprezintã elemente fundamentale ale vieþii, la care au dreptul toþi 
deþinuþii; în plus, absenþa acestor elemente genereazã condiþii 
favorabile rãspândirii bolilor ºi, în special, a  tuberculozei.

CPT-ul recunoaºte cã asigurarea unor condiþii de viaþã decente în 
cadrul instituþiilor penitenciare poate fi costisitoare ºi cã, în multe þãri, 
îmbunãtãþirea acestor condiþii este îngreunatã de lipsa de fonduri. 
Totuºi, înlãturarea dispozitivelor care acoperã ferestrele în încãperile 
deþinuþilor (ºi instalarea, în cazuri excepþionale, unde acestea sunt 
necesare a unor dispozitive de securitate alternative de o formã 
adecvatã) nu implicã investiþii prea mari, dar, în acelaºi timp, va avea 
efecte benefice pentru toate persoanele implicate.” CPT, GR 11, §30

Comentarii
 

Mecanismele de efectuare a vizitelor trebuie sã monitorizeze în ce 
mãsurã deþinuþii au acces la lumina de zi, aer proaspãt ºi temperaturi 
adecvate, atât în baza observaþiilor proprii, cât ºi prin intervievarea 
deþinuþilor ºi personalului.

Vizitatorii trebuie sã examineze sistemul de aerisire, luând în 
consideraþie mãrimea încãperii ºi rata de ocupare a acesteia. Ferestrele 
nu trebuie sã fie blocate ºi sistemul de aerisire trebuie sã fie accesibil. 
Deþinuþii trebuie sã aibã posibilitate sã aprindã ºi sã stingã lumina în 
interiorul celulei de sine stãtãtor.
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 Standardele de bazã care se aplicã în încãperile obiºnuite ale 
locurilor de detenþie trebuie sã fie aplicate de asemenea în carcere.

Puncte de referinþã

n

 

Este aerisirea din celule corespunzãtoare?

Este temperatura în celule corespunzãtoare?

Care este mãrimea ferestrei? Poate fi aceasta deschisã?

Pot deþinuþii regla singuri sistemul de încãlzire, iluminare ºi 
aerisire?

Cum este livratã cãldura, este sistemul de încãlzire sigur?

Este iluminarea suficient de bunã pentru citire?

n

 

n

 

n

 n

 

n
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UTILITÃÞILE SANITARE

Standarde

“Instalaþiile sanitare trebuie sã fie adecvate pentru a permite 
fiecãrui deþinut sã-ºi satisfacã necesitãþile fiziologice oricând au 
nevoie ºi în condiþii curate ºi decente.” SMR, Regula 12 

“Deþinuþii trebuie sã aibã acces la utilitãþile sanitare care 
respectã intimitatea lor ºi sunt igienice.” EPR, Regula 19.3 

“Accesul, la necesitate, la toalete curate ºi menþinerea unor 
standarde de igienã sunt componente vitale ale unui mediu uman. 

În acest sens, CPT-ul trebuie sã sublinieze cã nu agreeazã 
practica utilizatã în anumite þãri prin care deþinuþii îºi satisfac 
necesitãþile fiziologice în gãleþile din celulele lor (care sunt apoi 
golite la ore fixe). Fie toaletele trebuie instalate în interiorul 
celulelor (preferabil într-o anexã sanitarã), fie trebuie sã existe 
modalitãþi care ar permite deþinuþilor, care vor sã meargã la 
toaletã, sã fie eliberaþi din celulã fãrã întârziere, în orice moment 
al zilei (inclusiv noaptea).” CPT, GR 2, §49

A se vedea de asemenea IDRCPDL, art. 31.

Comentarii

Mecanismele de efectuare a vizitelor trebuie sã viziteze 
utilitãþile sanitare pentru a verifica dacã acestea funcþioneazã, 
asigurã intimitatea necesarã ºi sunt menþinute în condiþii igienice. 
Ei vor dori probabil sã discute cu deþinuþii despre faptul dacã 
existã restricþii iraþionale în accesul lor la aceste utilitãþi. 
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Puncte de referinþã

n

 

n

 

n

 

n

 

Vizitatorii trebuie sã verifice dacã toaletele, care se aflã în 
interiorul celulelor, sunt separate printr-un perete sau un paravan. 
Unde nu existã toalete cu sistem de curãþire, vizitatorii trebuie sã 
verifice cât de des se golesc conteinerele.

 Când toaletele se aflã în afara celulelor, trebuie de verificat 
dacã la acestea se poate ajunge fãrã întârziere.

Vizitatorii trebuie sã verifice dacã personalul închisorii 
asigurã un nivel corespunzãtor de întreþinere al acestora.

Care este raportul proporþional al toaletelor la numãrul 
deþinuþilor, corespunde acesta standardelor minime?

Au toþi deþinuþii acces la toalete în condiþii decente ºi care sã 
asigure intimitatea lor?

Dacã nu existã toalete în interiorul încãperii:

         - Cât timp trebuie sã aºtepte deþinuþii pentru a merge la 
           toaleta din afara încãperii?

Cum persoanele deþinute îºi pot satisface necesitãþile 
fiziologice pe timp de noapte?:

         - adresându-se personalului de gardã;

         - folosind gãleþi cu capace?

Cât de curate ºi igienice sunt instalaþiile sanitare? Ce prevederi 
existã pentru menþinerea lor în condiþii curate ºi funcþionale?

Existã probe de discriminare negativã a grupurilor minoritare 
în accesul lor la utilitãþile sanitare?

n

 n
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IGIENA PERSONALÃ 

Standarde

“Deþinuþii trebuie sã aibã acces la condiþii corespunzãtoare de duº 
ºi baie, astfel încât fiecare deþinut sã poatã face duº sau baie la o 
temperaturã corespunzãtoare climei, cu frecvenþa necesarã pentru 
respectarea igienei generale, potrivit anotimpului ºi regiunii 
geografice, dar cel puþin odatã pe sãptãmânã, în condiþiile unei clime 
temperate.” SMR, Regula 13

“Deþinuþii trebuie sã fie curaþi, ºi în acest scop, ei trebuie asiguraþi 
cu apã ºi articole de toaletã necesare pentru sãnãtatea ºi curãþenia lor.” 
SMR, Regula 15

“Pentru ca deþinuþii sã-ºi menþinã un aspect grijuliu, adecvat 
respectului de sine, este necesar sã existe condiþii pentru îngrijirea 
corespunzãtoare a pãrului ºi barbei, iar bãrbaþii sã fie asiguraþi cu 
posibilitatea de a se bãrbieri în mod regulat.” SMR, Regula 16

“4. Deþinuþii trebuie sã dispunã de acces la utilitãþile necesare, 
astfel încât fiecare deþinut sã beneficieze de acces la duº ºi baie la o 
temperaturã potrivitã climei, dacã este posibil – zilnic, dar cel puþin de 
douã ori pe sãptãmânã (sau mai frecvent dacã este necesar) în interesul 
igienei personale. 

7. Trebuie sã existe prevederi speciale pentru nevoile sanitare ale 
femeilor.” EPR, Regula 19 (a se vedea de asemenea Regula 19.5 ºi 
19.6)

Deþinuþii trebuie sã aibã un acces adecvat la dotãrile de duº sau 
baie. Este de dorit ca apa curgãtoare sã fie disponibilã în interiorul 
celulelor.” CPT, RG 2, §49
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“Nevoile specifice de igienã ale femeilor trebuie soluþionate în 
mod corespunzãtor. Este deosebit de important ca ele sã beneficieze de 
acces la instalaþiile sanitare ºi sãlile de baie ca sã se poatã schimba în 
timpul ciclului menstrual, ºi sã dispunã de obiecte necesare de igienã, 
precum sunt tampoanele interne sau externe. Nesatisfacerea acestor 
necesitãþi fundamentale poate constitui în sine un tratament degradant.” 
CPT, GR 10, §31

A se vedea de asemenea ACPR A-11 ºi IDRCPDL art. 31.

Comentarii

Menþinerea igienei corporale þine de sãnãtatea ºi respect faþã de 
ceilalþi ºi faþã de sine. Igiena personalã poate fi de asemenea legatã de 
practici religioase care trebuie respectate. Accesul la salubritatea 
corespunzãtoare ºi la dotãrile de duº sau baie este esenþialã pentru 
reducerea eventualei rãspândiri de boli în rândul deþinuþilor ºi a 
personalului. Aceasta este mai cu seamã important în cazul în care 
deþinuþii se aflã perioade îndelungate de timp în camere suprapopulate.

Igiena personalã ºi igiena sanitarã în locurile de detenþie trebuie de 
asemenea privitã din punctul de vedere al tratamentului deþinuþilor de 
cãtre personalul instituþiei de detenþie. Þinerea forþatã a deþinuþilor în 
condiþii de igienã nesatisfãcãtoare este umilitoare ºi degradantã.

Autoritãþile instituþiilor penitenciare trebuie sã punã la dispoziþia 
persoanelor private de libertate obiecte necesare pentru menþinerea 
igienei corporale. 

Este important ca condiþiile existente sã nu umileascã deþinuþii, 
spre exemplu, prin obligarea lor sã facã duº în public. 

Femeile trebuie sã primeascã în mod regulat, cu respectarea 
intimitãþii lor, obiecte igienice obiºnuite ºi necesare în timpul ciclului 
menstrual. În cazul în care ele sunt însoþite de copii mici, ele trebuie sã 
primeascã obiecte suplimentare pentru copii. 

Regularitatea duºurilor trebuie sã depindã de clima ºi nivelul de 
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activitate a persoanelor private de libertate.

Puncte de referinþã

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 n

 

n

 

Au deþinuþii acces permanent la apã pentru a se spãla?

Cât de des au persoanele (care lucreazã ºi care nu lucreazã) 
acces la dotãrile de duº sau de baie? 

Sunt dotãrile de duº sau de baie suficiente la numãr?

Care este starea lor de uzurã ºi cât de bine sunt menþinute?

Ce obiecte de igienã sunt distribuite de cãtre personalul 
instituþiei ºi cât de des?

Sunt respectate necesitãþile religioase ºi culturale?

Existã probe de discriminare negativã a grupurilor minoritare 
în accesul lor la dotãrile de duº sau de baie?

Sunt satisfãcute necesitãþile femeilor în perioada ciclului 
menstrual (în ceea ce þine de accesul lor la obiecte necesare de 
igienã ºi la instalaþii sanitare)?

n
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ÎMBRÃCÃMINTEA ªI LENJERIA DE PAT

Standarde

“1. Fiecare deþinut cãruia nu i se permite sã poarte haine proprii 
trebuie sã fie asigurat cu haine potrivite climei, care sã-l menþinã în 
stare bunã de sãnãtate. Aceastã îmbrãcãminte nu trebuie sã fie în nici un 
caz degradantã sau umilitoare.

2. Toatã îmbrãcãmintea trebuie sã fie curatã ºi pãstratã în condiþii 
corespunzãtoare. Lenjeria trebuie schimbatã ºi spãlatã la necesitate, 
astfel încât sã fie pãstratã igiena.

3. În circumstanþe excepþionale, când un deþinut este scos în afara 
instituþiei în scop autorizat, el trebuie sã poarte îmbrãcãmintea sa 
proprie sau o altã îmbrãcãminte care sã nu atragã atenþia asupra sa.” 
SMR, Regula 17 (a se vedea de asemenea EPR, Regula 20)

“Dacã deþinuþilor li se permite sã poarte îmbrãcãmintea proprie, la 
intrarea lor în instituþie trebuie fãcute aranjamente ca acestea sã fie 
curate ºi potrivite pentru folosinþã.” SMR, Regula 18

“Potrivit cu standardele locale sau naþionale, fiecare deþinut 
trebuie sã fie asigurat cu un pat separat, cu lenjeria de pat suficient de 
curatã, care sã fie schimbatã suficient de des pentru a asigura curãþenia 
acesteia.” SMR, Regula 19

“Fiecare deþinut trebuie asigurat cu un pat separat ºi cu lenjeria de 
pat separatã ºi corespunzãtoare, care sã fie pãstratã în condiþii bune ºi sã 
fie schimbatã suficient de des, astfel încât sã fie asiguratã curãþenia 
acesteia.” EPR, Regula 21

A se vedea de asemenea ACPR, A-11 ºi B-1-e) ºi IDRCPDL, art. 
31.
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Comentarii

Mecanismele de efectuare a vizitelor vor verifica camerele de 
depozitare ºi vor discuta cu personalul ºi deþinuþii pentru a se asigura cã 
deþinuþii au îmbrãcãminte corespunzãtoare climei ºi demnitãþii lor. Nici 
o circumstanþã nu va justifica utilizarea îmbrãcãmintei umilitoare drept 
mãsurã represivã. Este preferabil ca deþinuþii sã-ºi poatã pãstra 
îmbrãcãmintea proprie sau sã poarte haine civile, care sã le creeze un 
sentiment de identitate individualã.

Fiecare deþinut trebuie sã beneficieze de acces la mijloace de 
spãlare, astfel încât toate hainele, mai cu seamã lenjeria, sã fie spãlate 
regulat fie în comun, fie individual. 

Deþinuþii trebuie sã dispunã de paturi individuale ºi lenjeria de pat 
curatã ºi în stare bunã. Împãrþirea paturilor sau somnul în rotaþie nu este 
acceptabil. Dacã suprapopularea atinge un astfel de nivel autoritãþile de 
stat responsabile pentru locurile de detenþie vor lua imediat mãsuri 
corespunzãtoare pentru a redresa situaþia.

Lenjeria de pat trebuie schimbatã în mod regulat.

Câteva puncte de referinþã

n

 

n

 
n

 n

 n

 

n

 n

 

Ce fel de haine poarta detinutii?

Corespund hainele (incaltamintea si imbracamintea) climei si 
anotimpului?

Au detinutii care muncesc acces la imbracamintea 
corespunzatoare?

Ce fel de acces au detinutii la mijloacele de spalare, inclusiv de 
uscare a hainelor?

Are fiecare deþinut un pat ºi lenjeria de pat separate?

Cât de des este spãlatã lenjeria de pat? Existã un stoc suficient 
de îmbrãcãminte ºi lenjerie de pat?

Sunt acestea intr-o stare buna?

3



n

 n

 

Au detinutii acces la hainele lor proprii pentru a se prezenta la 
sedinte de judecata?

Este imbracamintea si lenjeria de pat distribuita pe baza 
echitabila si nediscriminatorie?
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SUPRAPOPULAREA ªI CAZAREA

Standarde

“1. Acolo unde dormitoarele sunt prevãzute în celule sau camere 
individuale, fiecare deþinut trebuie sã ocupe pe noapte câte o celulã sau 
o camerã. Dacã din anumite motive, precum este suprapopularea 
temporarã, autoritãþile centrale ale închisorii sunt nevoite sã facã o 
excepþie la aceastã regulã, nu este oportunã deþinerea împreunã a doi 
deþinuþi într-o celulã sau camerã.

2. Acolo unde este folosit regimul de dormitoare, acestea trebuie 
ocupate de cãtre deþinuþii care vor fi selectaþi dupã criteriul de 
compatibilitate. Este necesar ca sã existe o supraveghere regulatã pe 
timp de noapte, luându-se în consideraþie caracterul instituþiei.” SMR, 
Regula 9

“Suprapopularea este un subiect de relevanþã directã pentru 
mandatul CPT-ului. Toate serviciile ºi activitãþile din cadrul închisorii 
vor fi afectate în mod negativ dacã este necesar de adãpostit mai mulþi 
deþinuþi decât numãrul pentru care aceasta a fost creatã; calitatea vieþii 
va fi redusã, posibil în mod semnificativ. Mai mult ca atât, nivelul de 
suprapopulare într-o închisoare sau într-o anumitã parte a acesteia, 
poate, prin el însuºi, sã fie inuman ºi degradant din punct de vedere 
fizic.” CPT, GR 2, §46

“Fenomenul de suprapopulare continuã sã afecteze sistemul 
penitenciar în toatã Europa ºi submineazã în mod serios tentativele de 
ameliorare a condiþiilor de detenþie. Efectele negative ale 
suprapopulãrii penitenciare au fost deja subliniate în rapoartele 
generale anterioare. Pe mãsurã ce ºi-a extins aria de activitate de-a 
lungul continentului european, CPT-ul s-a confruntat cu o ratã ridicatã 
de întemniþare ºi, în consecinþã, cu o suprapopulare penitenciarã 
importantã. Faptul cã un stat întemniþeazã un numãr mare din cetãþenii 
sãi nu se poate explica în mod convingãtor printr-o ratã ridicatã de 
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criminalitate; o parte din responsabilitate o are atitudinea generalã a 
reprezentanþilor organelor de drept ºi a autoritãþilor judiciare.

În aceste circumstanþe, investirea unor sume de bani tot mai mari în 
infrastructura penitenciarului nu reprezintã o soluþie. Trebuie, mai 
degrabã, revizuite legislaþiile ºi practicile curente în materie de detenþie 
provizorie, detenþie ca urmare a condamnãrii, precum ºi multitudinea 
de sancþiuni disponibile non-privative de libertate. Aceasta este tocmai 
metoda promovatã în Recomandarea nr. R (99) 22 a Comitetului de 
Miniºtri privind suprapopularea penitenciarelor ºi inflaþia populaþiei 
din penitenciare. CPT-ul sperã foarte mult cã principiile stabilite în 
acest text esenþial vor fi efectiv aplicate de cãtre statele membre; 
punerea în aplicare a acestei Recomandãri meritã sã fie riguros 
monitorizatã de cãtre Consiliul Europei.” CPT, GR 11, §28

“1. Cazarea oferitã deþinuþilor, în special condiþiile pentru somn, 
trebuie sã respecte demnitatea umanã ºi, în mãsura posibilitãþii, 
intimitatea lor, ºi sã corespundã cerinþelor prevãzute pentru asigurarea 
igienei ºi sãnãtãþii, luând în consideraþie condiþiile climaterice ºi mai cu 
seamã suprafaþa încãperii, volumul cubic al aerului, iluminarea, 
încãlzirea ºi aerisirea.

5. În mod normal, deþinuþii trebuie sã fie cazaþi pe timp de noapte în 
celule individuale, cu excepþia cazurilor în care se considerã avantajos 
ca deþinuþii sã fie cazaþi împreunã.

10. Cazarea deþinuþilor trebuie sã aibã loc în condiþii de securitate 
cât mai puþin restrictive, compatibile cu riscul evadãrii, vãtãmãrii 
celorlalþi sau a automutilãrii.” EPR, Regula 18 ( a se vedea de asemenea 
Regula 18.6 la 18.9)

“În anumite þãri vizitate de CPT, mai ales în Europa centralã ºi de 
est, deþinuþii sunt deseori cazaþi în încãperi cu dormitoare de mare 
capacitate, care conþin toate sau cele mai multe dintre spaþii utilizate 
zilnic de cãtre persoanele private de libertate, cum ar fi: spaþiul de 
dormit, spaþiul de zi ºi utilitãþile sanitare. CPT-ul are obiecþii în privinþa 
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principiului pe care se bazeazã aceste modalitãþi de locuire în 
închisorile de tip închis. Aceste obiecþii se consolideazã atunci când, 
aºa cum este cazul în mod frecvent, în dormitoarele respective deþinuþii 
se aflã în spaþii înghesuite ºi insalubre. Fãrã îndoialã cã diferiþi factori, 
inclusiv cei de ordin cultural, fac ca în unele þãri sã fie preferate locurile 
de detenþie colective în locul celulelor individuale. Totuºi, sunt puþine 
lucruri de spus în favoarea lor ºi multe de spus în defavoarea sistemului 
în care zeci de deþinuþi locuiesc ºi dorm împreunã în acelaºi dormitor.

Dormitoarele mari implicã inevitabil o lipsã de intimitate a 
deþinuþilor în viaþa de zi cu zi. Mai mult, riscul de intimidare ºi violenþã 
este ridicat. Astfel de modalitãþi de locuire pot facilita dezvoltarea sub-
culturilor criminale ºi menþinerea coeziunii organizaþiilor criminale. 
Acestea pot de asemenea face dificil sau chiar imposibil controlul 
efectuat de personalul instituþiei. În special, în cazul unor tulburãri în 
închisoare, nu pot fi evitate intervenþiile exterioare care implicã 
folosirea considerabilã a forþei. Utilizând astfel de încãperi, 
repartizarea potrivitã a deþinuþilor bazatã pe evaluarea de la caz la caz a 
riscurilor ºi necesitãþilor lor devine, de asemenea, aproape imposibilã. 
Toate aceste probleme se accentueazã atunci când numãrul deþinuþilor 
depãºeºte procentul rezonabil de ocupare. Mai mult, într-o astfel de 
situaþie, folosirea excesivã a instalaþiilor comune cum ar fi chiuvetele ºi 
toaletele ºi o aerisire insuficientã pentru un numãr atât de mare de 
persoane, va crea condiþii deplorabile de detenþie. 

 Totuºi, CPT-ul trebuie sã sublinieze cã trecerea de la dormitoare cu 
capacitate mare la încãperi mai mici trebuie însoþitã de mãsuri care sã 
garanteze petrecerea de cãtre deþinuþi a unei pãrþi rezonabile de zi în 
afara unitãþii lor ºi ocuparea lor cu activitãþi motivante ºi diverse.” CPT, 
GR 11, §29

 “Toate încãperile folosite de cãtre sau pentru deþinuþi trebuie sã fie 
pãstrate permanent în curãþenie. În general, este obligaþia deþinuþilor sã-
ºi menþinã încãperile curate. În acest sens, ei trebuie asiguraþi cu 
mijloace ºi produse necesare pentru îndeplinirea acestei sarcini.” Rec. 
99 a Comitetului de Miniºtri



162MONITORIZAREA LOCURILOR DE DETENÞIE  :   PENTRU ONG GHID PRACTIC

3

A se vedea de asemenea ACPR, A-11 ºi IDRCPDL, art.11 
paragraful 1 ºi 2, ºi art. 31.

Comentarii

În multe contexte, suprapopularea instituþiilor de detenþie este o 
problemã majorã ºi sursa unui ºir de probleme secundare serioase în 
domeniul tratamentului, sãnãtãþii, securitãþii ºi reabilitãrii.

În general, standardele internaþionale nu specificã care trebuie sã 
2 3fie suprafaþa minimã a încãperii în m  sau m  pentru fiecare deþinut. În 

ultimii ani însã, CPT-ul a început sã întreprindã unele mãsuri în aceastã 
direcþie. Conform recomandãrilor Comitetului, o celulã trebuie sã fie 

2de cel puþin 7 m . Pentru celulele colective, CPT considerã urmãtoarea 
2 2formulã acceptabilã: 10 m pentru 2 deþinuþi, 21 m  pentru 5 deþinuþi, 35 

2 2m  pentru 7 deþinuþi ºi 60 m  pentru 12 deþinuþi.

Mecanismele de efectuare a vizitelor trebuie sã cunoascã 
capacitatea maximã oficialã a fiecãrei camere din închisoare ºi 
modalitatea de calculare a acesteia. De obicei, aceasta reprezintã 
raportul între suprafaþa camerei (în metri pãtraþi) ºi numãrul de 
persoane care locuiesc în ea. Totuºi, vizitatorii nu trebuie sã se bazeze 
doar pe formula matematicã; vor exista întotdeauna ºi alte criterii 
relevante, precum este numãrul de ore petrecute în acel spaþiu pe 
parcursul a 24 de ore ºi arhitectura specificã a locului de detenþie. 
Fiecare deþinut trebuie sã aibã cel puþin un pat separat.

Echipa de vizitatori va trebui sã formuleze observaþiile ºi 
recomandãrile sale privind suprapopularea instituþiei unui ºir de 
autoritãþi care sunt competente sã ia mãsuri adecvate. Recomandãrile 
privind îmbunãtãþirea situaþiei vor depinde de context. S-ar putea ca 
spaþiile nefolosite într-o anumitã închisoare sã fie adaptate pentru a 
rezolva problema spaþiilor mici, însã poate fi necesar ca mecanismele 
de efectuare a vizitelor sã promoveze o reformã legislativã sau juridicã 
privind alternativele la detenþie. Organele de vizitare trebuie sã fie 
conºtiente cã construirea locurilor de detenþie suplimentare nu este o 
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soluþie pe termen lung.

Standardele internaþionale recomandã celule individuale celor 
colective. În unele contexte culturale, deþinuþii ar putea sã prefere 
cazare în camere comune de mãrimi proporþionale. Celulele colective 
trebuie sã fie populate de un numãr limitat de persoane, este important 
ca aceste persoane sã fie selectate astfel încât riscul abuzului între ei sã 
fie limitat.

Vizitatorii trebuie sã atragã atenþia asupra nivelului de curãþenie în 

Puncte de referinþã

n

 

n

 n

 

Sunt spatiile de locuit adecvate in ceea ce priveste:

   - suprafaþa în m2 pentru o persoanã?

   - numarul de ore pe care detinutii trebuie sa le petreaca in 
     celulele lor (numarul de ore petrecute pe parcursul a 24 de 
     ore)?

   - aerisirea ºi volumul de aer disponibil în încãperile închise?

    - durata estimativa a detentiei?

Dispun toþi deþinuþii de paturile lor?

Sunt incaperile supuse curateniei in mod regulat, sunt 
disponibile mijloacele de curatire?

În celulele comune: cum sunt formate grupele de persoane care 
conlocuiesc într-o camerã ºi care sunt criteriile de repartizare a 
deþinuþilor pe camere?

Este spaþiul din celulele comune repartizat echitabil ºi într-un 
mod nediscriminatoriu?

In caz de suprapopulare: exista spatii in afara celulelor sau 
dormitoarelor care nu sunt folosite si ar putea fi adaptate?

n

 n
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Lectura suplimentara 

RPI, Implementarea standardelor, Londra 2001. (Secþiunea III 
Condiþii fizice – necesitãþi de bazã, pag.55-68)

UN OHCHR, Drepturile omului ºi închisorile, Geneva 2003. 
(Secþiunea 3: Dreptul la un trai decent, pag.34-45)

AI, Combaterea torturii, Londra 2003. (Capitolul 5 - Condiþii de 
detenþie, pag. 120-122)
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REGIMUL  SI 
ACTIVITATILE

‹

Responsabilitãþile autoritãþilor instituþiilor de detenþie nu se 
limiteazã doar la acordarea unor condiþii materiale decente. Autoritãþile 
trebuie de asemenea sã încurajeze dezvoltarea personalã a deþinuþilor ºi 
sã faciliteze reintegrarea lor în societate dupã eliberare. Aceasta este în 
interesul atât a deþinuþilor, cât ºi a societãþii în întregime. Vizitele 
familiei, accesul la educaþie, instruirea profesionalã, munca ºi 
activitãþile recreative trebuie privite anume din aceastã perspectivã. 
Aceste activitãþi nu sunt o favoare, ci un drept al tuturor deþinuþilor.

În calitatea lor de reprezentanþi ai societãþii civile ºi (de obicei) ai 
comunitãþii locale, mecanismele de efectuare a vizitelor elaboreazã 
observaþii, recomandãri ºi chiar, unde este cazul, oferã susþinere 
practicã, care reprezintã o valoare deosebitã pentru autoritãþile 
responsabile de executarea acestei sarcini provocatoare.

Pentru bunãstarea fizicã ºi psihicã a persoanelor supuse oricãror 
forme de privaþiune de libertate, inclusiv a persoanelor audiate ºi celor 
aflate în detenþie provizorie, este esenþial ca ei sã petreacã timp în afara 
celulelor ºi sã fie angajate în diverse activitãþi folositoare.

Mecanismele de efectuare a vizitelor trebuie sã verifice dacã 
acordarea unui regim variat ºi corespunzãtor este privitã de cãtre 
autoritãþile instituþiilor penitenciare drept o sarcinã importantã ºi dacã 
sunt alocate resurse suficiente în acest sens. Vizitatorii trebuie sã 
verifice dacã sunt asigurate aranjamente necesare pentru vizitele 
familiei, accesul la educaþie, instruirea profesionalã ºi muncã (cea din 
urmã nu trebuie sã fie obligatorie pentru persoanele private de libertate 
în privinþa cãrora nu a fost pronunþatã o sentinþã).

Este important de luat în consideraþie faptul dacã activitãþile din 
locul de detenþie sunt relevante pentru lumea din afara instituþiei, spre 
exemplu, dacã instruirea profesionalã ºi munca efectuatã corespunde 
necesitãþilor pieþei de muncã din afara instituþiei ºi dacã standardele 
educaþionale sunt echivalente cu cele din afara închisorii. 
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Puncte de referinþã

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

Contactele cu familia ºi prietenii 

Contactele cu lumea exterioarã 

Educaþia

Exerciþiile în aer liber

Activitãþile recreative 

Religia

Munca

n

 

n
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Standarde

“1. Deþinuþii trebuie sã poatã comunica cât de des posibil prin 
intermediul scrisorilor, telefoanelor sau altor forme de comunicare cu 
familia lor, alte persoane sau reprezentanþi ai organizaþiilor din afara 
instituþiei ºi sã fie vizitate de aceste persoane.

4. Aranjamentele pentru vizite trebuie sã permitã deþinuþilor sã 
menþinã ºi sã dezvolte relaþii familiale într-un mod cât mai normal 
posibil.” EPR, Regula 24 (a se vedea de asemenea Regula 24.2 ºi 24.3 ºi 
24.5 la 24.9)

“Pedeapsa nu trebuie sã includã interzicerea totalã a contactelor cu 
familia.” EPR, Regula 60.4

“În pofida excepþiilor care se conþin în principiul 16, paragraful 4 ºi 
principiul 18, paragraful 3, comunicarea persoanei private de libertate 
cu lumea exterioarã, în special cu familia sau avocatul sãu, nu trebuie 
refuzatã pentru o perioadã mai mare de câteva zile.” BPP, Principiul 15

“Persoana privatã de libertate trebuie sã fie asiguratã cu dreptul de 
a fi vizitatã ºi de a coresponda în special cu membrii de familie, precum 
ºi cu condiþii corespunzãtoare pentru comunicarea cu lumea exterioarã, 
respectându-se condiþiile ºi restricþiile rezonabile specificate prin lege 
sau alte instrucþiuni legale.” BPP, Principiul 19

“Deþinuþii trebuie asiguraþi cu posibilitatea de a comunica, sub o 
supraveghere necesarã, cu familia ºi prietenii lor apropiaþi în mod 
regulat, atât prin corespondenþã, cât ºi prin vizite.” SMR, Regula 37

“Persoanele private de libertate care nu au fost aduse în faþa unui 
judecãtor trebuie sã aibã posibilitatea sã informeze imediat familia lor 

CONTACTELE CU FAMILIA ªI PRIETENII
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despre detenþia lor, sã fie asigurate cu toate posibilitãþile rezonabile de 
comunicare cu familia ºi prietenii sãi ºi sã primeascã vizite din partea 
lor, care vor fi supuse unor restricþii ºi unei supravegheri doar în mãsura 
în care este necesar în interesul administrãrii justiþiei, a securitãþii ºi 
bunei ordini a instituþiei.” SMR, Regula 92

“Pentru deþinuþi este foarte important sã-ºi menþinã contactele cu 
lumea exterioarã. Mai presus de toate, deþinutului trebuie sã i se ofere 
posibilitatea sã-ºi menþinã relaþiile cu familia ºi prietenii apropiaþi. 
Principiul de bazã trebuie sã fie promovarea contactelor cu lumea 
exterioarã; orice limitare a acestor contacte trebuie sã se bazeze în 
exclusivitate pe motive apreciabile de securitate sau pe considerente de 
resurse disponibile.

În acest context, CPT-ul subliniazã necesitatea unei abordãri 
flexibile cu privire la regulile de vizitare ºi contactele telefonice pentru 
deþinuþii a cãror familii trãiesc departe (care nu pot face vizite în mod 
regulat). Spre exemplu, astfel de deþinuþi ar putea acumula timpul de 
vizitare ºi/sau sã le fie oferite privilegii pentru contactele telefonice cu 
familiile lor.” CPT, GR 2, § 51

“Statele trebuie:

Sã asigure tuturor persoanelor private de libertate (..) dreptul de a fi 
vizitate ºi de a coresponda cu membrii familiilor lor” RIG, prevederea 
31.

A se vedea de asemenea CDD, A-8-b), B-1-f) ºi B-3-b) ºi 
IDRCPDL, art. 36 alin. 1 ºi 2 ºi art. 38

Minorii
    

“Minorii trebuie sã poatã comunica cu familiile, prietenii lor ºi alte 
persoane sau reprezentanþi ai unor organizaþii respectabile din exterior, 
sã pãrãseascã locurile de detenþie pentru a-ºi vizita casele ºi familiile ºi 
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sã primeascã permisiunea specialã de a pãrãsi locul de detenþie pentru 
scopuri educaþionale, profesionale sau alte scopuri importante. (...…).” 
RPJDL, Regula 59.

“În temeiul articolului 10, paragraful 3, minorii delicvenþi trebuie 
(…) sã beneficieze de un tratament corespunzãtor vârstei ºi statutului 
lor juridic în ceea ce priveºte condiþiile de detenþie, precum sunt (…) 
contactele cu rudele lor, în scopul îndreptãrii ºi reabilitãrii lor.” GC 21 
alin. 13.

A se vedea de asemenea RPJDL 60, 61 ºi 62 ºi IDRCPDL art. 39.

Comentarii

Mecanismele de efectuare a vizitelor trebuie sã fie conºtiente de 
faptul cã accesul deþinuþilor la familiile lor este deosebit de important. 
Majoritatea deþinuþilor vor reveni într-o zi la libertate. Dacã ei vor avea 
posibilitatea ºi vor fi încurajaþi sã menþinã cât mai multe contacte 
posibile cu familia ºi prietenii lor, acest lucru va facilita reintegrarea lor 
la eliberare.

Vizitatorii trebuie sã monitorizeze dacã este menþinut un echilibru 
sãnãtos între necesitatea de a asigura securitatea ºi umanitatea. 
Contactele cu familia ºi prietenii nu trebuie sã fie privilegiul unor 
anumiþi deþinuþi, ci un drept al tuturor deþinuþilor. Deþinuþii nu trebuie 
privaþi de dreptul la vizite ºi comunicare în calitate de mãsurã 
disciplinarã. Percheziþiile, inclusiv cele corporale, trebuie efectuate cu 
respect, decenþã ºi tact. Mecanismele de efectuare a vizitelor trebuie de 
asemenea sã monitorizeze respectarea drepturilor membrilor de familie 
ºi ale prietenilor.

Vizitele sunt cele mai bune modalitãþi de a menþine relaþii. 
Mecanismele de efectuare a vizitelor trebuie sã monitorizeze condiþiile 
în care sunt efectuate vizitele, deoarece acestea reprezintã un indice al 
respectului autoritãþilor închisorii faþã de deþinuþi ºi familiile lor. 
Contactul fizic cu deþinutul trebuie permis în mod normal. De 
asemenea, trebuie încurajate vizitele private sau de familie în camere 
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speciale care permit mai multã intimitate. Mai mult ca atât, este necesar 
ca deþinuþilor sã le fie permise vizite intime (sau conjugale) cu 
partenerii lor. Pentru a facilita vizitele regulate ale deþinuþilor de cãtre 
membrii de familie, aceºtia trebuie plasaþi în locuri de detenþie aflate în 
cea mai mare apropiere de casele lor.

Echipele de efectuare a vizitelor trebuie sã verifice dacã deþinuþii 
au acces la o comunicare corespunzãtoare prin telefon (în special pentru 
cetãþenii strãini) ºi dacã deþinuþii primesc poºta intactã ºi la timp. 
Mecanismele de efectuare a vizitelor trebuie sã fie la curent cu sistemul 
de cenzurã sau monitorizare aplicat ºi dacã acesta este proporþional 
riscurilor potenþiale impuse de anumite persoane. Situaþia deþinuþilor 
strãini cere o atenþie deosebitã. Mecanismele de efectuare a vizitelor 
trebuie sã monitorizeze ce ajutor este disponibil pentru soluþionarea 
problemelor specifice cu care se confruntã deþinuþii strãini în ceea ce 
priveºte contactele cu familia ºi prietenii lor, precum ºi aranjamentele 
pentru eliberarea ºi întoarcerea lor în þãrile natale.

De asemenea, mecanismele de efectuare a vizitelor trebuie sã 
acorde o atenþie deosebitã minorilor ºi femeilor. Din cauza statutului 
vulnerabil al minorilor ºi pentru reintegrarea acestora, ei au nevoie în 
mod deosebit sã menþinã ºi sã dezvolte relaþii cu familia ºi în special cu 
pãrinþii lor. Femeile în multe culturi au responsabilitatea primarã pentru 
îngrijirea copiilor ºi de aceea privarea de libertate a mamei afecteazã ºi 
copilul. Mecanismele de efectuare a vizitelor trebuie sã examineze ce 
prevederi speciale existã pentru a acorda asistenþã familiilor minorilor 
ºi femeilor private de libertate, din cauza distanþelor mari pe care 
acestea trebuie de obicei sã le parcurgã pentru a efectua o vizitã 
(locurile de detenþie pentru minori ºi femei sunt mai puþine la numãr ºi 
prin urmare acestea sunt de obicei amplasate departe de casele lor).

Mecanismele de efectuare a vizitelor trebuie sã verifice ce mãsuri 
sunt luate de cãtre administraþia închisorii pentru a restabili contactele 
deþinuþilor care au pierdut legãtura cu familia lor din cauza unor 
conflicte armate sau dezastre naturale. Administraþia închisorii trebuie 
sã stabileascã legãturi cu Agenþia centralã de urmãrire ICRC fie direct, 
fie prin Crucea Roºie la nivel naþional sau Societatea Semilunã Roºie.
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Puncte de referinþã

Vizitele 

Cât de des sunt autorizate vizitele persoanelor din exterior?

Care este durata unor asemenea vizite?

Existã restricþii la efectuarea vizitelor pentru anumite categorii 
de deþinuþi?

Dacã da, în ce bazã sunt aplicate aceste restricþii?

Cum sunt primite familiile în locurile de detenþie?

Ce informaþii sunt oferite pentru a ajuta familiile sã contacteze 
ºi sã viziteze membrii de familie privaþi de libertate?

Existã prevederi speciale pentru vizitarea copiilor?

Existã în închisoare sau într-o instituþie din exterior o încãpere 
unde familiile pot sã aºtepte? 

Care sunt condiþiile materiale ale vizitelor?

Care este nivelul de supraveghere al vizitelor?

Pregãteºte instituþia penitenciarã aranjamente alternative 
pentru deþinuþii care niciodatã nu primesc vizite din exterior?

Existã aranjamente speciale pentru contactele cetãþenilor 
strãini cu familiile lor (în special comunicarea telefonicã)? 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 n

 

Corespondenþa

Este poºta privatã supusã cenzurii?

Dacã da, care sunt criteriile pentru aplicarea cenzurii, sunt 
acestea cunoscute personalului închisorii ºi persoanelor 
private de libertate?

Care sunt condiþiile de primire a coletelor? Cât de des pot fi 
primite acestea? 

n

 

n

 

n
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n

 n

 

n

 

Telefonul

Au deþinuþii posibilitatea sã telefoneze?

Cât de des? Care este sistemul de platã?

Este accesul la vizite, corespondenþã ºi telefon acordat într-un 
mod echitabil, transparent ºi nediscriminatoriu? 
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CONTACTELE CU LUMEA EXTERIOARÃ

Standarde

“1. Persoanele private de libertate trebuie sã fie în drept sã 
comunice ºi sã se consulte cu avocatul lor.

2. Persoanele private de libertate trebuie sã beneficieze de timp ºi 
loc adecvat pentru comunicarea cu avocatul lor.

3. Dreptul unei persoane private de libertate de a fi vizitatã, 
consultatã, precum ºi de a comunica fãrã întârziere sau cenzurã ºi în 
mod liber cu avocatul sãu nu poate fi suspendat sau limitat, decât în 
cazul unor circumstanþe excepþionale, care trebuie sã fie specificate 
prin lege sau alte prevederi legale, atunci când este considerat 
indispensabil de cãtre o autoritate judecãtoreascã sau de o altã autoritate 
în vederea menþinerii securitãþii ºi ordinii.

4. Discuþiile între persoana privatã de libertate ºi avocatul sãu pot 
avea loc la vederea reprezentantului organului de drept, însã fãrã ca 
acesta sã le poatã auzi.” BPP, Principiul 18 (a se vedea de asemenea 
SMR Regula 93 ºi EPR Regula 23)

    “Deþinuþii trebuie sã fie informaþi în mod regulat despre cele mai 
importante ºtiri prin citirea ziarelor, revistelor sau publicaþiilor speciale 
ale instituþiei, prin ascultarea emisiunilor radio, urmarea unor cursuri 
sau prin alte mijloace similare, autorizate sau controlate de cãtre 
administraþie.” SMR, Regula 39 (a se vedea de asemenea EPR, Regula 
24.10)

Minorii 

“Trebuie luate toate mãsurile pentru a asigura comunicarea 
corespunzãtoare a minorilor cu lumea exterioarã, care este o parte 
integrantã a dreptului la un tratament echitabil ºi uman ºi este esenþialã 
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pentru pregãtirea minorilor pentru revenirea în societate.” RPJDL, 
Regula 59 

Cetãþenii strãini

“1. Deþinuþii care sunt cetãþeni strãini trebuie sã dispunã de un 
acces rezonabil la comunicarea cu reprezentanþii corpului diplomatic ºi 
consular al statului cãruia îi aparþin.

2. Deþinuþii care sunt cetãþeni ai statelor care nu au o reprezentanþã 
diplomaticã sau consularã în þarã ºi apatrizii trebuie sã dispunã de acces 
similar la comunicarea cu reprezentanþii corpului diplomatic al 
statutului care este responsabil de interesele lor sau orice altã autoritate 
naþionalã sau internaþionalã a cãrei sarcinã este de a proteja aceste 
persoane.” SMR, Regula 38 (a se vedea de asemenea EPR, Regula 37)

“Pentru ca exercitarea funcþiilor consulare cu privire la cetãþenii 
statului trimiþãtor sã fie uºuratã: 

a) funcþionarii consulari trebuie sã aibã libertatea de a comunica cu 
cetãþenii statului trimiþãtor ºi de a avea acces la aceºtia. Cetãþenii 
statului trimiþãtor trebuie sã aibã aceeaºi libertate de a comunica cu 
funcþionarii consulari ºi de a avea acces la ei; 

b) autoritãþile competente ale statului de reºedinþã trebuie sã 
avertizeze fãrã întârziere postul consular al statului trimiþãtor atunci 
când, în circumscripþia sa consularã, un cetãþean al acestui stat este 
arestat, încarcerat sau pus în stare de detenþie preventivã sau reþinut în 
orice altã formã de detenþie, dacã cetãþeanul în cauzã cere aceasta. Orice 
comunicare adresatã postului consular de cãtre persoana arestatã, 
încarceratã sau pusã în stare de detenþie preventivã sau reþinutã în orice 
altã formã de detenþie, trebuie, de asemenea, transmisã fãrã întârziere 
de cãtre aceste autoritãþi. Acestea trebuie sã informeze fãrã întârziere 
persoana în cauzã despre drepturile care îi revin în baza prezentului 
alineat; 
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c) funcþionarii consulari au dreptul de a vizita pe un cetãþean al 
statului trimiþãtor care este încarcerat, în stare de detenþie preventivã 
sau reþinut în orice altã formã de detenþie, de a se întreþine ºi de a purta 
corespondenþa cu el, precum ºi de a lua mãsuri pentru asigurarea 
reprezentãrii lui în justiþie. De asemenea, ei au dreptul de a vizita pe un 
cetãþean al statului trimiþãtor care se aflã încarcerat sau deþinut în 
circumscripþia lor în executarea unei hotãrâri judecãtoreºti. Cu toate 
acestea, funcþionarii consulari trebuie sã se abþinã de a interveni în 
favoarea unui cetãþean încarcerat sau aflat în stare de detenþie 
preventivã sau reþinut în orice altã formã de detenþie, dacã cetãþeanul în 
cauzã se opune în mod expres la aceasta.

2. Drepturile la care se referã paragraful 1 al prezentului articol 
trebuie sã fie exercitate în conformitate cu legile ºi regulamentele 
statului de reºedinþã, cu rezerva totuºi ca aceste legi ºi regulamente 
trebuie sã permitã deplina realizare a scopurilor pentru care sunt 
destinate drepturile acordate în baza prezentului articol.” Convenþia de 
la Viena cu privire la relaþiile consulare, Art. 36.

Comentarii 

Mecanismele de efectuare a vizitelor vor discuta cu deþinuþii despre 
orice probleme pe care le au la contactarea persoanelor autorizate. 
Comunicarea cu avocatul, în condiþii de confidenþialitate ºi fãrã nici un 
amestec, este deosebit de importantã pentru toþi deþinuþii. Deþinuþii 
trebuie de asemenea sã aibã posibilitatea de a contacta reprezentanþii 
unui cult religios la alegerea lor (a se vedea secþiunea: Religia).

Deþinuþii strãini trebuie sã fie în drept sã contacteze reprezentanþii 
diplomatici ai statului cãruia îi aparþin sau, în cazul în care nu existã o 
misiune diplomaticã, misiunea statului sau a organizaþiei care îi 
reprezintã sau îi protejeazã. Dacã un cetãþean strãin nu doreºte sã anunþe 
misiunea sa diplomaticã, aceastã dorinþã trebuie respectatã. Persoanele 
care solicitã statut de refugiat au dreptul sã fie vizitate de un 
reprezentant al oficiului Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaþi.

Contactele cu lumea exterioarã de asemenea implicã dreptul 
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deþinuþilor de a fi la curent cu schimbãrile din societatea lor. 
Mecanismele de efectuare a vizitelor trebuie sã monitorizeze dacã 
deþinuþii, în special cei privaþi de libertate pentru perioade îndelungate 
de timp, au acces la un spectru larg de mijloace de informare în masã, 
inclusiv ziare, reviste, radio ºi televiziune.

Mecanismele de efectuare a vizitelor trebuie sã cunoascã 
drepturile electorale ale deþinuþilor în baza dreptului naþional ºi sã 
verifice dacã aceºtia le pot exercita în practicã. 

Puncte de referinþã

n

 

n

 

n

 

n

 

Acces la un avocat

Au deþinuþii posibilitatea sã comunice liber ºi în condiþii de 
confidenþialitate cu avocatul lor?

În ce condiþii au loc întâlnirile cu avocatul?

Contactele cetãþenilor strãini cu lumea exterioarã 

Au contactat cetãþenii strãini misiunea lor?

Ce s-a întâmplat cu cei care au refuzat contactul?

Ce se întâmplã dacã misiunea nu rãspunde la cererea 
deþinutului - cetãþean al statului respectiv (acest lucru este 
deosebit de important în cazul documentelor naþionale 
pierdute sau expirate)?

n

 

Acces la informaþii externe 

Ce acces au persoanele private de libertate la mijloacele de 
informare în masã (ziare, televiziune)?

Existã restricþii ºi care sunt criteriile?

Asigurã sau faciliteazã instituþia penitenciarã accesul 
deþinuþilor la radio sau televiziune?

Asigurã autoritãþile accesul la ziare, reviste ºi alte materiale 
periodice în mod gratuit? Dacã nu, au posibilitate deþinuþii sã le 
procure sau sã le primeascã? 

n

 

n

 
n

 n
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EDUCAÞIA

Standarde

“1. Deþinuþii trebuie sã aibã posibilitate sã-ºi continue studiile, 
inclusiv sã beneficieze de o instruire religioasã în þãrile unde aceasta 
este posibil. Educaþia deþinuþilor analfabeþi ºi a celor tineri trebuie sã fie 
obligatorie ºi administraþia trebuie sã îi acorde o atenþie deosebitã.

2. În mãsura posibilitãþilor, educaþia deþinuþilor trebuie sã fie 
integratã în sistemul de învãþãmânt al þãrii, astfel încât dupã eliberarea 
lor ei sã poatã sã-ºi continue studiile fãrã dificultate.” SMR, Regula 77

“Toþi deþinuþii trebuie sã fie în drept sã participe la activitãþi 
culturale ºi educaþionale care au drept scop dezvoltarea personalitãþii 
lor.” BPTD, Principiul 6

“1. În fiecare instituþie penitenciarã trebuie sã existe un program 
educaþional cuprinzãtor care sã ofere posibilitate tuturor deþinuþilor sã 
realizeze cel puþin unele din nevoile ºi aspiraþiile lor individuale. 

2. Prioritate se va da deþinuþilor care nu ºtiu sã citeascã ºi sã numere 
ºi care nu au beneficiat de o educaþie primarã sau profesionalã.

4. În cadrul regimului penitenciar, statutul educaþiei nu trebuie sã 
fie mai prejos decât cel al muncii ºi deþinuþii care urmeazã studiile nu 
trebuie dezavantajaþi financiar sau din alt punct de vedere.” EPR, 
Regula 28 (a se vedea de asemenea Regula 28.7)

“Toþi deþinuþii trebuie sã aibã acces la educaþia, care trebuie sã 
includã obiecte de studiu, educaþia profesionalã, activitãþi creative ºi 
culturale, educaþia fizicã ºi sport, educaþia socialã ºi bibliotecã.” 
R(89)12, §1

“h) Ori de câte ori este posibil, deþinuþii trebuie sã poatã sã 
participe la studii în afara instituþiei;
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i) În cazul în care studiile au loc în interiorul închisorii, 
comunitatea din exterior trebuie sã fie implicatã cât mai mult posibil.” 
Rezoluþia 1990/20 a Consiliului Economic ºi Social al ONU privind 
educaþia în instituþiile penitenciare.

A se vedea de asemenea: textul Recomandãrii R(89)12, §1 ºi al 
Rezoluþiei ECOSOC 1990/20; SMR, Regula 82; EPR Regulile 79 la 82, 
precum ºi Recomandãrile UNESCO privind educaþia în cadrul 
închisorilor.

Detenþia provizorie

“Un program satisfãcãtor de activitãþi (muncã, educaþie, sport etc.) 
are o importanþã crucialã pentru bunãstarea deþinuþilor. Acest lucru este 
valabil pentru toate instituþiile, fie pentru deþinuþii care-ºi executã 
pedeapsa, fie pentru cei aflaþi în detenþie provizorie. CPT-ul a observat 
cã activitãþile în multe instituþii de detenþie provizorie sunt extrem de 
limitate. Organizarea unor activitãþi de regim în astfel de instituþii, care 
au o rotaþie destul de frecventã a persoanelor private de libertate, nu este 
o problemã directã. În mod clar, nu poate fi vorba de programe de 
tratament individualizat de tipul celor la care se poate aspira într-o 
instituþie pentru persoanele condamnate. Totuºi, deþinuþii nu pot fi lãsaþi 
fãrã activitãþi sãptãmâni întregi, posibil luni de-a rândul, închiºi în 
celulele lor, indiferent de faptul cât de bune ar putea fi condiþiile din 
interiorul celulelor. CPT-ul considerã cã tendinþa trebuie sã fie ca în 
instituþiile de detenþie provizorie deþinuþii sã-ºi poatã petrece o parte 
rezonabilã din timp (8 ore sau mai mult) în afara celulelor, fiind angajaþi 
în diverse activitãþi folositoare. Bineînþeles, regimul în închisori ar 
trebui sã fie ºi mai favorabil.” CPT, GR 2, §47

Femeile

“Femeile private de libertate trebuie sã aibã acces la activitãþi 
folositoare (muncã, instruire, studii, sport, etc.) în mod egal cu bãrbaþii. 
(…) Delegaþiile Comitetului întâlnesc prea des femei private de 
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libertate cãrora li se propun activitãþi catalogate drept “potrivite” pentru 
ele (cum ar fi cusutul sau artizanatul), în timp ce deþinuþilor de sex 
masculin li se propun instruiri de caracter mai mult profesional. Din 
punctul de vedere al CPT, o asemenea abordare discriminatorie nu 
poate decât sã întãreascã stereotipurile depãºite cu privire la rolul social 
al femeilor. Mai mult, în anumite împrejurãri refuzarea accesului 
femeilor la anumite activitãþi poate fi calificatã drept tratament 
degradant.” CPT GR 10, § 25

A se vedea de asemenea ACPR, A-14-a) ºi IDRCPDL, art. 35.

Minorii

“Fiecare minor de vârsta de ºcolarizare obligatorie are dreptul la o 
educaþie corespunzãtoare nevoilor ºi abilitãþilor sale,  menitã sã-l 
pregãteascã pentru reîntoarcere în societate. O astfel de educaþie trebuie 
oferitã în afara instituþiei de detenþie, unde existã posibilitate în ºcoli 
comunitare, ºi, în toate cazurile, de cãtre profesori calificaþi, prin 
programe integrate în sistemul educaþional al þãrii, astfel încât dupã 
eliberare minorii sã poatã sã-ºi continue studiile fãrã dificultate.(…)” 
RPJDL, Regula 38.

“Minorii trecuþi de vârsta de ºcolarizare obligatorie care doresc sã-
ºi continue studiile trebuie sã beneficieze de aceastã posibilitate ºi sã fie 
încurajaþi în acest sens ºi trebuie luate toate mãsurile pentru a le acorda 
accesul la programe educaþionale corespunzãtoare.” RPJDL, Regula 39.

“Toþi deþinuþii minori ºi care trebuie sã urmeze ºcolarizarea 
obligatorie trebuie sã aibã acces la o astfel de educaþie.” EPR, Regula 
35.2

Comentarii

Mecanismele de efectuare a vizitelor trebuie sã verifice ce educaþie 
este oferitã ºi dacã aceasta ocupã un loc prioritar în sistemul penitenciar.

Educaþia este un element important în pregãtirea deþinutului pentru 
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reintegrarea sa în societate ºi pentru stimularea dezvoltãrii sale 
personale. Mai mult, aceasta poate veni ca rãspuns la nevoile specifice 
ale populaþiei penitenciare, precum este învãþarea limbii locale sau 
învãþarea deþinuþilor sã citeascã, sã scrie sau sã numere.

Standardele internaþionale plaseazã educaþia drept unul din 
elementele de bazã în abordarea integraþionalã a programelor 
individuale de reabilitare, care pregãtesc deþinuþii pentru eliberare, 
potrivit nevoilor ºi potenþialului lor.

În lumina reintegrãrii în societate ºi contactului cu lumea 
exterioarã, este un avantaj dacã activitãþile educaþionale sunt oferite de 
cãtre membrii comunitãþii (spre exemplu de cãtre ºcoli sau colegii 
locale, învãþãtori locali). Activitãþile educaþionale pot avea loc chiar în 
comunitate. Calificãrile primite trebuie sã fie cele recunoscute în 
societatea din afara instituþiei. 

Educaþia trebuie remuneratã în acelaºi fel ca ºi munca.

Puncte de referinþã

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

Ce fel de educaþie este oferitã?

Care este procentul deþinuþilor care participã la activitãþile 
educaþionale?

Au toþi deþinuþii doritori acces la activitãþile educaþionale?

Ce statisticã este þinutã privind accesul deþinuþilor la educaþie 
ºi succesele obþinute?

Este educaþia oferitã compatibilã cu scopul acesteia? Sunt 
activitãþile adaptate nevoilor individuale ºi nevoilor unor 
anumite categorii de deþinuþi (spre exemplu, cetãþenii strãini)?

Este educaþia remuneratã?

Sunt implicaþi în predare sau instruire învãþãtori sau instructori 
din afara instituþiei?

Unde au loc activitãþile educaþionale?

Care sunt condiþiile de acces ale deþinuþilor la bibliotecã?

n

 

n

 n

 

n
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Dispune biblioteca de cãrþi în diferite limbi vorbite de deþinuþi?

Au femeile acces la aceeaºi calitate a educaþiei ºi în aceleaºi 
condiþii ca ºi bãrbaþii aflaþi în detenþie?

Sunt oportunitãþile educaþionale ale deþinuþilor comparabile cu 
cele disponibile în lumea exterioarã?

Este accesul la educaþie acordat într-un mod echitabil ºi 
nediscriminatoriu?

n

 

n

 

n

 

n
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EXERCIÞIILE ÎN AER LIBER

Standarde

“1. Toþi deþinuþii care nu sunt angajaþi în muncã în aer liber trebuie 
sã beneficieze zilnic de cel puþin o orã de exerciþii în aer liber, dacã 
timpul de afarã permite acest lucru.

2. În timpul exerciþiilor în aer liber, deþinuþii tineri ºi alþi deþinuþi 
care au vârstã ºi condiþie fizicã corespunzãtoare trebuie sã beneficieze 
de antrenament fizic ºi activitãþi recreative. În acest scop trebuie oferite 
spaþiu, instalaþii ºi echipament.” SMR, Regula 21

“1. Fiecare deþinut trebuie sã beneficieze de acces zilnic la cel puþin 
o orã de exerciþii în aer liber, dacã timpul de afarã permite acest lucru.” 
EPR, Regula 27.1 (a se vedea de asemenea Regula 27.2)

“O menþiune specialã trebuie fãcutã cu privire la exerciþiile în aer 
liber. Obligaþia de a acorda zilnic deþinuþilor cel puþin o orã de exerciþii 
în aer liber este recunoscutã pe larg ca o garanþie fundamentalã (este 
preferabil ca aceasta sã facã parte dintr-un program mai larg de 
activitãþi). CPT-ul doreºte sã sublinieze cã tuturor deþinuþilor fãrã 
excepþie (inclusiv celor aflaþi în carcere) trebuie sã li se ofere 
posibilitatea sã facã zilnic exerciþii în aer liber. Este evident cã dotãrile 
pentru exerciþii în aer liber trebuie sã fie rezonabil de spaþioase ºi sã 
ofere, ori de câte ori este posibil, un adãpost în cazul unui timp 
nefavorabil.” CPT, GR 2, §48

A se vedea de asemenea ACPR, A-11 ºi IDRCPDL, art. 33.

Minorii 

“Fiecare minor trebuie sã beneficieze zilnic de exerciþii în aer liber, 
dacã timpul de afarã permite acest lucru, în cadrul cãrora trebuie oferite 
instruiri corespunzãtore pentru pregãtirea lor fizicã. Pentru aceste 
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activitãþi trebuie acordate spaþiu, instalaþii ºi echipament. (…).” 
RPJDL, Regula 47.

Comentarii 

Mecanismele de efectuare a vizitelor vor dori sã discute cu 
deþinuþii ºi personalul ca sã verifice dacã toþi deþinuþii, fãrã excepþie, 
beneficiazã zilnic de cel puþin o orã de activitãþi fizice. Totuºi, timpul 
petrecut în afara celulei sau dormitoarelor nu trebuie sã fie limitat la 
aceastã perioadã, în special dacã detenþia dureazã mai mult de câteva 
zile.

În timpul exerciþiilor, deþinuþii trebuie sã dispunã de acces la spaþii 
relativ mari ºi în mod ideal ar trebui sã poatã vedea vegetaþia ºi urmãri 
creºterea naturalã a acesteia. Curþile mici îngrãdite – care nu sunt 
altceva decât niºte celule fãrã acoperiº – nu satisfac obligaþia de a oferi 
deþinuþilor oportunitatea de a face miºcare în aer liber.

Mecanismele de efectuare a vizitelor trebuie sã dispunã de 
posibilitatea de a urmãri exerciþiile în aer liber, sã viziteze locul 
prevãzut pentru aceste exerciþii ºi sã observe ce activitãþi sunt 
disponibile deþinuþilor în timpul plimbãrilor în aer liber.

Puncte de referinþã

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

Este respectatã regula de acordare a cel puþin unei ore pe zi de 
exerciþii fizice în aer liber pentru toþi deþinuþii?

Care este mãrimea ºi tipul spaþiului oferit pentru exerciþii?

În timpul alocat pentru exerciþii în aer liber, ce activitãþi pot 
practica deþinuþii (sport, plimbare?)

Care este timpul total petrecut în afara celulei?

În cazul în care timpul petrecut în afara celulei sau 
dormitorului este limitat ca duratã, ce motive oferã personalul 
pentru astfel de restricþii:

 - regimul de detenþie excesiv de represiv,
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- infrastructura de securitate necorespunzãtoare,

- personal insuficient,

- spaþiul ºi arhitectura disponibilã,

- restricþii de scurtã duratã din cauza unor anumite 
  evenimente,

- altele.
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ACTIVITÃÞILE RECREATIVE ªI CULTURALE

Standarde

“Activitãþile recreative ºi culturale trebuie acordate în toate 
instituþiile în beneficiul sãnãtãþii psihice ºi fizice a deþinuþilor.” SMR, 
Regula 78 (a se vedea de asemenea Regula 82.)

“Persoanele private de libertate trebuie sã fie în drept sã obþinã, în 
limitele resurselor disponibile dacã sunt acordate din resurse publice, 
cantitãþi rezonabile de materiale educaþionale, culturale ºi 
informaþionale, cu condiþia de asigurare a securitãþii ºi bunei ordini în 
locul de detenþie.” BPP, Principiul 28

„Fiecare instituþie trebuie sã dispunã de o bibliotecã deschisã pentru 
toate categoriile de persoane private de libertate; aceasta trebuie sã fie 
aprovizionatã în mod corespunzãtor cu cãrþi recreative ºi instructive, iar 
persoanele private de libertate trebuie încurajate sã le citeascã.” SMR, 
Regula 40 (a se vedea de asemenea EPR Regula 28.5 ºi 28.6)

“3. Activitãþile bine organizate îndreptate spre promovarea 
condiþiei fizice, acordarea de exerciþii ºi oportunitãþi recreative 
adecvate trebuie sã formeze o parte integrantã a regimului de detenþie.” 

6. Deþinuþii trebuie sã beneficieze de activitãþi recreative care sã 
includã sportul, jocurile, activitãþile culturale, hobby ºi alte 
îndeletniciri, ºi, în mãsura posibilitãþii, trebuie sã le poatã organiza. 

7. Deþinuþii trebuie sã poatã sã se asocieze împreunã în timpul 
exerciþiilor ºi pentru a lua parte la activitãþile recreative. EPR, Regula 
27 (a se vedea de asemenea Regula 27.4 ºi 27.5)

Minorii

“Structura ºi atmosfera în locurile de detenþie pentru minori trebuie 
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sã corespundã scopului de reabilitare, cu respectarea necesitãþilor 
minorilor pentru intimitate, stimulare senzorialã, oportunitãþi de 
asociere cu persoanele de vârsta lor ºi participare la sport, exerciþii 
fizice ºi alte activitãþi din timpul liber. (…).” RPJDL, Regula 32

“Fiecare minor trebuie sã dispunã zilnic de timp liber suplimentar, 
o parte din care trebuie dedicat, dacã minorul doreºte, dezvoltãrii 
abilitãþilor meºteºugãreºti ºi abilitãþilor în domeniul artei. Instituþia 
penitenciarã trebuie sã asigure fiecãrui minor posibilitatea sã participe 
în programe de educaþie fizicã. Educaþia fizicã ºi terapia curativã 
trebuie oferite sub supravegherea medicului tuturor minorilor care au 
nevoie de aceasta.” RPJDL, Regula 47.

Comentarii

Persoanele private de libertate au nevoie de activitãþi recreative ca 
ºi cei din societate. Sportul în mod deosebit poate contribui la 
bunãstarea persoanelor private de libertate, deoarece acesta le permite 
sã-ºi consume energia fizicã. Prin intermediul sportului, ei pot de 
asemenea sã-ºi dezvolte relaþii bune cu celelalte persoane private de 
libertate sau cu personalul instituþiei. Mecanismele de efectuare a 
vizitelor trebuie sã monitorizeze efortul autoritãþilor instituþiei de a 
oferi deþinuþilor activitãþi recreative, care pot contribui la sporirea 
sentimentului lor de satisfacþie ºi respect de sine. Este important de a 
cunoaºte care încãperi sunt disponibile ºi dacã acestea sunt utilizate pe 
deplin în folosul deþinuþilor.
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Puncte de referinþã

n

 

n

 

n

 

Ce activitãþi sportive sunt disponibile pentru deþinuþi, cât de 
des ºi care este durata acestora?

Ce alte activitãþi, inclusiv activitãþi culturale, sunt oferite?

Dacã activitãþile ºi timpul alocat pentru acestea sunt limitate, 
cum instituþia motiveazã aceasta ºi care credeþi cã sunt 
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motivele reale?

Existã în instituþie o bibliotecã? Care sunt condiþiile de acces la 
aceasta? Are biblioteca cãrþi în limbi strãine vorbite de 
deþinuþi?

Existã în instituþie o camerã sau un spaþiu prevãzut pentru 
activitãþi recreative? Ce fel de activitãþi recreative sunt 
disponibile?

Sunt aceste activitãþi disponibile tuturor deþinuþilor în mod 
egal ºi este accesul la aceste activitãþi oferit în mod echitabil, 
transparent ºi nediscriminatoriu?

n

 

n

 

n
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RELIGIA

Standarde

“1. Dacã instituþia are un numãr suficient de deþinuþi de aceeaºi 
religie, trebuie numit sau aprobat un reprezentant calificat al acestei 
religii. Dacã numãrul deþinuþilor o justificã ºi condiþiile permit, 
reprezentantul trebuie numit sau aprobat cu normã întreagã.

2. Reprezentantul calificat numit sau aprobat potrivit paragrafului 
1 trebuie sã aibã posibilitatea de a organiza servicii regulate ºi vizite 
pastorale confidenþiale deþinuþilor din religia sa la ore corespunzãtoare.

3. Nici unui deþinut nu i se poate refuza accesul la un reprezentant 
calificat indiferent de apartenenþa lui religioasã. Pe de altã parte, dacã 
deþinutul refuzã vizita reprezentantului, opinia acestuia trebuie 
respectatã.” SMR, Regula 41

“În mãsura posibilitãþilor, fiecare deþinut trebuie sã aibã 
posibilitatea de a practica religia sa prin participarea la serviciile 
organizate în cadrul instituþiei ºi posibilitatea de a deþine cãrþi ºi 
literatura care se referã la religia lor.” SMR, Regula 42

“De fiecare datã când condiþiile locale permit, este preferabil sã fie 
respectate convingerile religioase ºi principiile culturale ale grupului la 
care aparþin deþinuþii.” BPTD, Principiul 3

“1. Libertatea de opinie, conºtiinþã ºi religie trebuie respectatã.

2. În mãsura posibilitãþilor, regimul penitenciar trebuie organizat 
în aºa fel încât sã permitã deþinuþilor sã-ºi practice religia ºi sã-ºi 
urmeze convingerile, sã fie vizitaþi în condiþii private de reprezentanþii 
cultului lor ºi sã deþinã cãrþi ºi literatura care se referã la religia lor.

3. Deþinuþii nu pot fi obligaþi sã practice o religie sau anumite 
convingeri, sã participe la serviciile ºi întâlnirile religioase, sã ia parte 
la practicile religioase sau sã accepte vizita reprezentantului oricãrui 
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cult.” EPR, Regula 29 

A se vedea de asemenea ACPR A-11 ºi IDRCPDL art. 43.

Comentarii

Libertatea religiei este un drept fundamental al omului ºi deþinuþii 
trebuie sã poatã exercita acest drept, inclusiv dreptul colectiv de a 
participa la serviciile religioase. Aceasta nu este însã o obligaþie. 
Deþinuþii care nu împãrtãºesc nici o convingere religioasã ºi care nu 
doresc sã practice religia, nu trebuie obligaþi sã o facã sau sã fie trataþi în 
mod discriminatoriu.

Mecanismele de efectuare a vizitelor trebuie sã se asigure cã 
dreptul de a practica o religie nu este limitat doar pentru membrii 
religiei majoritare sau de stat ºi cã drepturile grupurilor minoritare nu 
sunt uitate.

Deþinuþii trebuie sã aibã acces la vizite din partea reprezentanþilor 
religioºi, iar astfel de contacte trebuie sã fie private, sau cel puþin sã nu 
poatã fi auzite de colaboratorii instituþiei penitenciare.

Puncte de referinþã

n

 

n

 

n

 

Care sunt criteriile de numire a unui reprezentant religios la 
locul de detenþie (spre exemplu, sã fie un numãr minim de 
credincioºi)?

Ce religii sunt reprezentate de cãtre slujitorii numiþi sau de 
serviciile sau întrunirile organizate? Corespund acestea 
religiilor practicate de toþi deþinuþii?

Sunt impuse condiþii deþinuþilor pentru a avea acces la 
reprezentanþii religioºi?

Când (inclusiv cât de frecvent) ºi unde sunt organizate 
serviciile religioase? Este totul aranjat ºi pregãtit pentru a 
permite tuturor doritorilor sã participe? Care este numãrul 
mediu al participanþilor?

n
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Sunt luate mãsurile necesare pentru a permite deþinuþilor sã 
respecte practicile religioase cu privire la mâncare, 
îmbrãcãminte, igienã ºi timp de rugãciune personalã?

n
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MUNCA

Standarde

“Trebuie create condiþii pentru a asigura deþinuþii cu munca 
remuneratã, care va facilita reintegrarea lor pe piaþa de muncã a þãrii ºi 
le va permite sã contribuie la susþinerea sa financiarã proprie ºi a 
familiilor lor” BPTP, Principiul 8

“1. Munca în locul de detenþie nu trebuie sã aibã un caracter 
chinuitor.

2. Toate persoanele private de libertate în baza unei sentinþe trebuie 
sã lucreze dacã au o condiþie fizicã ºi psihicã corespunzãtoare, 
confirmatã de un medic.

3. Deþinuþii trebuie sã beneficieze de posibilitãþi suficiente de 
muncã folositoare, astfel ca toþi deþinuþii sã fie implicaþi activ în muncã 
cu norma întreagã.

4. În mãsura posibilitãþii, munca trebuie sã fie de o aºa naturã încât 
sã permitã deþinuþilor sã menþinã sau sã sporeascã abilitãþile lor de a-ºi 
asigura un trai decent dupã eliberarea sa.

5. Instruirea profesionalã în profesii folositoare trebuie acordatã 
tuturor deþinuþilor care pot beneficia de aceastã instruire ºi mai ales 
deþinuþilor tineri.

6. În limitele compatibile cu profesia aleasã ºi cu posibilitãþile 
administraþiei instituþiei ºi ale disciplinei, deþinuþii trebuie sã poatã sã 
aleagã tipul de muncã pe care doresc sã-l îndeplineascã.” SMR, Regula 71 

“1. Munca în penitenciar trebuie consideratã drept un element 
pozitiv al regimului penitenciar ºi nu trebuie folositã în nici un caz în 
calitate de pedeapsã.

2. Autoritãþile penitenciare trebuie sã ofere deþinuþilor posibilitãþi 
suficiente de muncã folositoare. 
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4. În mãsura posibilitãþii, munca trebuie sã fie de o aºa naturã încât 
sã permitã deþinuþilor sã-ºi menþinã sau sã-ºi sporeascã capacitatea de a 
câºtiga un trai decent dupã eliberare.” EPR Regula 26  (a se vedea de 
asemenea Regula 26.4 la 26.9)

“Nimeni nu va fi impus sã îndeplineascã o muncã forþatã sau 
obligatorie.” ICCPR, Articolul 8.3 (a).

“1. Organizarea ºi metodele de muncã în locurile de detenþie 
trebuie sã fie cât mai similare cu cele din afara instituþiei, astfel încât sã 
ajute la pregãtirea deþinuþilor pentru condiþiile de viaþã profesionalã 
normalã.

2. Interesul deþinuþilor ºi instruirea lor profesionalã nu trebuie 
subordonatã scopului de a face un profit financiar din munca lor în cadrul 
instituþiei.” SMR, Regula 72 (expunere similarã în EPR Regula 72)

“1. Orele maxime de muncã zilnicã ºi sãptãmânalã ale deþinuþilor 
trebuie stabilite prin lege sau prin decizii administrative, luând în 
consideraþie reguli sau obiceiuri locale în privinþa angajãrii 
muncitorilor liberi.

2. Orele astfel stabilite trebuie sã permitã o zi liberã pe sãptãmânã 
ºi timp suficient pentru educaþie ºi alte activitãþi obligatorii care fac 
parte din tratamentul sau reabilitarea deþinuþilor.” SMR, Regula 75 
(expunere similarã în EPR Regula 26.15 ºi 26.16; a se vedea de 
asemenea EPR Regula 26.13 ºi 26.14)

„1. Trebuie sã existe un sistem echitabil de remunerare a muncii 
deþinuþilor. În cadrul sistemului, deþinuþii trebuie sã poatã cheltui cel 
puþin o parte din câºtigul lor pe articolele aprobate pentru folosinþa lor 
personalã ºi sã trimitã o parte din câºtig familiei lor.

Sistemul trebuie de asemenea sã prevadã ca o parte din câºtig sã fie 
pus de o parte de cãtre administraþie ca sã reprezinte un fond de 
economii care sã fie transmis deþinutului la eliberarea sa din detenþie”. 
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SMR, Regula 76 (expunere similarã în EPR Regula 26.10, 26.11 ºi 
26.12)

A se vedea de asemenea SMR, Regulile 73, 74, ACPR, A-15 ºi 
IDRCPDL, art. 34 para. 1.

Minorii 

“În temeiul articolului 10, paragraful 3, delicvenþii minori trebuie 
(…) sã beneficieze de un tratament corespunzãtor vârstei ºi statutului 
lor juridic în ceea ce priveºte condiþiile lor de detenþie, cum ar fi 
programul de muncã mai scurt (…) cu scopul de a contribui la 
îndreptarea ºi reabilitarea lor.” GC 21, para. 13 

“Luând în consideraþie alegerea profesionalã ºi cerinþele 
administraþiei instituþiei, minorii trebuie sã poatã alege singuri tipul de 
muncã pe care doresc sã îl îndeplineascã.” RPJDL, Regula 43.

“Ori de câte ori este posibil, minorii trebuie sã poatã îndeplini o 
muncã remuneratã, dacã este posibil în cadrul comunitãþii lor locale, 
care trebuie sã fie acordatã suplimentar la instruirea lor profesionalã 
menitã sã sporeascã posibilitãþile lor de a gãsi un serviciu potrivit la 
întoarcerea în comunitãþile lor. Tipul de muncã îndeplinit trebuie sã 
ofere minorilor o instruire corespunzãtoare care sã le fie folositoare la 
eliberarea lor. Organizarea muncii ºi metodele de muncã din cadrul 
locului de detenþie trebuie sã fie cât mai asemãnãtoare celor din cadrul 
comunitãþii, astfel încât sã pregãteascã minorii pentru condiþiile unei 
vieþi profesionale obiºnuite.” RPJDL, Regula 45

Comentarii

Mecanismele de efectuare a vizitelor trebuie sã se asigure cã 
prioritate pentru administraþia instituþiei este instruirea ºi nu 
exploatarea forþei de muncã din închisoare pentru realizarea unui profit. 
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Standardele în privinþa muncii deþinuþilor au drept scop garantarea 
pentru fiecare deþinut a posibilitãþii de angajare în activitãþi folositoare 
ºi remunerate, fãrã ca aceºtia – pe de altã parte – sã fie exploataþi în 
calitate de forþã de muncã ieftinã.

Munca regulatã ºi folositoare este privitã drept un element esenþial 
în pregãtirea deþinuþilor pentru reintegrare în societate ºi pentru 
angajare la locul de muncã din afara închisorii. În vederea reintegrãrii 
lor, deþinuþii trebuie sã poatã obþine abilitãþi care sã sporeascã 
posibilitatea lor de a-ºi gãsi o ocupaþie legalã în viitor. Instruiri de 
sporire a abilitãþilor profesionale adaptate la cerinþele pieþei de muncã 
vor juca un rol major în acest sens.

Persoanele private de libertate potrivit unei sentinþe pot fi obligate 
sã munceascã doar în baza unor anumite condiþii. Munca obligatorie 
sau forþatã este interzisã, însã nu orice muncã obligatorie îndeplinitã de 
cãtre deþinuþi se include în aceastã categorie.

În unele þãri, munca grea continuã sã fie impusã în calitate de 
pedeapsã de cãtre instanþele judecãtoreºti, ceea ce încalcã prevederile 
Convenþiei OIM privind munca forþatã.

Persoanele aflate în detenþie provizorie nu pot fi impuse sã 
munceascã, însã în cazul în care doresc, lor trebuie sã li se ofere aceastã 
posibilitate. Trebuie sã munceascã doar deþinuþii care sunt capabili sã 
munceascã. În cazul în care un deþinut-muncitor se îmbolnãveºte, 
medicul trebuie sã-l examineze ºi dacã este necesar sã-i elibereze un 
certificat medical pentru a-i asigura cã nu-ºi va pierde salariul.

Femeile private de libertate trebuie sã beneficieze de oportunitãþi 
egale de muncã care sã le permitã sã-ºi câºtige traiul la eliberarea lor; 
femeile nu trebuie limitate doar la activitãþi de felul cusutului ºi 
artizanatului.

Cele mai importante condiþii sunt:

Munca nu trebuie sa aiba un caracter de pedeapsa;

Munca trebuie remuneratã (în unele þãri deþinuþii beneficiazã 

n

 
n
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Puncte de referinþã

n

 

n

 

n

 

n

 

de micºorarea sentinþei lor pentru fiecare zi de lucru);

Orele de muncã nu trebuie sã depãºeascã orele de muncã 
obiºnuite din societatea exterioarã;

La locul de munca trebuie aplicate standarde nationale de 
sanatate si securitate.
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n

 

Care sunt posibilitãþile de muncã în locul de detenþie ºi cum 
acestea se comparã cu munca din afara instituþiei?

Existã posibilitãþi de a munci în afara locului de detenþie (în 
special pentru tinerii ºi persoanele care se apropie de data 
eliberãrii)?

În cazul în care nu existã locuri de muncã suficiente pentru toþi 
deþinuþii, cum se selecteazã cei cãrora li se oferã munca? Este 
procesul de repartizare a muncii echitabil, transparent ºi 
nediscriminatoriu?

Ce fel de instruire profesionalã este oferitã?

Este munca voluntarã?

Care sunt condiþiile de muncã ºi cum acestea se comparã cu 
condiþiile de muncã din afara instituþiei?

Sunt ocrotite drepturile celor care lucreazã în afara locului de 
detenþie?

Sunt veniturile obþinute împãrþite între persoana privatã de 
libertate, autoritãþile locului de detenþie ºi statul? Dacã da, cum 
ele se împart ºi sunt aceste criterii transparente?

Ce posibilitãþi are deþinutul sã cheltuie ºi sã punã la o parte 
venitul sãu?

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 



Lectura suplimentarã

Andrew Coyle, Administrarea închisorilor din perspectiva 
drepturilor omului, 2003. (Capitolul 7: Activitãþi constructive ºi 
reintegrarea socialã; Capitolul 8: Contactele cu lumea 
exterioarã, pag. 83-104)

RPI, Implementarea standardelor, Londra 2001. (Secþiunea V - 
Contactele deþinuþilor cu lumea exterioarã, pag.101-115; 
Secþiunea VI – Programe pentru deþinuþi, pag. 7-149)

UN HCHR, Drepturile omului ºi închisorile, Geneva 2003. 
(Secþiunea 6: Folosind închisorile; Secþiunea 7: Contactele 
deþinuþilor cu lumea exterioarã, pag.76-102)

Peter Sutton, (ed.) Educaþia de bazã în închisori: Raportul final, 
publicaþia comunã a Naþiunilor Unite / Institutului UNESCO 
pentru Educaþie (UIE).
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Sãnãtatea fizicã ºi psihicã a deþinuþilor este deosebit de importantã, 
deoarece închisoarea îi priveazã de posibilitatea de a se îngriji singuri 
de sãnãtatea lor ºi acest fapt poate avea un efect negativ asupra sãnãtãþii 
fizice ºi psihice a deþinuþilor. Autoritãþile instituþiilor de detenþie îºi 
asumã responsabilitatea de a asigura deþinuþilor o sãnãtate 
satisfãcãtoare, condiþii sãnãtoase de viaþã ºi lucru ºi îngrijire medicalã 
corespunzãtoare. Asistenþa medicalã acordatã în închisoare trebuie sã 
fie echivalentã cu cea disponibilã în afara locului de detenþie.

Mecanismul de efectuare a vizitelor trebuie sã atragã o atenþie 
deosebitã existenþei consimþãmântului ºi asigurãrii confidenþialitãþii. 
Este esenþial ca între pacient ºi medic sã existe o relaþie bazatã pe 
încredere. Mai mult ca atât, regulile internaþionale prevãd cã o persoanã 
deþinutã nu poate fi subiectul unor experimente medicale care ar putea 
sã-i afecteze integritatea fizicã sau psihicã.

Mecanismele de efectuare a vizitelor trebuie sã fie la curent cu cele 
mai importante probleme de sãnãtate cu care se confruntã deþinuþii în 
þara sau regiunea lor. Acestea pot include: tuberculoza, HIV/SIDA ºi 
narcomania. Trebuie sã existe programe speciale pentru persoanele 
bolnave, precum ºi sisteme de referinþã la eliberare.

Serviciile medicale
n

 

n

 

Accesul la asistenta medicala 

Asistenta medicala speciala pentru femei (si copii)

Asistenta medicala speciala pentru detinutii alienati mintal

Personalul medical 

n

 

n
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ACCESUL LA ASISTENÞÃ MEDICALÃ

Standarde

„Medicul trebuie sã consulte ºi sã examineze fiecare deþinut cât de 
repede posibil dupã admiterea acestuia în instituþie ºi dupã aceasta sã-l 
examineze la necesitate cu scopul de a descoperi boli fizice sau psihice 
ºi a lua toate mãsurile necesare; a separa deþinuþii bãnuiþi de boli 
infecþioase sau contagioase; a depista defectele fizice sau psihice care 
ar putea dãuna procesului de reabilitare ºi a determina capacitatea fizicã 
de lucru a fiecãrui deþinut.” SMR, Regula 24 

“Medicul are datoria sã îngrijeascã de sãnãtatea tuturor deþinuþilor 
aflaþi sub supravegherea sa.” EPR Regula 39

“1. Medicul sau asistenta medicalã calificatã subordonatã 
medicului trebuie sã-i consulte ºi sã-i examineze pe toþi deþinuþii cât de 
repede posibil dupã admiterea lor în instituþie, în afara cazului când în 
mod vãdit acest lucru nu este necesar.             

2. Medicul sau asistenta medicalã calificatã subordonatã 
medicului trebuie sã examineze deþinuþii la eliberare când existã o 
solicitare în acest sens, ºi în alte cazuri la necesitate.” EPR, Regula 42 (a 
se vedea de asemenea Regula 42.3)

“Persoana privatã de libertate trebuie sã beneficieze de o 
examinare medicalã corespunzãtoare cât de repede posibil dupã 
admiterea sa în izolator sau închisoare ºi dupã aceasta trebuie sã 
beneficieze de asistenþã medicalã ºi tratament, la necesitate. Asistenþa 
medicalã ºi tratamentul trebuie acordate gratuit.” BPP, Principiul 24

“La admiterea în instituþie toþi deþinuþii trebuie, fãrã întârziere, sã 
fie consultaþi de un membru al serviciului de asistenþã medicalã. În 
rapoartele sale de pânã acum, CPT-ul a recomandat ca fiecare deþinut 
nou venit sã fie consultat de un medic ºi, dacã este necesar, examinat 
fizic cât de repede posibil dupã admiterea sa în instituþie. Trebuie de 
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menþionat cã în unele þãri examinarea medicalã la sosire se face de o 
asistentã medicalã calificatã subordonatã medicului. Aceastã practicã 
are ca efect utilizarea mai eficientã a resurselor disponibile. 

De asemenea, ar fi binevenit ca la sosire fiecare deþinut sã 
primeascã o broºurã care sã conþinã informaþii despre existenþa ºi 
funcþionarea serviciului de asistenþã medicalã ºi regulile elementare de 
igienã.” CPT, GR3, § 33

2. Deþinuþii bolnavi care au nevoie de un tratament specializat 
trebuie transferaþi la instituþii specializate sau la spitale civile. În cazul 
în care instituþia dispune de utilitãþile spitaliceºti, echipamentul, 
mobilierul ºi obiectele farmaceutice ale acestora trebuie sã fie 
corespunzãtoare asistenþei medicale ºi tratamentului deþinuþilor 
bolnavi ºi trebuie sã existe o echipã de medici calificaþi.

3. Fiecare deþinut trebuie sã beneficieze de acces la serviciile unui 
dentist calificat.” SMR, Regula 22

”1. Medicul trebuie sã se îngrijeascã de sãnãtatea fizicã ºi psihicã a 
deþinuþilor ºi sã examineze zilnic pe toþi deþinuþii bolnavi, pe toþi cei 
care acuzã probleme de sãnãtate ºi toþi cei care se aflã sub 
supravegherea acestuia. SMR, Regula 25 (a se vedea de asemenea EPR, 
Regula 43.1)

“Reprezentanþii organelor de drept trebuie sã asigure ocrotirea 
sãnãtãþii persoanelor aflate în detenþia lor ºi, în special, sã ia mãsuri 
imediate pentru a acorda asistenþã medicalã la necesitate.” Codul 
deontologic al funcþionarilor din cadrul organelor de drept, articolul 6.

“În timpul detenþiei provizorii, deþinuþii trebuie sã beneficieze 
oricând de acces la un medic, indiferent de regimul de detenþie la care 
sunt supuºi (în ceea ce priveºte accesul la medic al deþinuþilor aflaþi în 
încarcerare solitarã, a se vedea paragraful 56 din cel de-al 2-lea Raport 
General: CPT/Inf (92) 3). Serviciul de asistenþã medicalã trebuie 
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organizat astfel încât sã permitã rãspunderea imediatã la solicitãrile 
deþinuþilor de a consulta un medic.

Deþinuþii trebuie sã poatã apela în mod confidenþial la serviciile de 
asistenþã medicalã, de exemplu prin intermediul unui mesaj trimis în 
plic închis. Personalul închisorii nu trebuie sã verifice solicitãrile de 
consultare a medicului.” CPT, GR3, § 34

A se vedea de asemenea ACPR, A-4 ºi IDRCPDL, art. 25.

Comentarii

Mecanismul de efectuare a vizitelor trebuie sã dispunã de 
informaþii necesare pentru a putea compara nivelul de asistenþã 
medicalã acordat în închisoare cu cel „civil”. Calitatea asistenþei 
medicale acordate persoanelor private de libertate trebuie sã fie 
identicã cu cea acordatã în afara sistemului (principiul de egalitate). 

Un deþinut nou venit trebuie sã fie consultat de un medic sau de o 
asistentã medicalã calificatã la admiterea sa în închisoare. O astfel de 
examinare permite personalului medical sã descopere eventuale boli, 
precum ºi vãtãmãri care au fost cauzate deþinutului în timpul detenþiei 
sale în instituþia precedentã. Procesul de examinare este de asemenea 
important în vederea protecþiei deþinuþilor ºi personalului împotriva 
bolilor transmisibile. 

Accesul la un medic trebuie sã fie acordat tuturor deþinuþilor fãrã 
întârzieri inutile (dacã nu este o urgenþã, timp de o zi). Condiþiile de 
examinare a deþinuþilor trebuie sã respecte demnitatea lor. Prin urmare, 
consultaþia medicului trebuie sã aibã loc fãrã martori sau cel puþin la o 
distanþã la care personalul închisorii ºi alþi deþinuþi sã nu poatã auzi. 
Personalul locului de detenþie trebuie sã acorde deþinutului accesul la 
medic fãrã a-l întreba despre motivele pentru care solicitã o consultaþie. 

Deþinuþii care solicitã un tratament specializat trebuie sã 
beneficieze de acces la un astfel de tratament, fie prin intermediul 
consultaþiei unui medic specialist din cadrul locului de detenþie, fie prin 
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transferul la un asemenea specialist. Fiecare loc de detenþie trebuie sã 
dispunã de proceduri speciale de evacuare urgentã la spital.

Refuzul accesului la tratamentul medical poate constitui o 
maltratare. 

Deþinuþii nu trebuie sã plãteascã pentru serviciile de asistenþã 
medicalã. 

Dacã echipa de efectuare a vizitelor nu include un medic calificat, 
membrii echipei trebuie sã solicite informaþii generale despre starea de 
sãnãtate a persoanelor private de libertate: bolile cele mai rãspândite, bolile 
transmisibile ºi contagioase, cazuri de deces. Ei trebuie de asemenea sã 
examineze sistemul de acces al deþinuþilor la asistenþa medicalã.

Puncte de referinþã
n

 n

 

n

 
n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

Care sunt problemele medicale predominante?

Are închisoarea o strategie pentru soluþionarea acestora?

Este inclusã închisoarea în strategiile naþionale pentru 
combaterea tuberculozei, HIV/SIDA ºi altor maladii?

Unde ºi în ce condiþii au loc consultaþiile medicului?

Cât de uºor pot persoanele private de libertate sã obþinã acces la 
serviciile medicale (cât timp ei trebuie sã aºtepte consultaþia 
medicului, a unui specialist din afara instituþiei)?

- la cererea lor proprie: care este procedura?
- prin personalul medical: cât de des ei viziteazã instituþia?
- prin personalul de gardã: care sunt procedurile?

Este personalul medical de serviciu 24 de ore?

Existã un set de proceduri pentru evacuarea medicalã de 
urgenþã în timpul zilei/nopþii?

Cum este organizat accesul la psiholog?

Existã plângeri privind unele practici discriminatorii în ceea ce 
priveºte acordarea accesului la medic sau administrarea 
tratamentului?

n
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Medicamentele
n

 

n

 

n

 

Cât de adecvatã este depozitarea (spre exemplu, la temperaturi 
joase) medicamentelor?

Care este procedura de achiziþionare a medicamentelor?

Cum se exercitã controlul asupra depozitãrii medicamentelor?
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PERSONALUL MEDICAL 

Standarde

“1. Medicul trebuie sã îngrijeascã de sãnãtatea fizicã ºi psihicã a 
deþinuþilor ºi sã examineze zilnic pe toþi deþinuþii bolnavi, pe toþi cei 
care acuzã probleme de sãnãtate ºi care se aflã sub supravegherea lui.

2. Medicul trebuie sã raporteze directorului fiecare caz în care 
considerã cã sãnãtatea fizicã sau psihicã a deþinutului a fost sau va fi 
afectatã serios de aflarea sa prelungitã în detenþie sau de orice alte 
condiþii de detenþie.” SMR, Regula 25 (a se vedea de asemenea EPR, 
Regula 43)

“1. Fiecare deþinut trebuie sã beneficieze de acces la serviciile cel 
puþin a unui medic calificat.     

2. Trebuie sã fie luate toate mãsurile pentru a asigura prezenþa în 
orice moment ºi fãrã întârziere a unui medic calificat pentru cazurile de 
urgenþã.            

3. În cazurile în care deþinuþii nu au acces la un medic cu normã 
întreagã de lucru, un medic cu jumãtate de normã trebuie sã viziteze 
instituþia în mod regulat.            

4. Fiecare deþinut trebuie sã beneficieze de acces la un personal 
bine instruit în domeniul asistenþei medicale.            

5. Deþinuþii trebuie sã beneficieze de acces la serviciile unui dentist 
ºi oftalmolog calificaþi.” EPR, Regula 41

“1. Fiecare instituþie trebuie sã dispunã de serviciile cel puþin a 
unui medic calificat, care trebuie de asemenea sã posede cunoºtinþe în 
psihiatrie. Serviciile medicale trebuie oferite în colaborare cu 
autoritãþile în domeniul sãnãtãþii din cadrul comunitãþii sau la nivel 
central. Serviciile medicale trebuie sã includã serviciile de psihiatrie în 
scop diagnostic ºi, în cazuri necesare, tratamentul anomaliilor psihicã.
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2. Deþinuþii bolnavi care au nevoie de un tratament specializat 
trebuie transferaþi la instituþii specializate sau la spitale civile. În cazul 
în care instituþia dispune de utilitãþile spitaliceºti, echipamentul, 
mobilierul ºi obiectele farmaceutice ale acestora trebuie sã fie 
corespunzãtoare asistenþei medicale ºi tratamentului deþinuþilor 
bolnavi ºi trebuie sã existe o echipã de medici calificaþi.” SMR, Regula 
22 (expunere similarã in EPR, Regula 26)

“Serviciul de asistenþã medicalã dintr-o închisoare trebuie sã ofere 
cel puþin consultaþii ambulatorii în mod regulat ºi tratamentul în caz de 
urgenþã (suplimentar la aceasta se poate adãuga o unitate cu paturi de tip 
spitalicesc). Serviciile unui dentist calificat trebuie sã fie disponibile 
fiecãrui deþinut. Medicii din închisoare trebuie sã aibã posibilitatea sã 
apeleze la serviciile medicilor specialiºti.

În ceea ce priveºte tratamentul de urgenþã, locul de detenþie trebuie 
sã dispunã întotdeauna de un medic de serviciu. Mai mult decât atât, în 
locul de detenþie trebuie sã fie mereu prezente persoane calificate sã 
acorde primul ajutor. În mãsura posibilitãþii aceste persoane trebuie sã 
dispunã de o calificare de asistenþi medicali.

Tratamentul ambulatoriu trebuie supravegheat de personalul 
medical; în multe cazuri nu este suficient ca supravegherea medicalã sã 
fie lãsatã la iniþiativa deþinutului.” CPT, GR3, § 35

“Este o încãlcare a deontologiei medicale în cazul în care 
personalul medical, în special medicii:

(b) aprobã sau participã la aprobarea supunerii persoanelor private 
de libertate la orice formã de tratament sau pedeapsã care contravine 
instrumentelor internaþionale relevante ºi care ar putea sã afecteze 
negativ sãnãtatea lor fizicã sau psihicã, sau participã la aplicarea unui 
asemenea tratament sau pedeapsã care contravine instrumentelor 
internaþionale relevante.” Principiile ONU ale deontologiei medicale 
cu privire la rolul personalului medical, în special al medicilor, în 
ocrotirea persoanelor private de libertate împotriva torturii ºi altor 
tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, Principiul 4.
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“Personalul medical din orice închisoare este potenþial un 
contingent de risc. Datoria lor de a îngriji pacienþii (deþinuþii bolnavi) 
poate deseori sã contravinã regulilor de securitate ºi de administrare a 
închisorii. Acest lucru poate duce la apariþia unor întrebãri ºi alegeri 
etice dificile. Pentru a garanta independenþa personalului medical în 
probleme de asistenþã medicalã, CPT-ul considerã important ca statutul 
acestui personal sã fie cât mai strâns aliniat la cel din comunitatea 
localã.” CPT, GR3, § 71

A se vedea de asemenea SMR, Regulile 23-25 ºi IDRCPDL, art. 29.

Comentarii

La examinarea serviciilor de asistenþã medicalã în locurile de 
detenþie, mecanismele de efectuare a vizitelor trebuie sã atragã o atenþie 
deosebitã asupra rolului personalului medical ºi independenþa acestuia 
în luarea deciziilor medicale. De obicei, ei au urmãtoarele sarcini:

sã asigure ca condiþiile generale de detenþie sã creeze un mediu 
sãnãtos, raportând autoritãþilor relevante despre impactul posibil al 
tratamentului ºi condiþiilor de detenþie asupra sãnãtãþii;

sã descopere bolile transmisibile ºi sã propunã mãsuri pentru 
evitarea rãspândirii acestora;

sã asigure accesul deþinuþilor la consultaþii individuale ºi 
tratament;

sã transmitã cazurile individuale relevante medicilor specialiºti.

Aceste sarcini multiple înseamnã cã medicul dintr-o instituþie de 
detenþie este atât un medic personal pentru deþinuþi, cât ºi un consultant 
pentru administraþia locului de detenþie. Aceasta ar putea crea conflicte 
de interese. Rolul de consultant al administraþiei închisorii trebuie 
limitat la oferirea de sfaturi în ceea ce priveºte îmbunãtãþirea condiþiilor 
generale ºi individuale ce þin de sãnãtate. Sub nici o formã medicul sau 
asistenta medicalã nu trebuie sã participe la administrarea pedepsei. 
Acest lucru vine în contradicþie cu etica medicalã ºi interpretarea 
contemporanã a SMR. 

n

 

n

 

n

 

n
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La luarea deciziilor medicale, personalul medical trebuie sã se 
bucure de o independenþã maximã faþã de autoritãþile instituþiei de 
detenþie. Acest lucru poate fi realizat cel mai eficient dacã personalul 
medical este integrat în sistemul general naþional de sãnãtate ºi nu 
depinde de autoritatea responsabilã de locul de detenþie.

Personalul medical este obligat sã respecte principiul 
confidenþialitãþii.

Competenþa personalului medical, independenþa acestuia, etica 
profesionalã ºi calitatea asistenþei medicale acordate poate fi evaluatã 
doar de cãtre medici specialiºti. Prin urmare, se recomandã ca echipele 
care efectueazã vizite sã includã în componenþa lor sau sã dispunã de 
acces la medici calificaþi.

Puncte de referinþã
n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

Care este componenþa echipei medicale (care este numãrul de 
medici, asistente medicale, psihologi, psihiatri, alþii)?

Dispun ei de calificãri profesionale corespunzãtoare?

Cât de integraþi sunt ei în serviciul de sãnãtate publicã, inclusiv 
în accesul la bunuri, servicii, informaþii ºi instruire?

Corespund orele lor de lucru cu necesitãþile închisorii?

Care sunt sarcinile lor?
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ASISTENÞA MEDICALÃ SPECIALÃ PENTRU FEMEI ªI COPII

Standarde

“(…) În ceea ce priveºte femeile private de libertate, pentru ca acest 
principiu de egalitate sã fie respectat, asistenþa medicalã trebuie sã fie 
acordatã de medici sau asistenþi medicali calificaþi în probleme de 
sãnãtate specifice femeilor, inclusiv în ginecologie. Mai mult, în mãsura 
în care asistenþa medicalã preventivã specificã femeilor existã în 
comunitatea din afara instituþiei, precum depistarea cancerului mamar ºi 
a colului uterin, aceasta trebuie de asemenea oferitã femeilor private de 
libertate.” CPT, GR 10, §32

“1. Este necesar ca în instituþiile unde se aflã femeile private de 
libertate sã existe încãperi speciale pentru acordarea asistenþei ºi 
tratamentului pre-natal ºi post-natal. Este necesar ca sã fie fãcute 
aranjamente speciale în cazul în care copiii trebuie sã se nascã într-un 
spital în afara instituþiei. În cazul în care copilul se naºte în închisoare, 
acest fapt nu trebuie menþionat în certificatul sãu de naºtere.

2. În cazul în care copiilor sugari li se permite sã rãmânã în 
instituþie împreunã cu mamele lor, trebuie sã fie amenajatã o camerã 
specialã pentru copii, care sã fie administratã de un personal calificat ºi 
în care vor fi plasaþi copiii atunci când nu se vor afla la îngrijirea 
mamelor lor.” SMR, Regula 23 (a se vedea de asemenea EPR, Regula 
36)

„Este evident faptul cã copiii nu trebuie sã se nascã în închisoare ºi 
în statele membre ale Consiliului Europei este o practicã obiºnuitã ca la 
momentul potrivit femeile însãrcinate sã fie transferate în spitale din 
exteriorul instituþiei. Totuºi, în unele cazuri, CPT-ul s-a confruntat cu 
situaþii în care femeile însãrcinate purtau cãtuºe sau erau legate de un 
pat sau o altã piesã de mobilier în timpul unui examen ginecologic 
ºi/sau la naºtere. O astfel de abordare este total inacceptabilã ºi poate fi 
calificatã drept tratament inuman sau degradant. Trebuie puse în 
practicã alte mijloace de menþinere a securitãþii.” CPT, GR 10, §27.
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A se vedea de asemenea ACPR, B-2b), c), d) ºi e) ºi IDRCPDL, art. 
20.

Comentarii 

Reprezentanþii mecanismelor de efectuare a vizitelor trebuie sã fie 
conºtienþi de faptul cã închisorile deseori nu sunt adaptate nevoilor 
speciale ale femeilor ºi aceastã situaþie afecteazã atât sãnãtatea lor fizicã 
cât ºi psihicã. În afara de aceasta, existã posibilitatea ca femeile sã fi fost 
abuzate înainte de detenþie, inclusiv sexual. În multe þãri ele rãmân 
vulnerabile chiar ºi dupã detenþia lor. 

Asistenþa medicalã ginecologicã trebuie garantatã. Necesitãþile 
femeilor însãrcinate ºi ale mamelor trebuie tratate în mod prioritar.

Exista un ginecolog in echipa de medici si care sunt orele de 
lucru ale ginecologului?

Care sunt conditiile de acces la ginecolog?

Sunt împlinite nevoile speciale ale femeilor însãrcinate?

Sunt împlinite nevoile speciale ale mamelor cu copii?

Unde nasc femeile?

Unde locuiesc copiii mici cu mamele lor private de libertate, au 
ei acces la medici pediatri?

Beneficiaza femeile de aceleasi standarde de asistenta 
medicala ca si barbatii?

Puncte de referinþã
n

 

n

 

n

 

n

 

n

 n

 

n
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ASISTENÞA MEDICALÃ SPECIALÃ PENTRU DEÞINUÞII ALIENAÞI MINTAL

Standarde

“1. Persoanele în privinþa cãrora s-a constatat cã sunt alienate 
mintal nu trebuie þinute în închisori ºi trebuie luate mãsurile necesare 
pentru transferarea lor cât de repede posibil la instituþii psihiatrice.

2. Este necesar ca deþinuþii care suferã de alte boli sau anomalii 
psihice sã fie examinaþi ºi trataþi în instituþii medicale specializate;

3. În timpul aflãrii în închisoare, aceste persoane trebuie sã se afle 
sub supravegherea specialã a medicului;

4. Serviciul medical sau psihiatric al instituþiei de detenþie trebuie 
sã ofere tratament psihiatric tuturor celorlalþi deþinuþi care au nevoie de 
un astfel de tratament.” SMR, Regula 82 

“1. Persoanele care suferã de boli psihice ºi starea de sãnãtate 
psihicã a cãrora este incompatibilã cu detenþia într-o instituþie 
penitenciarã, trebuie plasate într-o instituþie special desemnatã pentru 
acest scop.” EPR, Regula 12            

“1. Pentru supravegherea ºi tratarea deþinuþilor care suferã de 
dereglãri sau anomalii psihice, care nu cad în mod necesar sub incidenþa 
Regulii 12, trebuie sã fie disponibile închisori sau secþii specializate 
aflate sub supravegherea medicilor.             

2. Serviciul medical din cadrul instituþiei penitenciare trebuie sã 
ofere tratament psihiatric tuturor deþinuþilor care au nevoie de acesta ºi 
trebuie sã acorde o atenþie deosebitã prevenirii cazurilor de sinucidere.” 
EPR, Regula 47

“Deþinuþii care suferã de tulburãri psihice severe trebuie sã fie 
plasaþi ºi trataþi într-un spital echipat în mod adecvat, care trebuie sã 
dispunã de un personal bine instruit. Decizia cu privire la admiterea 
deþinutului într-un spital public va fi luatã de cãtre medic-psihiatru, cu 
autorizaþia prealabilã a autoritãþilor competente.” R(98)7,alin. 55.
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“Pe de o parte, deseori se afirmã cã din punct de vedere etic este 
bine ca deþinuþii alienaþi mintal sã fie spitalizaþi în afara sistemului 
penitenciar, în instituþii din cadrul sistemului sãnãtãþii publice. Pe de 
altã parte, se poate argumenta cã dotãrile psihiatrice în interiorul 
instituþiilor penitenciare permit asigurarea asistenþei medicale în 
condiþii de securitate optimã, ºi activitãþile serviciilor medicale ºi 
sociale s-au intensificat în cadrul acestui sistem.” CPT GR3 § 43.

A se vedea de asemenea ACPR, B-5-b), c) ºi d) ºi IDRCPDL, art. 17.

Comentarii 

Raportul deþinuþilor care suferã de boli psihice este de obicei mai 
înalt decât cel în rândurile populaþiei generale, prin urmare mecanismul 
de efectuare a vizitelor va trebui sã monitorizeze în ce mãsurã deþinuþii 
care suferã de boli psihice beneficiazã de tratament ºi asistenþã 
adecvatã. Acest tratament trebuie prescris ºi administrarea lui trebuie 
supravegheatã doar de cãtre medicii psihiatri. 

În cazul în care este necesar, asistenþa medicalã trebuie acordatã 
într-o încãpere specializatã. Majoritatea standardelor internaþionale 
considerã cã spitalele de psihiatrie sunt cele mai potrivite pentru 
acordarea unor astfel de tratamente specializate ºi, prin urmare, 
recomandã transferarea deþinuþilor cu boli psihice serioase la spitalele 
de psihiatrie.

Pe de altã parte, potrivit celui de-al 3-lea Raport General al CPT, 
pot sã existe de asemenea avantaje în crearea unor unitãþi de psihiatrie 
specializate în cadrul sistemului penitenciar. CPT sperã cã acestea vor 
putea ridica nivelul de profesionalism în tratarea deþinuþilor alienaþi 
mintal. 

Pentru a aprecia dacã serviciile psihiatrice acordate într-un loc de 
detenþie sunt suficiente, echipa care efectueazã vizite va trebui sã 
includã în rândurile sale, cel puþin ocazional, un psihiatru de o înaltã 
calificare. Dacã un astfel de specialist nu este disponibil, echipa care 
efectueazã vizite trebuie sã determine ce politici de asistenþã psihiatricã 
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existã ºi dacã aceste politici au fost bine formulate ºi coordonate cu 
serviciile corespunzãtoare de asistenþã medicalã din afara închisorii.

Un subiect similar, dar totuºi diferit, se referã la persoanele aflate 
în spitalele de psihiatrie în temeiul unor hotãrâri judecãtoreºti 
obligatorii. Unele din mecanismele de efectuare a vizitelor, precum este 
CPT-ul sau mecanismele create în baza OPCAT, ar putea sã includã în 
mandatul lor monitorizarea condiþiilor de detenþie a acestei categorii de 
persoane. Acest manual nu acoperã subiectul respectiv, însã include 
referinþe la literatura corespunzãtoare.
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Puncte de referinþã

n

 

n

 

n

 

n

 n

 

Au fost admiºi în instituþie în ultimele 12 luni deþinuþii 
diagnosticaþi cu boli sau dereglãri psihice?

În cazul unor astfel de diagnoze, ce se întâmplã cu deþinutul (de 
ex., el este transferat la un spital de psihiatrie din afara 
instituþiei, la o secþie specialã din cadrul instituþiei, sau nu se 
face nici un transfer special)?

Cine este responsabil de tratamentul acestor detinuti 
(psihiatrul, medicul)?

Cati psihiatri lucreaza in cadrul institutiei, cat de des sunt ei 
prezenti la serviciu?

De ce fel de tratament beneficiazã deþinuþii alienaþi mintal 
(medical, activitãþi de reabilitare, etc.)?

Lectura suplimentarã

RPI, Implementarea standardelor, Londra 2001. (Secþiunea IV - 
Sãnãtatea psihicã ºi fizicã a deþinuþilor, pag.69-98).

Andrew Coyle, Administrarea închisorilor din perspectiva 
drepturilor omului, 2003. (Deþinuþii ºi asistenþa medicalã, 
pag.49–58)

RPI, Implementarea standardelor, Londra 2001. (Secþiunea V - 
Contactele deþinuþilor cu lumea exterioarã, pag. 101-115; 
Secþiunea VI – Programe  pentru deþinuþi, pag. 17-149)



UN HCHR, Drepturile omului ºi închisorile, Geneva 2003. 
(Secþiunea 4: Asistenþa medicalã acordatã deþinuþilor, pag. 46-
63).

Standarde specifice 

Cel de-al 3-lea Raport General al CPT despre activitãþi, 
Serviciile de asistenþã medicalã în închisori, CPT/Inf (93)12 § 
30-77.

Cel de-al 10-lea Raport General al CPT despre activitãþi, Femeile 
private de libertate, CPT/Inf(2000)13, §26-33).

Cel de-al 8-lea Raport General al CPT despre activitãþi, 
Plasamentul involuntar în instituþiile psihiatrice, CPT/Inf 
(98)12,§25-58).

Consiliul internaþional al serviciilor medicale în cadrul 
instituþiilor penitenciare, Jurãmântul Atenei pentru medicii din 
cadrul  închisorilor, 1979. www.icpms.interfree.

Principiile ONU privind protecþia persoanelor alienate mintal, 
1991.
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PERSONALUL
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Personalul responsabil de persoanele private de libertate nu trebuie 
neglijat de cãtre mecanismele de efectuare a vizitelor în procesul de 
monitorizare a condiþiilor de detenþie, deoarece acesta determinã într-o 
mare mãsurã modul în care sunt trataþi deþinuþii. Cheia unui loc de 
detenþie uman constã în calitatea relaþiei dintre personal ºi deþinuþii.

Urmãtorii factori joacã un rol important în determinarea calitãþii 
personalului:

Organizarea (mãrimea personalului, numãrul femeilor în cadrul 
personalului, proporþia personalului care este în contact direct cu 
deþinuþii, orele ºi condiþiile de lucru)

Recrutarea ºi instruirea iniþialã

Aptitudinile profesionale ºi atitudinea 

Condiþiile de muncã ºi statutul

Specializarea

Utilizarea forþei

Atitudinea faþã de gen ºi diferite culturi

Directorul

Personalul poate fi grupat în urmãtoarele categorii (deºi anumite 
sfere de responsabilitate pot fi util combinate):

administraþia

supravegherea internã 

supravegherea/securitatea externã (nu întotdeauna sub autoritatea 
directã a directorului închisorii)

personalul medical 

personalul social (responsabil de viaþa zilnicã a unui anumit grup 
de deþinuþi)

n

 

n

 

n

 
n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 n

 n

 

n
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personalul responsabil de transport 

personalul responsabil de instruire (educaþie, activitãþi, munca)

personalul responsabil de aprovizionãri

Mãsura în care instituþiile care efectueazã vizite sunt împuternicite 
sã monitorizeze problemele personalului variazã. Totuºi, este 
important ca membrii acestora sã discute cu personalul. Condiþiile de 
detenþie ale deþinuþilor sunt de asemenea condiþiile de lucru ale 
personalului ºi viziunea acestuia cu privire la funcþionarea instituþiei ºi 
îmbunãtãþirile care trebuie introduse sunt extrem de relevante.

n

 n

 

n

 

Personalul
Principii generale 

Instruirea personalului închisorii.n

 

n
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PRINCIPII GENERALE 

Standarde

„1. Administraþia închisorii trebuie sã selecteze cu atenþie toate 
categoriile de personal, deoarece administrarea corespunzãtoare a 
acestor instituþii depinde de integritatea, umanitatea, capacitatea 
profesionalã ºi compatibilitatea personalã a personalului cu munca 
efectuatã.

2. Administraþia închisorii trebuie sã ajute publicul larg ºi 
personalul închisorii sã conºtientizeze cã aceastã muncã reprezintã un 
serviciu social de o importanþã majorã ºi în acest sens trebuie folosite 
toate mijloacele corespunzãtoare de informare a publicului.

3. Pentru a asigura rezultatele menþionate mai sus, personalul 
trebuie angajat pe o normã întreagã în calitate de ofiþeri profesioniºti 
din cadrul sistemului penitenciar ºi sã deþinã statutul de funcþionar 
public, cu posibilitatea de a menþine aceastã funcþie în cazul unui 
comportament bun, al eficienþei ºi pregãtirii fizice bune. Salariile 
trebuie sã fie corespunzãtoare, astfel încât sã atragã ºi sã menþinã în 
aceste poziþii bãrbaþi ºi femei bine pregãtiþi; beneficiile ºi condiþiile de 
muncã trebuie sã fie favorabile, având în vedere natura exigentã a 
lucrului.” SMR, Regula 46 (a se vedea de asemenea Regula 54.)

“Personalul închisorii îndeplineºte un serviciu public important ºi 
recrutarea, instruirea ºi condiþiile de muncã ale acestuia trebuie sã le 
permitã sã menþinã standarde înalte de îngrijire a deþinuþilor”. EPR, 
Regula 8            

“Autoritãþile instituþiilor penitenciare trebuie sã dea prioritate 
respectãrii regulilor cu privire la personal.” EPR, Regula 73 

“(...) Personalul mixt reprezintã o garanþie importantã împotriva 
relelor tratamente în locurile de detenþie. Prezenþa bãrbaþilor ºi femeilor 
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în rândurile personalului poate avea efecte benefice atât din punct de 
vedere etic, cât ºi pentru a favoriza condiþii normale într-un loc de 
detenþie.” CPT, GR10, § 23

“Temelia unui sistem penitenciar uman va fi întotdeauna un 
personal bine recrutat ºi instruit, care ºtie cum sã adopte o atitudine 
corespunzãtoare în relaþiile cu deþinuþii ºi care sã perceapã munca ca pe o 
vocaþie decât o simplã slujbã. Stabilirea unor relaþii pozitive cu deþinuþii 
trebuie sã fie recunoscutã ca o trãsãturã principalã a acestei vocaþii. 

Din pãcate, CPT-ul constatã adesea cã relaþiile dintre personal ºi 
deþinuþii sunt formale ºi distante, personalul adoptând o atitudine foarte 
rigidã faþã de deþinuþi ºi considerând comunicarea verbalã cu ei ca un 
aspect marginal al muncii lor. Urmãtoarele practici frecvent observate 
de CPT sunt simptomatice pentru o astfel de atitudine: obligarea 
deþinuþilor sã se întoarcã cu faþa la perete în timp ce aºteaptã ca 
personalul închisorii sã se ocupe de ei sau sã treacã vizitatorii, obligarea 
deþinuþilor sã lase capul în jos ºi sã þinã mâinile încruciºate la spate în 
timp ce se deplaseazã în interiorul instituþiei, purtarea bastoanelor de 
cãtre gardieni într-un mod vizibil ºi chiar provocator. Astfel de practici 
nu sunt necesare din punct de vedere al securitãþii ºi nu vor contribui la 
dezvoltarea relaþiilor pozitive dintre personal ºi deþinuþi. 

Adevãratul profesionalism al personalului penitenciarelor cere ca 
ei sã fie capabili sã trateze deþinuþii într-o manierã decentã ºi umanã, în 
timp ce sã acorde de asemenea atenþie problemelor de ordine ºi 
securitate. În aceastã privinþã administraþia penitenciarelor trebuie sã 
încurajeze personalul sã dea dovadã de o anumitã încredere cã deþinuþii 
sunt pregãtiþi sã se comporte decent. Dezvoltarea relaþiilor constructive 
ºi pozitive dintre personal ºi deþinuþi nu doar va reduce riscul relelor 
tratamente, dar va intensifica de asemenea controlul ºi securitatea. Ca 
urmare, munca personalului va aduce mai multã satisfacþie.

Asigurarea relaþiilor pozitive între personal ºi deþinuþi va depinde 
la fel în mare mãsurã de prezenþa permanentã a unui numãr adecvat de 
personal în diferite zone ale instituþiei de detenþie ºi în locurile de 
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activitate ale deþinuþilor. Delegaþiile CPT-ului au constatat adesea cã 
aceasta nu este cazul. Efectivele cu un numãr redus de personal ºi / sau 
sisteme specifice de prezenþã a personalului care diminueazã 
posibilitãþile de contact direct cu deþinuþii vor împiedica în mod cert 
dezvoltarea relaþiilor pozitive. Acestea vor genera un mediu care nu va 
oferi securitatea doritã nici personalului ºi nici deþinuþilor.  

Trebuie, de asemenea, de notat cã atunci când efectivele de 
personal nu sunt suficiente, poate fi necesar ca personalul sã lucreze ore 
suplimentare pentru a menþine un nivel minim de securitate ºi programe 
de activitate în instituþie. O astfel de stare de lucruri poate uºor crea 
situaþii de stres ºi o epuizare profesionalã prematurã a personalului, 
ceea ce riscã sã sporeascã tensiunea inerentã tuturor mediilor 
penitenciarului.” CPT, GR 11, § 26

A se vedea de asemenea IDRCPDL, art. 7 para 1.

Minorii

“Este necesar ca personalul sã fie calificat ºi sã includã un numãr 
suficient de specialiºti, precum sunt educatorii, instructorii 
profesioniºti, consilierii, lucrãtorii sociali, psihiatrii ºi psihologii. 
Aceºti specialiºti precum ºi alt personal specializat trebuie angajaþi în 
bazã permanentã.(…).” RPJDL, Regula 81.1

“Administraþia trebuie sã asigure o selectare ºi recrutare 
minuþioasã a tuturor gradelor ºi tipurilor de personal, deoarece 
administrarea corespunzãtoare a locurilor de detenþie depinde de 
integritatea, bunãtatea, abilitatea ºi capacitatea lor profesionalã de a 
lucra cu minorii, precum ºi potrivirea personalã cu lucrul efectuat.” 
RPJDL, Regula 82.3

Comentarii 

Mecanismele de efectuare a vizitelor trebuie sã acorde o atenþie 
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deosebitã comportamentului personalului, deoarece rolul acestuia este 
crucial în crearea atmosferei în locul de detenþie. Din acest motiv, este 
deosebit de important ca personalul sã fie recrutat potrivit unor criterii 
clare, în baza calitãþilor ºi abilitãþilor lor personale. Forþa de muncã 
trebuie sã fie suficientã ca numãr, astfel încât sã fie asiguratã siguranþa 
fizicã ºi sã fie create relaþii umane dintre personal ºi deþinuþi. Echilibrul 
între bãrbaþi ºi femei în rândurile personalului trebuie sã reflecte pe cel 
din societate. 

Condiþiile de muncã ºi statutul personalului influenþeazã direct 
atitudinea lor faþã de deþinuþi. Remunerarea lor, orele de lucru, cariera ºi 
oportunitãþile de a-ºi schimba obligaþiile de serviciu ºi de a fi promovat 
sunt domenii importante care trebuie luate în consideraþie.

În vederea protecþiei deþinuþilor, personalul închisorii trebuie sã 
respecte disciplina ºi sã dispunã de o structurã clarã de raportare. Totuºi, 
nu existã nici un motiv operaþional ca serviciul închisorii sã fie o 
structurã militarã, cu grade militare. 

Comportamentul personalului faþã de deþinuþi depinde de 
instrucþiunile formale ºi neformale existente. Personalul este influenþat 
de abordarea ºi comportamentul ierarhiei proprii, de declaraþiile 
politicienilor ºi de atitudinea cetãþenilor faþã de deþinuþi. Influenþa 
directorului este deosebit de importantã în toate locurile de detenþie.

Echipa care efectueazã vizite trebuie sã monitorizeze îndeaproape 
calitatea relaþiei între personal ºi deþinuþii, care se exprimã prin alegerea 
vocabularului, tonului vocii, limbajului trupului, precum ºi rãspunsului 
lor în situaþii specifice.

Puncte de referinþã

n

 n

 

Echipa care efectueazã vizite trebuie sã dispunã de urmãtoarele 
informaþii:

numãrul personalului ºi raportul proporþional al celor care se 
aflã în contact direct cu deþinuþii;

criterii de recrutare – nivelul de educaþie ºi biografia personalã;
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n

 

n

 

n

 

instruire iniþialã ºi continuã;

salariul mediu;

numãrul personalului feminin ºi nivelul lor de autoritate;

comportamentul personalului faþã de deþinuþi ºi a deþinuþilor 
faþã de personal;

relaþiile dintre personal ºi deþinuþii;

atitudinea personalului faþã de obligaþiunile de serviciu, 
deþinuþii ºi administraþie;

accesibilitatea directorului pentru deþinuþi;

frecvenþa vizitelor directorului în toate încãperile locului de 
detenþie.

n

 n

 

n

 n

 

n
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INSTRUIREA PERSONALULUI

Standarde

“1. Personalul trebuie sã corespundã standardelor adecvate de 
educaþie ºi inteligenþã. 

Înainte de preluarea funcþiei sale, personalul trebuie sã beneficieze 
de un curs de instruire în privinþa sarcinilor sale generale ºi specifice ºi 
sã treacã teste teoretice ºi practice. 

Dupã preluarea funcþiei ºi în timpul îndeplinirii acesteia, 
personalul trebuie sã-ºi menþinã ºi sã-ºi îmbunãtãþeascã cunoºtinþele ºi 
capacitatea profesionalã, prin urmarea unor cursuri de instruire în 
serviciu, care trebuie organizate cu regularitate.” SMR, Regula 47

“1. Înainte de preluarea funcþiei sale, personalul trebuie sã 
beneficieze de un curs de instruire în privinþa sarcinilor sale generale ºi 
specifice ºi sã treacã teste teoretice ºi practice. 

2. Administraþia trebuie sã asigure ca, în timpul îndeplinirii 
funcþiilor lor, personalul sã-ºi menþinã ºi sã-ºi îmbunãtãþeascã 
cunoºtinþele ºi capacitãþile profesionale prin urmarea unor cursuri 
continue, care trebuie organizate cu regularitate. EPR, Regula 81 (a se 
vedea de asemenea Regula 81.3 ºi 81.4)

“Personalul din organele de drept, personalul medical, ofiþerii de 
poliþie ºi orice alte persoane implicate în detenþia sau tratamentul 
persoanelor supuse vreunei forme de arest, detenþie sau încarcerare 
trebuie sã beneficieze de instruiri corespunzãtoare”. GC 20, para. 10

“În final, CPT-ul doreºte sã sublinieze deosebita importanþã pe 
care o acordã instruirii personalului organelor de drept (aceasta trebuie 
sã includã educaþia în materia drepturilor omului ºi de asemenea 
articolul 10 al Convenþiei Naþiunilor Unite împotriva torturii ºi a altor 
tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante). Nu existã o 
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garanþie mai bunã împotriva relelor tratamente decât un ofiþer de poliþie 
sau un colaborator al instituþiei penitenciare bine instruit. Ofiþerii 
calificaþi vor fi în mãsurã sã-ºi îndeplineascã cu succes 
responsabilitãþile fãrã a recurge la rele tratamente ºi respectând 
garanþiile fundamentale asigurate deþinuþilor.” CPT, GR 2, § 59

“În acest sens, CPT-ul considerã cã aptitudinile de comunicare 
interpersonalã trebuie sã fie un factor important în procesul de recrutare 
a personalului organelor de drept ºi cã, în timpul instruirii, trebuie 
acordatã o atenþie deosebitã dezvoltãrii aptitudinilor de comunicare 
interpersonalã, bazate pe respectarea demnitãþii umane. Aceste 
aptitudini vor permite unui ofiþer de poliþie sau unui colaborator al 
instituþiei penitenciare sã dezamorseze o situaþie care altfel ar putea sã 
degenereze în violenþã ºi, în general, vor contribui la atenuarea 
tensiunilor ºi ameliorarea calitãþii vieþii în comisariatele de poliþie ºi 
instituþiile penitenciare, în beneficiul tuturor celor implicaþi.” CPT, GR 
2, § 60

A se vedea de asemenea IDRCPDL. art. 7 alin. 2.

Minorii 

“Personalul trebuie sã beneficieze de o instruire care sã le permitã 
sã-ºi îndeplineascã sarcinile eficient, în special de instruire în domeniul 
psihologiei ºi bunãstãrii copilului, standardelor ºi normelor 
internaþionale în domeniul drepturilor omului ºi drepturilor copilului, 
inclusiv aceste Reguli. Personalul trebuie sã-ºi menþinã ºi sã-ºi 
îmbunãtãþeascã nivelul de cunoºtinþe ºi capacitãþi profesionale prin 
urmarea unor cursuri de instruire, care trebuie organizate la intervale 
corespunzãtoare de timp pe parcursul carierei lor.” RPJDL, Regula 85

Comentarii

Mecanismele de efectuare a vizitelor trebuie sã conºtientizeze cã 
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6

personalul calificat, cu un nivel înalt de instruire, reprezintã temelia 
unui sistem penal uman ºi trebuie sã se informeze despre instruirea de 
care a beneficiat personalul ºi relevanþa acesteia. Instruirea trebuie sã 
accentueze valorile etice fundamentale care sunt necesare pentru 
realizarea sarcinilor de lucru într-un mod uman ºi doar dupã aceasta sã 
se concentreze asupra abilitãþilor tehnice necesare (precum sunt 
securitatea ºi utilizarea forþei). Instruirea trebuie sã includã domenii, 
precum sunt comunicarea interpersonalã, prevenirea dezordinii, 
soluþionarea non-violentã a conflictelor ºi managementul stresului.

De instruire continuã trebuie sã beneficieze întregul personal, fãrã 
nici o discriminare bazatã pe sex, vârsta sau rang.

Personalul trebuie sã beneficieze de acces la asistenþã psihologicã, 
sprijin ºi posibilitatea de a raporta mai ales dupã incidentele violente.

Puncte de referinþã

n

 

De ce fel de instruire iniþialã beneficiazã persoanele nou recrutate 
(tip, durata, domeniu, complexitate)? Care sunt posibilitãþile 
pentru a beneficia de o instruire continuã? Sunt aceste posibilitãþi 
valorificate?

A beneficiat personalul care lucreazã cu categorii speciale de 
deþinuþi, spre exemplu minori, de o instruire specialã?

Include instruirea personalului aspecte legate de plângerile, 
inspecþiile ºi monitorizãrile (inclusiv monitorizarea externã de 
cãtre mecanismele de efectuare a vizitelor)?

n

 
n

 

Lectura suplimentarã

RPI, Implementarea standardelor, Londra 2001. (Secþiunea VII – 
Personalul închisorilor pag. 151 – 166)

Andrew Coyle, Administrarea închisorilor din perspectiva 
drepturilor omului, 2003. (Personalul ºi administraþia închisorilor, 
pag.13- 30)

UN HCHR, Drepturile omului ºi închisorile, Geneva 2003. 
(Secþiunea 12, Personalul ºi administraþia închisorilor, pag.162-171)

Care sunt criteriile actuale de recrutare?
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Unele mecanisme de efectuare a vizitelor vor fi împuternicite sã 
examineze toate locurile de detenþie sau doar locurile de detenþie ale 
organelor de poliþie. Chiar ºi mecanismele, mandatul cãrora acoperã 
monitorizarea altor tipuri de detenþie, ar putea sã primeascã plângeri 
privind aplicarea torturii ºi relelor tratamente în perioada anterioarã 
reþinerii de cãtre poliþie. Aceasta ar putea fi prima datã când deþinuþii 
depun plângeri, deoarece adeseori ei se tem sã le depunã pânã la 
eliberarea lor din detenþia poliþiei. Astfel de plângeri trebuie sã fie 
reflectate obligatoriu în activitãþile ºi rapoartele tuturor mecanismelor 
care efectueazã vizite, indiferent de mandatul lor specific. Dacã existã o 
instituþie separatã responsabilã de monitorizarea izolatoarelor de 
poliþie sau a activitãþii poliþiei în general, mecanismele de efectuare a 
vizitelor trebuie sã examineze posibilitatea cooperãrii cu aceste 
instituþii.

Vizitele efectuate la secþiile de poliþie se deosebesc de vizitele la 
închisori. Contactele cu lumea exterioarã sunt de obicei deosebit de 
limitate; prin urmare deþinuþii se pot simþi mai vulnerabili în discuþiile 
lor cu membrii delegaþiei. Alte diferenþe includ condiþii materiale de 
detenþie, care nu sunt prevãzute pentru o detenþie îndelungatã ºi prin 
urmare sunt limitate. Garanþiile oferite deþinuþilor, inclusiv garanþiile 
procedurale, au o importanþã deosebitã, iar mecanismele de efectuare a 
vizitelor trebuie sã se asigure cã sunt bine informate despre procedurile 
care trebuie respectate.

Organul care efectueazã vizitele trebuie sã fie bine informat despre 
legislaþia naþionalã care reglementeazã durata privãrii persoanei de 
libertate de cãtre poliþie ºi rolul judecãtorului în autorizarea detenþiei 
continue. Privarea de libertate de cãtre poliþie trebuie sã fie de o duratã 
scurtã. Dupã aceastã perioadã scurtã (de obicei între 24 ºi 72 de ore), 
persoana aflatã în detenþia poliþiei trebuie sã fie eliberatã sau adusã în 
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faþa unui judecãtor (personal) pentru pronunþarea unei încheieri privind 
arestarea sau eliberarea sa.

În unele cazuri însã aceste restricþii nu sunt limitate ºi/sau 
judecãtorul poate pronunþa încheierea sa fãrã a vedea deþinutul. De 
obicei în orele imediat dupã arest riscul relelor tratamente este cel mai 
mare. Prin urmare, secþiunea: Tratamentul/ Tortura ºi rele tratamente 
este deosebit de relevantã acestui tip de detenþie.
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GARANÞIILE FUNDAMENTALE 

Standarde

„Protecþia deþinuþilor cere accesul prompt ºi regulat al medicilor ºi 
juriºtilor ºi, când investigarea cauzei o cere ºi sub o supraveghere 
corespunzãtoare, a membrilor de familie.” GC 20, alin. 11 în final

“CPT-ul considerã urmãtoarele trei drepturi ale persoanelor 
reþinute de poliþie drept deosebit de importante: dreptul la informarea 
despre detenþia sa a unei persoane terþe la alegerea sa (un membru de 
familie, un prieten, consulatul), dreptul de acces la un avocat ºi dreptul 
de a fi examinat de cãtre un medic ales de persoana reþinutã 
(suplimentar la examinarea medicalã efectuatã de un medic invitat de 
organele de poliþie). În opinia CPT-ului, aceste drepturi constituie trei 
garanþii fundamentale împotriva maltratãrii deþinuþilor, care trebuie 
aplicate de la începutul privãrii de libertate a persoanei, indiferent cum 
este aceasta numitã în sistemul juridic în cauzã (arestare etc.).” CPT, 
GR2, § 36

“CPT-ul a subliniat în repetate rânduri cã, în conformitate cu 
experienþa sa, perioada imediat urmãtoare privãrii de libertate este cea 
în care riscul de intimidare ºi rele tratamente este cel mai mare. În 
consecinþã, posibilitatea pentru persoanele aflate în custodia poliþiei de 
a avea acces la un avocat în aceastã perioadã reprezintã o garanþie 
fundamentalã împotriva relelor tratamente. Existenþa acestei 
posibilitãþi va avea un efect preventiv împotriva celor care 
intenþioneazã sã maltrateze persoanele deþinute. Mai mult, un avocat 
este în poziþie sã ia mãsurile necesare dacã deþinuþii sunt efectiv 
maltrataþi. CPT-ul recunoaºte cã pentru a proteja interesele legitime ale 
urmãririi penale efectuate de organele de poliþie, poate fi necesar, în 
mod excepþional, ca accesul deþinutului la un avocat ales de el sã fie 
amânat pentru o anumitã perioadã. Totuºi, aceasta nu trebuie sã 
determine un refuz total în realizarea dreptului de acces la un avocat în 
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timpul perioadei respective. În asemenea cazuri, poate fi asigurat 
dreptul de acces la un alt avocat independent.  

Dreptul de acces la un avocat trebuie sã includã dreptul de a vorbi 
cu el în condiþii de confidenþialitate. În principiu, persoana trebuie sã 
beneficieze de un avocat în timpul audierilor efectuate de poliþie. În 
mod normal acest fapt nu trebuie sã împiedice poliþia sã audieze un 
deþinut în cazuri de urgenþã chiar ºi în absenþa unui avocat (care nu 
poate fi disponibil imediat) ºi nici sã excludã posibilitatea înlocuirii 
unui avocat care împiedicã buna desfãºurare a procesului de audieri.

De asemenea, CPT-ul a subliniat cã dreptul de acces la un avocat nu 
trebuie sã fie limitat doar persoanelor bãnuite de comiterea unei 
infracþiuni, ci trebuie sã se extindã asupra tuturor persoanelor care se 
aflã sub obligaþia legalã de a se prezenta sau de a rãmâne la secþia de 
poliþie, spre exemplu în calitate de “martor”.  

Mai mult ca atât, pentru ca dreptul de acces la un avocat sã fie pe 
deplin realizat, trebuie luate mãsuri adecvate pentru persoanele care nu-
ºi permit sã plãteascã un avocat.” CPT GR 12, § 41

“Persoanele din custodia poliþiei trebuie sã se bucure de dreptul 
recunoscut de acces la un medic. Altfel spus, dacã o persoanã solicitã un 
examen medical, medicul trebuie apelat fãrã întârziere. Colaboratorii 
de poliþie nu trebuie sã încerce sã filtreze astfel de solicitãri. Mai mult, 
dreptul de acces la un medic trebuie sã includã ºi dreptul de a beneficia, 
dacã deþinutul doreºte, de un examen efectuat de un medic la alegerea sa 
(suplimentar la orice alt examen efectuat de medicul invitat de poliþie). 

Toate examenele medicale ale persoanelor din custodia poliþiei 
trebuie sã aibã loc fãrã ca ele sã poatã fi auzite de reprezentanþii 
organelor de drept ºi, cu excepþia cazului în care medicul solicitã, fãrã 
ca sã poatã fi vãzute de organele de drept. 

De asemenea, este important ca persoanele din custodia poliþiei 
puse în libertate ºi care nu au ajuns în faþa unui judecãtor sã aibã dreptul 
de a solicita în mod direct un examen /certificat al unui medic legist cu 
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drept de semnãturã.” CPT GR 12, §42

“Dreptul unei persoane din custodia poliþiei de a informa o 
persoanã apropiatã sau o persoanã terþã despre situaþia sa trebuie 
garantat, în principiu, chiar de la începutul detenþiei. În mod evident, 
CPT-ul recunoaºte cã exercitarea acestui drept poate fi supusã unor 
anumite excepþii, menite sã protejeze interesele legitime ale urmãririi 
penale desfãºurate de organele de poliþie. Totuºi, astfel de excepþii 
trebuie clar definite ºi strict limitate în timp, iar recurgerea la astfel de 
excepþii trebuie sã fie însoþitã de garanþii adecvate (spre exemplu, orice 
întârziere în informarea unei persoane apropiate sau a unei persoane 
terþe trebuie consemnatã în scris împreunã cu motivele care au dus la 
aceasta ºi supusã aprobãrii unui funcþionar superior din organele de 
poliþie care nu are nici o legãturã cu acest caz sau a unui procuror).” 
CPT GR12, § 43

“Persoana privatã de libertate de cãtre poliþie trebuie sã beneficieze 
de dreptul de a informa o persoanã la alegerea sa despre faptul privãrii 
sale de libertate, de dreptul la asistenþã juridicã ºi la o examinare 
medicalã, când este posibil, de cãtre un medic la alegerea sa.” Codul 
European deontologic al poliþiei, 2001, art. 57

A se vedea de asemenea ACPR, A-17-b) ºi B-1 h) ºi g), ºi 
IDRCPDL., art. 36 alin. 1.

Minorii 

A se vedea IDRCPDL, art. 36 alin. 4.

Comentarii

Persoanele reþinute se aflã în cea mai vulnerabilã situaþie ºi riscul 
ca persoanele responsabile de îngrijirea ºi detenþia lor sã facã abuz de 
putere este cel mai mare în primele ore dupã reþinerea lor. Prin urmare, 
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este important ca dreptul poliþiei de a reþine temporar persoanele sã fie 
însoþit de garanþii corespunzãtoare. CPT a identificat urmãtoarele 
garanþii care sunt deosebit de importante începând cu prima perioadã a 
privãrii de libertate:

informarea unei persoane terþe;

acces la un avocat;

acces la un medic.

Mecanismele de efectuare a vizitelor trebuie sã punã urmãtoarele 
întrebãri:
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Puncte de referinþã
n

 n

 

n

 

n

 

A avut posibilitate persoana reþinutã sã-ºi informeze familia 
sau o persoanã terþã?

A avut el/ea contacte cu un avocat?

A fost el/ea examinat de un medic?

A fost respectatã perioada maximã de reþinere a unei persoane 
stabilitã de lege?

A fost adusã persoana reþinutã înaintea unui judecãtor 
(personal)?

A depus persoana reþinutã plângeri privind actele de torturã ºi 
care a fost reacþia?

Sunt bãrbaþii ºi femeile deþinute separat? Sunt minorii ºi adulþii 
deþinuþi separat?

Existã vreo protecþie împotriva altor persoane private de 
libertate care ar putea sã reprezinte o ameninþare pentru 
persoana reþinutã?

Sunt ofiþerii identificaþi responsabili de lucru cu minorii ºi 
femeile?

n

 n

 n

 n

 
n

 

n

 

n

 

n
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REGISTRELE

Standarde

“CPT-ul considerã cã protecþia fundamentalã oferitã persoanelor 
aflate în custodia poliþiei ar fi consolidatã (ºi munca ofiþerilor de poliþie 
ar fi uºuratã) dacã pentru fiecare deþinut ar exista un registru 
cuprinzãtor al detenþiei, în care sã fie înregistrate toate aspectele privind 
custodia sa ºi mãsurile luate în privinþa sa (când a fost persoana privatã 
de libertate ºi temeiurile pentru aceastã mãsurã, când a fost informatã 
despre drepturile sale, dacã existã pe corpul persoanei semne de 
vãtãmare, dacã persoana suferã de boli psihice etc., când a fost persoana 
vizitatã ºi contactatã de rude, consulat ºi avocat, când i s-a oferit hrana, 
când a fost audiatã, când a fost transferatã sau eliberatã etc.). Pentru 
diferite scopuri (spre exemplu: pentru obiectele aflate în posesia 
persoanei, pentru faptul informãrii persoanei despre drepturile sale, 
pentru faptul invocãrii drepturilor sau renunþãri la acestea) trebuie 
obþinutã semnãtura deþinutului ºi, dacã este necesar, absenþa semnãturii 
trebuie explicatã. Mai mult, avocatul deþinutului trebuie sã beneficieze 
de acces la un astfel de dosar.” CPT, GR 2, § 40

Comentarii 

Înregistrarea reprezintã o garanþie esenþialã, deoarece ea lasã o urmã 
scrisã a informaþiei importante privind tratamentul persoanei ºi 
procedurile urmate. Existã diferite tipuri de informaþii care trebuie 
înregistrate ºi acestea de obicei se conþin în diferite registre. Mecanismele 
de efectuare a vizitelor trebuie sã fie familiarizate cu registrele ºi capabile 
sã identifice locul unde documentele au fost completate în mod 
neadecvat. Informaþia cheie include numele persoanei reþinute, temeiul 
reþineri, durata reþinerii, audierea, transferul ºi transmiterea informaþiei 
unor persoane terþe. Este important de investigat dacã persoana a avut 
posibilitatea sã conteste decizia aflându-se încã în detenþie ºi dacã da, în 
ce mod aceastã informaþie a fost înregistratã.
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Este înregistratã urmãtoarea informaþie: data când persoana a 
fost reþinutã, când a fost audiatã, când a fost transferatã sau 
eliberatã; când o persoanã terþã a fost informatã; când ºi cum a 
fost informatã persoana despre drepturile sale; când a fost 
examinatã de un medic; vizitatã de un avocat sau o altã 
persoanã terþã; dacã i-a fost oferitã hranã; ce fel de hranã ºi 
când?

Este informaþia înregistratã într-un mod sistematic ºi riguros?

Potrivit înregistrãrilor, a fost respectatã durata maximã de 
detenþie?

Au fost înregistrate vãtãmãri fizice sau plângeri privind 
aplicarea torturii sau altor rele tratamente?

Puncte de referinþã
n

 

n

 

n

 n
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PROCESUL DE AUDIERE

Standarde

„1. Durata audierii unei persoane private de libertate ºi a 
intervalelor între audieri, precum ºi identitatea persoanelor care au 
efectuat audierile ºi a celorlalte persoane prezente, trebuie înregistratã 
ºi certificatã într-o formã prevãzutã de lege.

2. Persoanele private de libertate, sau avocatul acestora când este 
prevãzut de lege, trebuie sã beneficieze de acces la informaþia descrisã 
în paragraful 1 al acestui principiu.” BPP, Principiul 23

“În ceea ce priveºte procesul de audiere, CPT-ul considerã cã 
trebuie sã existe un set de reguli sau principii clare privind modul de 
efectuare a audierii de organele de poliþie. Acestea ar trebui sã facã 
referire, printre altele, la urmãtoarele probleme: informarea deþinutului 
despre identitatea (numele sau/ºi numãrul) celor prezenþi la audiere, 
durata admisibilã a audierii, perioadele de odihnã între audieri ºi 
pauzele pe parcursul procesului de audiere, locurile în care persoanele 
ar putea fi audiate, dacã deþinutului i se va solicita sã stea în picioare în 
timpul audierii, audierea persoanelor aflate sub influenþa drogurilor, 
alcoolului etc. Trebuie fãcute înregistrãri sistematice a orei la care 
începe ºi sfârºeºte audierea, a oricãrei solicitãri fãcute de deþinut în 
timpul audierii ºi a persoanelor prezente la fiecare audiere.

CPT-ul subliniazã cã înregistrarea electronicã a audierilor 
efectuate de poliþie reprezintã o altã garanþie utilã împotriva relelor 
tratamente asupra deþinuþilor (constituind ºi un avantaj semnificativ 
pentru poliþie).” CPT, GR2 ,§39

“Înregistrarea electronicã (audio ºi/sau video) a declaraþiilor 
fãcute în timpul audierilor efectuate de poliþie reprezintã pentru deþinuþi 
o garanþie suplimentarã importantã împotriva relelor tratamente. CPT-
ul noteazã cu satisfacþie cã introducerea unor astfel de sisteme este luatã 
în considerare într-un numãr din ce în ce mai mare de þãri. Aceste 
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sisteme pot furniza o înregistrare completã ºi autenticã a procesului de 
audiere, înlesnindu-se astfel foarte mult investigarea oricãror declaraþii 
privind relele tratamente. Aceasta este atât în interesul persoanelor care 
au fost maltratate de poliþie cât ºi al ofiþerilor de poliþie care se 
confruntã cu declaraþiile nefondate privind aplicarea relelor tratamente 
fizice sau a presiunilor psihologice. Înregistrarea electronicã a 
audierilor efectuate de poliþie reduce, de asemenea, posibilitatea pentru 
persoanele implicate de a nega în mod fals ceea ce declaraserã.” CPT, 
GR12, § 36

“Audierea persoanelor bãnuite de comiterea unor infracþiuni 
reprezintã o activitate specializatã care necesitã o pregãtire specialã 
pentru a putea fi implementatã într-o manierã satisfãcãtoare. Înainte de 
toate, obiectivul unei audieri trebuie sã fie clar explicat: scopul trebuie 
sã fie acela de a obþine informaþii exacte ºi de încredere pentru a 
descoperi adevãrul despre problemele investigate ºi nu de a obþine o 
confesiune de la cineva deja bãnuit, de cãtre persoanele care efectueazã 
audierea, de comiterea infracþiunii. În afarã de o pregãtire adecvatã, 
elaborarea unui cod deontologic cu privire la audierea persoanelor 
bãnuite va facilita considerabil respectarea de cãtre organele de drept a 
acestui obiectiv.” CPT, GR12, §34

“Trebuie de notat cã revizuirea în mod sistematic a regulilor, 
instrucþiunilor, metodelor ºi practicilor de audiere, precum ºi 
reglementarea procesului de reþinere ºi tratamentului persoanelor 
supuse vreunei forme de arest, detenþie sau privaþiune de libertate este o 
metodã eficientã de prevenire a cauzelor de torturã ºi maltratare.” GC 
20, alin. 11

“Pentru a garanta protecþia eficientã a persoanelor deþinute (…), 
timpul ºi locul tuturor audierilor, precum ºi numele tuturor celor 
prezenþi trebuie sã fie înregistrate, iar aceastã informaþie trebuie sã fie 
de asemenea accesibilã în scopurile procedurilor judiciare sau 
administrative.” GC 20 alin.11
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“Trebuie stabilite niºte instrucþiuni clare privind efectuarea 
corespunzãtoare a audierilor efectuate de cãtre poliþie ºi integritatea 
acestora (…). Ofiþerii de poliþie trebuie, în special, sã asigure audieri 
echitabile în cadrul cãrora persoana audiatã sã cunoascã motivele 
audierii precum ºi alte informaþii relevante. Trebuie pãstratã o 
înregistrare sistematicã a audierilor efectuate de poliþie.” Codul 
European deontologic al  poliþiei, § 50

Comentarii

Audierea reprezintã un moment critic când deþinutul este deosebit 
de vulnerabil la rele tratamente sau torturã. În sistemele unde se 
efectueazã urmãrirea penalã, unde accentul se pune mai mult pe 
recunoaºtere decât pe acumularea sârguincioasã de probe, riscul ca 
ofiþerii de poliþie sã recurgã la rele tratamente sau torturã este deosebit 
de înalt. Acest risc este sporit acolo unde promovarea ofiþerilor de 
poliþie se face în baza numãrului de persoane condamnate.

Atunci când echipa care efectueazã vizite se întâlneºte cu deþinuþii 
care au trecut prin procesul de audieri sau trec prin acest proces, 
membrii acesteia trebuie sã fie conºtienþi cã opereazã într-o situaþie 
deosebitã. Membrii trebuie sã fie sensibili faþã de starea emoþionalã a 
deþinutului ºi securitatea acestuia. Este deosebit de important de stabilit 
un echilibru între dorinþa echipei de a acumula informaþii ºi nevoile ºi 
frica deþinutului.

Atunci când persoana reþinutã de poliþie doreºte sã facã declaraþii 
în adresa mecanismului de efectuare a vizitelor despre abuzul fizic sau 
verbal la care a fost supusã (fiind conºtientã de toate riscurile cu care s-
ar putea confrunta), vizitatorii trebuie sã acumuleze informaþii „neutre” 
despre audierile efectuate, care ar putea fi utile pentru a confirma (sau a 
nega) orice declaraþii, precum este timpul, durata ºi locul unde a avut 
loc audierea ºi numele sau aspectul fizic al celor prezenþi.
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Puncte de referinþã
n

 

n

 

n

 n

 

Pretinde persoana cã a fost supusã violenþei fizice?

În timpul arestãrii? În timpul audierilor?

A suferit persoana sau suferã el/ea de violenþa psihologicã: 
abuz, ameninþãri?

Care au fost circumstanþele audierilor?

Este menþionat în registru numele persoanei care a efectuat 
audierea, durata audierii, pauzele?

(a se vedea de asemenea: Capitolul IV, Tratament/Tortura ºi 
rele tratamente)

n
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INFORMAREA

Standarde

“Orice persoanã arestatã trebuie sã fie informatã la momentul 
arestãrii sale despre motivele arestãrii ºi despre orice învinuire adusã la 
adresa sa.” BPP, Principiul 10

“Orice persoanã, la momentul arestãrii sale ºi la momentul 
începerii perioadei de detenþie sau imediat dupã aceasta, trebuie sã 
obþinã de la autoritatea responsabilã de arestarea sau detenþia sa, 
informaþii ºi explicaþii privind drepturile sale ºi modul în care ea poate 
beneficia de aceste drepturi.” BPP, Principiul 13

“Drepturile persoanelor private de libertate nu vor avea nici o 
valoare dacã nu vor fi cunoscute de cãtre deþinuþi. În consecinþã, este 
imperativ ca persoanele reþinute de poliþie sã fie în mod expres ºi fãrã 
întârziere informate cu privire la drepturile lor, într-o limbã pe care o 
înþeleg. Pentru a asigura aceasta, persoanele aflate în detenþia poliþiei 
trebuie sã primeascã, de la începutul detenþiei, un formular care într-o 
manierã simplã sã explice aceste drepturi. Mai mult, persoanele în 
cauzã vor trebui sã semneze o declaraþie care sã ateste cã au fost bine 
informate despre drepturile lor.” CPT, GR12, § 44

“În mãsura posibilitãþii ºi în conformitate cu legislaþia naþionalã, 
poliþia trebuie sã informeze prompt persoanele private de libertate 
despre motivele privãrii lor de libertate ºi despre învinuirile ce le-au 
fost aduse, ºi trebuie, de asemenea, sã informeze fãrã întârziere 
persoanele private de libertate despre procedura aplicabilã în cauza 
lor.” Codul European deontologic al poliþiei, § 55

Comentarii 

Mecanismele de efectuare a vizitelor trebuie sã ºtie ce informaþie 
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are nevoie sã primeascã fiecare persoanã arestatã ºi sã monitorizeze 
dacã ei o primesc. Deþinuþii trebuie sã fie informaþi despre motivele 
arestãrii lor. De asemenea, ei au dreptul sã fie informaþi despre 
drepturile lor (spre exemplu de a contacta o persoanã terþã, un avocat 
etc.). Aceastã informaþie trebuie transmisã într-o limbã pe care ei o 
înþeleg, fie în scris în baza unui formular, fie oral dacã persoana este 
analfabetã.

Puncte de referinþã
n

 n

 n

 

n

 

A fost persoana informatã prompt despre motivele arestãrii 
sale?

A fost persoana informatã despre drepturile sale? Oral? În 
scris?

Într-o limbã pe care o înþelege? A fost traducerea asiguratã?

Cum sunt trataþi deþinuþii vulnerabili?
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CONDIÞIILE MATERIALE

Standarde

“Toate celulele din izolatoarele de poliþie trebuie sã fie curate ºi de 
o mãrime rezonabilã având în vedere numãrul persoanelor care pot fi 
plasate în ele, acestea trebuie de asemenea sã beneficieze de o iluminare 
adecvatã (suficientã pentru a citi în afara orelor de somn), de preferinþã 
celulele trebuie sã beneficieze de lumina de zi. Mai mult, celulele 
trebuie sã fie amenajate astfel încât sã ofere condiþii de odihnã (de 
exemplu un scaun sau o banchetã fixã), iar persoanele obligate sã 
petreacã noaptea în detenþie trebuie sã dispunã de o saltea ºi o pãturã 
curatã. Persoanele din detenþia poliþiei trebuie sã beneficieze de acces la 
toalete curate, în condiþii decente ºi sã dispunã de posibilitãþi adecvate 
pentru a se spãla. Ele trebuie sã aibã permanent acces la apã potabilã ºi 
sã primeascã alimente la momente adecvate, inclusiv o masã completã 
cel puþin o datã pe zi (adicã, ceva mai substanþial decât un sandwich). 
Persoanele care se aflã în detenþia poliþiei o perioadã de 24 ore sau mai 
mult trebuie, în mãsura posibilitãþii, sã dispunã zilnic de acces la 
exerciþii în aer liber.” CPT, GR12, § 47

“Întrebarea referitoare la dimensiunea rezonabilã a unei celule din 
izolatoarele de poliþie (sau a unui alt tip de încãpere pentru 
deþinut/prizonier) este dificilã. Când se face o asemenea analizã trebuie 
luaþi în consideraþie mai mulþi factori. În orice caz, delegaþiile CPT-ului 
considerã cã sunt necesare a fi elaborate principii generale în acest 
domeniu. Urmãtoarele dimensiuni (care reprezintã un nivel dorit ºi nu 
un standard minim) sunt utilizate în prezent pentru celulele din 
izolatoarele de poliþie pentru o singurã persoanã care se aflã acolo mai 

2 mult de câteva ore: 7 m având cel puþin 2 m între pereþi ºi 2,5 m între 
podea ºi tavan.” CPT, GR 2, §43

“Poliþia trebuie sã asigure securitatea, sãnãtatea ºi igiena, precum 
ºi alimentarea corespunzãtoare a tuturor persoanelor aflate în detenþia 
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sa. Celulele din izolatoarele de poliþie trebuie sã fie de mãrimi 
rezonabile, sã dispunã de iluminare ºi aerisire adecvatã ºi sã fie echipate 
cu mijloacele corespunzãtoare pentru odihnã”. Codul European 
deontologic al  poliþiei, articolul 56

Comentarii 

Detenþia în poliþie este, în principiu, de duratã relativ scurtã, în 
consecinþã, condiþiile de detenþie sunt elementare. Totuºi, izolatoarele 
din subordinea organelor de poliþie trebuie sã dispunã de luminã de zi ºi 
aerisire ºi o temperaturã corespunzãtoare climei ºi anotimpului. Dacã 
persoanele trebuie sã stea în izolator peste noapte, acesta trebuie sã fie 
dotat cu o saltea ºi pãturi. Accesul la toaletã nu trebuie sã fie limitat. 
Totuºi, mecanismul de efectuare a vizitelor trebuie sã fie conºtient cã 
aceste utilitãþi sunt uneori folosite perioade mai îndelungate de timp ºi 
deseori sunt necorespunzãtoare în acest sens.

Cu cât camera din izolator este mai micã, cu atât mai puþin timp se 
poate afla acolo. CPT-ul foloseºte urmãtorul criteriu pentru a aprecia 
posibilitatea aflãrii persoanelor în camerele individuale din izolatoarele 
de poliþie o perioadã mai mare de câteva ore: suprafaþa de 7 metri pãtraþi 
(cu 2 metri sau mai mult între pereþi ºi 2.5 metri între podea ºi tavan).

Puncte de referinþã
n

 n

 

n

 

n

 

Care este suprafaþa celulei, capacitatea ei oficialã ºi numãrul de 
persoane aflate în ea? Este aceasta suprapopulatã?

Au celulele acces la lumina de zi?

Este temperatura adecvatã pentru anotimpul respectiv?

Dispun celulele de scaune/bãnci ºi saltele?

A primit persoana hranã? O hranã caldã?

Are acces persoana la apã potabilã?

Care sunt condiþiile de acces la toalete?

n

 

n

 

n
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7

Lectura suplimentarã

AI, Combaterea torturii, Londra 2003. (capitolul 4 Garanþiile în 
cadrul detenþiei în poliþie, pag. 89-109)

Standarde specifice

Cel de-al 2-lea Raport General al CPT despre activitãþi, Detenþia 
în poliþie (CPT/Inf 92) 3, § 36- 41
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CHESTIONAR

PROTOCOLUL OPTIONAL LA CONVENTIA IMPOTRIVA 
TORTURII SI A PEDEPSELOR SAU TRATAMENTELOR 
INUMANE SAU DEGRADANTE 

EXEMPLUL NOTITELOR INTERNE ASUPRA VIZITEI

LISTA STANDARDELOR RELEVANTE

LECTURA SUPLIMENTARÃ

ADRESE UTILE
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A n e x a 1 
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Chestionar

TRATAMENTUL

Sesizãri privind aplicarea torturii ºi relelor tratamente

Utilizarea forþei sau altor mijloace de constrângere

Folosirea încarcerãrii solitare

MÃSURILE DE PROTECÞIE 

Informarea deþinuþilor

Informarea la sosire 

Posibilitatea de a informa o persoanã terþã

Accesibilitatea regulilor ºi procedurilor interne 

Procedurile ºi sancþiunile disciplinare 

Descrierea scurtã a procedurii 

Structura autoritãþii disciplinare 

Posibilitãþile de contestare, inclusiv prin reprezentare 

Tipurile de sancþiuni ºi frecvenþa aplicãrii acestora 
(proporþionalitatea)

Examinarea persoanei la arestare de cãtre un medic 

Statistica sancþiunilor pe tip ºi temei

Carcere

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 n

 

n

 

n

 



Procedurile de depunere a plângerilor ºi inspecþiile

Existenþa procedurilor de depunere a plângerilor ºi a inspecþiilor 

Independenþa procedurilor 

Accesibilitatea procedurilor (acces simplificat ºi efectiv?)

Separarea categoriilor de deþinuþi

Registre

CONDIÞIILE MATERIALE

Capacitatea ºi nivelul de ocupare a încãperilor 
(la momentul efectuãrii vizitelor)

Numãrul de deþinuþi pe categorii

Procentajul cetãþenilor strãini 

Separarea pe sex ºi vârstã

Celulele (pe secþiuni geografice)

Mãrimea ºi nivele de ocupare / numãrul mediu efectiv pe celulã 

Condiþii materiale: iluminare, aerisire, mobilã, utilitãþile sanitare

Condiþii igienice

Regimul alimentar

Alimentaþia (calitatea, cantitatea, varietatea, frecvenþa)

Regimuri alimentare speciale (din motive medicale, culturale sau 
religioase)
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n

 

n

 

n

 

n

 

n
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Igiena personalã 

Accesul la duºuri (numãrul duºurilor, nivelul de curãþenie, starea 
de reparaþie, frecvenþa accesului la duº pentru deþinuþii care 
lucreazã, pentru ceilalþi)

utilitãþile sanitare (în interiorul celulelor, afarã, accesul, nivelul de 
curãþenie)

lenjeria de pat (calitatea, nivelul de curãþenie, frecvenþa 
schimbãrii)

posibilitatea de a spãla hainele

REGIMUL ªI ACTIVITÃÞILE 

Administrarea timpului

Timpul petrecut zilnic în celulã 

Timpul folosit pentru exerciþii zilnice 

Timpul folosit zilnic pentru lucru 

Timpul petrecut zilnic în afara celulei

Timpul folosit pentru sport în timpul sãptãmânii

Timpul folosit pentru alte activitãþi

Activitãþile oferite

Munca: accesul la muncã; tipul de muncã; % de deþinuþi aflaþi la 
muncã; obligaþia de a munci; remunerarea; asigurarea socialã; 
descrierea încãperilor de lucru

Educaþia: accesul la studii, tipurile de studii oferite (educaþia 
elementarã, liceu, studii vocaþionale, universitare), frecvenþa 
cursurilor, organizatorii cursurilor, învãþãtorii/instructorii, % 
deþinuþilor care învaþã, descrierea sãlilor de studii

n

 

n

 

n

 

n

 
n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 
n

 n
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Timpul liber: tipuri de activitãþi în timpul liber, accesul la aceste 
activitãþi, descrierea încãperilor pentru petrecerea timpului liber ºi 
a unitãþilor de sport; biblioteca

Activitãþi religioase: reprezentanþi ai diferitor religii (religiile 
reprezentate, condiþiile de acces; frecvenþa ºi durata vizitelor); 
serviciile religioase (accesul, încãperile); oportunitatea de a 
respecta practicile religioase, precum sunt spãlarea ºi regimul 
alimentar.

Contactele cu lumea exterioarã

Vizitele: accesul, frecvenþa, condiþiile de efectuare a vizitelor, 
durata ºi regularitatea vizitelor, vizitele efectuate de 
rude/copii/soþi, descrierea camerelor unde se desfãºoarã vizitele

Corespondenþa ºi transmiterea pachetelor: frecvenþa, cenzura

Conversaþiile telefonice: frecvenþa, condiþii, cetãþenii strãini

SERVICIILE MEDICALE 

Accesul la asistenþa medicalã

Examinarea de cãtre un medic la sosirea în instituþie

Procedura de acces la asistenþa medicalã 

Spitalul: numãrul de paturi, echipament, medicamente

Numãrul de deþinuþi care primesc tratament

Personalul medical

Numãrul ºi disponibilitatea medicilor, asistentelor medicale, 
psihiatrilor ºi psihologilor, a altui personal

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 
n

 

n
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PERSONALUL ÎNCHISORII

Numãrul personalului (pe categorii)

Relaþia între gardieni ºi deþinuþii; relaþia între administraþia ºi 
deþinuþii 

Instruirea personalului (iniþialã ºi continuã)

n

 

n

 n
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A n e x a 2 
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INFORMAÞII GENERALE DESPRE INSTITUÞIE

Denumirea instituþiei:

Tipul instituþiei:

Adresa:

AUTORITÃÞILE INSTITUÞIEI

numele persoanei responsabile de locul de detenþie:

numele adjunctului sau adjuncþilor:

INFORMAÞII GENERALE DESPRE VIZITÃ

data efectuãrii vizitei:

tipul ºi/sau scopul vizitei:

data vizitei anterioare:

numele membrilor echipei de efectuare a vizitei:

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

Exemplul notitelor interne asupra vizitei
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INFORMAÞII DESPRE INSTITUÞIE

Capacitatea instituþiei

capacitatea administrativã:

capacitatea medie:

numãrul persoanelor private de libertate la prima zi de efectuare a 
vizitei (pe categorie/sex/naþionalitate):

procentul deþinuþilor strãini:

originea deþinuþilor strãini:

distribuirea deþinuþilor pe criterii de sex:

deþinuþii minori:

deþinuþii vârstnici:

Structura instituþiei

descrierea instituþiei (numãrul clãdirilor, vechimea, statutul, 
nivelul de întreþinere al acestora, condiþii de securitate):

descrierea celulelor ºi utilitãþilor obiºnuite:

INFORMAÞII DESPRE VIZITA

Discuþia de la începutul vizitei - chestiunile discutate 

Aspecte ale detenþiei ºi recomandãrile 

potrivit persoanelor private de libertate:

potrivit directorului ºi personalului:

potrivit faptelor observate de cãtre echipa de efectuare a vizitelor:

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n
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Discuþia de la sfârºitul vizitei

chestiunile discutate:

rãspunsurile primite:

Acþiunile ce trebuie întreprinse

pe termen scurt:

pe termen mediu:

Contactele înregistrate:

Frecvenþa efectuãrii vizitelor:

Chestiunile ce trebuie verificate la efectuarea urmãtoarei vizite:

n

 

n

 

n

 

n
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Protocolul  optional 
  la Conventia im potriva torturii si a 

pedepselor sau tratamentelor 
inumane sau degradante

Preambul 

Statele-pãrþi la prezentul protocol, 

reafirmând faptul cã tortura ºi pedepsele sau tratamentele inumane 
sau degradante sunt interzise ºi constituie încãlcãri grave ale drepturilor 
omului, 

cu convingerea cã este în continuare necesarã luarea de mãsuri 
pentru a realiza scopurile convenþiei împotriva torturii ºi a pedepselor 
sau tratamentelor inumane sau degradante (denumitã în continuare 
convenþia) ºi a consolida protecþia persoanelor private de libertate, 
împotriva torturii ºi a tratamentelor sau pedepselor inumane sau 
degradante, 

 reamintind cã articolele 2 ºi 16 din convenþie obligã pe fiecare stat-
parte sã ia mãsuri efective în vederea prevenirii actelor de torturã ºi a 
pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante pe orice teritoriu 
aflat în raza proprie de competenþã teritorialã, 

recunoscând faptul cã statele sunt primele care rãspund de punerea 
în practicã a acelor articole, cã consolidarea protecþiei oferite 
persoanelor private de libertate ºi respectarea integralã a drepturilor 
omului faþã de acestea este o responsabilitate comunã a tuturor ºi cã 
organele internaþionale de implementare completeazã ºi consolideazã 
mãsurile luate la nivel naþional, 

reamintind cã prevenirea efectivã a torturii ºi a pedepselor sau 
tratamentelor inumane sau degradante presupune educare ºi o 
combinaþie de diverse mãsuri legislative, administrative, judiciare ºi de 
altã naturã, 

reamintind de asemenea cã conferinþa mondialã privind drepturile 



omului a declarat ferm cã eforturile de eradicare a torturii ar trebui sã se 
concentreze mai întâi  asupra prevenirii ºi a solicitat adoptarea unui 
protocol opþional la convenþie, menit sã stabileascã un sistem preventiv 
de vizite regulate la locurile de detenþie, 

 având convingerea cã protecþia persoanelor private de libertate, 
împotriva torturii ºi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau 
degradante poate fi consolidatã prin mijloace nejudiciare de naturã 
preventivã, bazate pe vizitele regulate la locurile de detenþie, 

Au convenit dupã cum urmeazã: 

PARTEA I - PRINCIPII GENERALE 

Articolul 1

obiectivul prezentului protocol este stabilirea unui sistem de vizite 
regulate întreprinse de cãtre organe independente internaþionale ºi 
naþionale la locurile în care persoanele sunt private de libertate, în 
vederea prevenirii torturii ºi a pedepselor sau tratamentelor inumane 
sau degradante. 

Articolul 2

1. Prin prezentul protocol se înfiinþeazã un subcomitet de prevenire 
a torturii ºi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, în 
cadrul comitetului împotriva torturii (denumit în continuare 
subcomitetul de prevenire), care va avea atribuþiile prevãzute de 
prezentul protocol. 

2. Subcomitetul de prevenire îºi desfãºoarã activitatea în cadrul 
reprezentat de carta naþiunilor unite ºi va fi cãlãuzit de scopurile ºi 
principiile exprimate în aceasta, precum ºi de normele organizaþiei 
naþiunilor unite referitoare la tratamentul persoanelor private de 
libertate. 

3. În egalã mãsurã, subcomitetul de prevenire va fi cãlãuzit de 
principiile confidenþialitãþii, imparþialitãþii, non-selectivitãþii, 
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universalitãþii ºi obiectivitãþii. 

4. Subcomitetul de prevenire ºi statele-pãrþi coopereazã în vederea 
punerii în aplicare a prezentului protocol. 

Articolul 3

Fiecare stat-parte înfiinþeazã, desemneazã sau menþine la nivel 
naþional unul sau mai multe organe de vizitare pentru prevenirea torturii 
ºi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (denumite în 
continuare mecanisme naþionale de prevenire).

Articolul 4

1. Fiecare stat-parte va permite efectuarea vizitelor, în 
conformitate cu prezentul protocol, de cãtre mecanismele prevãzute la 
articolele 2 ºi 3, la orice loc aflat în raza sa de competenþã teritorialã ºi 
control ºi în care persoanele sunt sau ar putea fi private de libertate, fie 
în baza unui ordin al unei autoritãþi publice sau la cererea acesteia sau cu 
acordul exprimat sau tacit al acesteia (denumite în continuare locuri de 
detenþie). Aceste vizite se întreprind în scopul consolidãrii, dacã este 
necesar, a protecþiei acestor persoane împotriva torturii ºi a pedepselor 
sau tratamentelor inumane sau degradante. 

2. În sensul prezentului protocol, privarea de libertate înseamnã 
orice formã de detenþie sau închisoare sau plasarea unei persoane într-
un mediu public sau privat de reþinere din care nu îi este permis sã plece 
dupã voia sa, prin ordinul oricãrei autoritãþi judiciare, administrative 
sau de altã naturã. 

PARTEA II - SUBCOMITETUL DE PREVENIRE 

Articolul 5

1. Subcomitetul de prevenire va fi compus din zece membri. Dupã 
cea de-a cincizecea ratificare sau aderare la prezentul protocol, numãrul 
membrilor subcomitetului de prevenire va creºte pânã la douãzeci ºi cinci. 
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2. Membrii subcomitetului de prevenire vor fi aleºi din rândul 
persoanelor cu înalt caracter moral, cu experienþã profesionalã doveditã 
în domeniul administrãrii justiþiei, mai ales în domeniul dreptului 
penal, administrãrii penitenciarelor sau a poliþiei, sau în alte domenii 
pertinente pentru tratamentul persoanelor private de libertate. 

3. La stabilirea componenþei subcomitetului de prevenire vor fi 
avute în vedere distribuirea geograficã echitabilã ºi reprezentarea 
diverselor forme de civilizaþie ºi a sistemelor juridice ale statelor-pãrþi. 

4. De asemenea, se va lua în considerare ºi reprezentarea 
echilibratã  din punctul de vedere al sexelor pe baza principiilor 
egalitãþii ºi nediscriminãrii. 

5. Subcomitetul de prevenire nu poate avea în componenþa sa doi 
membri care sunt cetãþeni ai aceluiaºi stat. 

6. Membrii subcomitetului de prevenire îºi vor desfãºura 
activitatea în calitate de persoane fizice, vor fi independenþi ºi 
imparþiali ºi vor sta la dispoziþia subcomitetului de prevenire pentru a-l 
servi în mod eficient. 

Articolul 6

1. Fiecare stat-parte poate desemna, în conformitate cu alineatul 2 
din prezentul articol, pânã la doi candidaþi care posedã calificãrile ºi 
îndeplinesc cerinþele prevãzute la articolul 5, asigurând în acelaºi timp 
informaþii detaliate privind calificãrile celor desemnaþi. 

2. (a) desemnaþii trebuie sã aibã cetãþenia unui stat-parte la 
prezentul protocol; 

(b) cel puþin unul dintre cei doi candidaþi trebuie sã aibã cetãþenia 
statului-parte care l-a desemnat; 

(c) nu pot fi desemnaþi mai mult de doi cetãþeni ai unui singur stat-
parte; 

(d) orice stat-parte este obligat ca, înainte sã desemneze un cetãþean 
al altui stat-parte, sã solicite ºi sã obþinã acordul acelui stat-parte. 
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3. Cu cel puþin cinci luni înainte de data reuniunii statelor-pãrþi, în 
cadrul cãreia vor avea loc alegerile, secretarul general al naþiunilor 
unite va trimite o scrisoare fiecãrui stat-parte, invitându-l sã depunã 
desemnãrile în termen de trei luni. Secretarul general va depune o listã 
alfabeticã a tuturor persoanelor astfel desemnate, specificând statele-
pãrþi care le-au desemnat. 

Articolul 7

1. Membrii subcomitetului de prevenire vor fi aleºi în urmãtorul 
mod: 

(a) în primul rând se va lua în considerare îndeplinirea cerinþelor ºi 
criteriilor de la articolul 5 din prezentul protocol;

(b) alegerile iniþiale vor avea loc nu mai târziu de ºase luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului protocol; 

(c) statele-pãrþi vor alege prin vot secret membrii subcomitetului 
de prevenire;

(d) alegerea membrilor subcomitetului de prevenire va avea loc în 
cadrul reuniunilor bienale ale statelor-pãrþi, convocate de cãtre 
secretarul general al naþiunilor unite. În cadrul acestor reuniuni, la care 
prezenþa a douã treimi dintre statele-pãrþi va fi consideratã cvorum, 
persoanele alese ca membri ai subcomitetului de prevenire vor fi cele 
care au obþinut cel mai mare numãr de voturi ºi majoritatea absolutã a 
voturilor reprezentanþilor statelor-pãrþi care sunt prezenþi ºi voteazã. 

2. Dacã, în cadrul procesului de alegere, doi cetãþeni ai aceluiaºi 
stat-parte au devenit eligibili ca membri ai subcomitetului de prevenire, 
candidatul care a primit cel mai mare numãr de voturi va fi ales ca 
membru al subcomitetului de prevenire. Dacã cei doi cetãþeni au primit 
acelaºi numãr de voturi, se aplicã urmãtoarea procedurã: 

(a) dacã numai unul dintre ei a fost desemnat de cãtre statul-parte al 
cãrui cetãþean este, acel cetãþean va fi ales ca membru al subcomitetului 
de prevenire; 

(b) dacã ambii candidaþi au fost desemnaþi de cãtre statul-parte ai 
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cãrui cetãþeni sunt, se va desfãºura un al doilea vot secret separat pentru 
a stabili care dintre aceºtia va deveni membru;

(c) dacã nici unul dintre cei doi candidaþi nu a fost desemnat de 
cãtre statul-parte al cãrui cetãþean este, se va desfãºura un vot secret 
separat pentru a stabili care candidat va fi membru. 

Articolul 8

Dacã un membru al subcomitetului de prevenire decedeazã sau 
demisioneazã sau din orice alt motiv nu îºi mai poate îndeplini 
atribuþiile, statul-parte care l-a desemnat va desemna o altã persoanã 
eligibilã care posedã calificãrile ºi îndeplineºte cerinþele prevãzute la 
articolul 5, þinând cont de necesitatea existenþei unui echilibru adecvat 
în rândul diverselor domenii de competenþã. Aceastã persoanã va 
îndeplini funcþia de membru pânã la urmãtoarea reuniune a statelor-
pãrþi, sub rezerva aprobãrii de cãtre majoritatea statelor-pãrþi. 
Aprobarea se considerã acordatã cu excepþia cazului în care jumãtate 
sau mai multe dintre statele-pãrþi rãspund negativ în termen de ºase 
sãptãmâni de la momentul când au fost informate de cãtre secretarul 
general al naþiunilor unite despre propunerea de numire.  

Articolul 9

Membrii subcomitetului de prevenire vor fi aleºi pentru un mandat 
de patru ani. Ei pot fi realeºi o singurã datã, dacã sunt desemnaþi din 
nou. Mandatele a jumãtate dintre membrii aleºi în cadrul primelor 
alegeri vor expira dupã doi ani; imediat dupã primele alegeri, numele 
membrilor respectivi vor fi alese prin tragere la sorþi de cãtre 
preºedintele reuniunii la care se referã articolul 7, alineatul 1 ( d). 

Articolul 10

1. Subcomitetul de prevenire îºi alege biroul pentru o perioadã de 
doi ani. Membrii biroului pot fi realeºi. 

2. Subcomitetul de prevenire îºi stabileºte propriile reguli de 
procedurã. Aceste reguli trebuie sã prevadã, printre altele, cã: 
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(a) jumãtate plus unu din totalul membrilor constituie cvorumul; 

(b) deciziile subcomitetului de prevenire se iau cu votul majoritãþii 
membrilor prezenþi; 

(c) subcomitetul de prevenire se reuneºte cu uºile închise. 

3. Secretarul general al naþiunilor unite convoacã reuniunea 
iniþialã a subcomitetului de prevenire. Dupã reuniunea iniþialã, 
subcomitetul de prevenire se reuneºte conform orarului prevãzut de 
regulile de procedurã proprii. Subcomitetul de prevenire ºi comitetul 
împotriva torturii se reunesc simultan cel puþin o datã pe an. 

PARTEA III - ATRIBUÞIILE SUBCOMITETULUI DE PREVENIRE 

Articolul 11

1. Subcomitetul de prevenire va avea urmãtoarele atribuþii: 

(a) vizitarea locurilor la care se referã articolul 4 ºi emiterea de 
recomandãri cãtre statele-pãrþi referitor la protecþia persoanelor private 
de libertate, împotriva torturii ºi pedepselor sau tratamentelor inumane 
sau degradante;

(b) în ceea ce priveºte mecanismele naþionale de prevenire:

(i) asigurã consiliere ºi asistenþã statelor-pãrþi, atunci când este 
necesar, în vederea stabilirii acestor mecanisme; 

(ii) menþine contactul direct ºi, dacã este necesar, confidenþial, cu 
mecanismele naþionale de prevenire ºi le oferã pregãtire ºi asistenþã 
tehnicã pentru a le consolida capacitãþile; 

(iii) le îndrumã ºi asistã în cadrul activitãþii de evaluare a 
necesitãþilor ºi a mijloacelor necesare de consolidare a protecþiei 
persoanelor private de libertate, împotriva torturii ºi a pedepselor sau 
tratamentelor inumane sau degradante;

(iv) face recomandãri ºi observaþii cãtre statele-pãrþi în vederea 
consolidãrii capacitãþii ºi a atribuþiilor mecanismelor naþionale de 
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prevenire pentru prevenirea torturii ºi pedepselor sau tratamentelor 
inumane sau degradante;

(c) coopereazã, pentru prevenirea torturii în general, cu organele ºi 
mecanismele competente ale naþiunilor unite, precum ºi cu instituþiile 
sau organizaþiile internaþionale, regionale ºi naþionale care activeazã în 
domeniul consolidãrii protecþiei persoanelor împotriva torturii ºi a 
pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. 

Articolul 12

pentru a permite subcomitetului de prevenire sã îºi îndeplineascã 
atribuþiile conform prevederilor articolului 11, statele-pãrþi se 
angajeazã: 

(a) sã primeascã subcomitetul de prevenire pe teritoriul lor ºi sã îi 
acorde acces la locurile de detenþie în sensul articolului 4 din prezentul 
protocol;

(b) sã furnizeze toate informaþiile pertinente pe care le solicitã 
subcomitetul de prevenire cu scopul de a evalua necesitãþile ºi mãsurile 
de adoptat pentru consolidarea protecþiei persoanelor private de 
libertate, împotriva torturii ºi a pedepselor sau tratamentelor inumane 
sau degradante; 

(c) sã încurajeze ºi sã faciliteze legãturile dintre subcomitetul de 
prevenire ºi mecanismele naþionale de prevenire;

(d) sã examineze recomandãrile subcomitetului de prevenire ºi sã 
dialogheze cu acesta pe tema eventualelor mãsuri de punere în aplicare. 

Articolul 13

1. Subcomitetul de prevenire stabileºte, mai întâi prin tragere la 
sorþi, un program de vizite regulate în statele-pãrþi în vederea 
îndeplinirii atribuþiilor prevãzute la articolul 11. 

2. Dupã consultãri, subcomitetul de prevenire notificã programul 
sãu statelor-pãrþi, pentru ca acestea sã poatã neîntârziat sã facã 
aranjamentele practice necesare pentru desfãºurarea vizitelor. 
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3. Vizitele se întreprind de cãtre cel puþin doi membri ai 
subcomitetului de prevenire. Aceºti membri pot fi însoþiþi, dupã caz, de 
cãtre experþi cu experienþã profesionalã doveditã ºi care posedã 
cunoºtinþe în domeniile cu care se ocupã prezentul protocol. Aceºti 
experþi vor fi selectaþi dintr-un nomenclator al experþilor întocmit pe 
baza propunerilor statelor-pãrþi, ale oficiului înaltului comisariat pentru 
drepturile omului al naþiunilor unite ºi ale centrului naþiunilor unite 
pentru prevenirea criminalitãþii internaþionale. La pregãtirea 
nomenclatorului, statele-pãrþi interesate propun nu mai mult de cinci 
experþi naþionali. Statul-parte interesat se poate opune includerii în 
vizitã a unui anumit expert, caz în care subcomitetul de prevenire va 
propune un alt expert. 

4. Dacã se considerã cã este adecvat, subcomitetul de prevenire 
poate propune efectuarea unei scurte vizite de urmãrire, dupã vizita 
propriu-zisã. 

Articolul 14

1. Pentru a permite subcomitetului de prevenire sã îºi 
îndeplineascã atribuþiile, statele-pãrþi la prezentul protocol se 
angajeazã sã îi acorde: 

(a) acces nelimitat la toate informaþiile referitoare la numãrul 
persoanelor private de libertate în locurile de detenþie în sensul 
articolului 4, precum ºi la numãrul acestor locuri ºi amplasarea 
acestora; 

(b) acces nelimitat la toate informaþiile ce privesc tratamentul 
aplicat acelor persoane, precum ºi condiþiile de detenþie; 

(c) sub rezerva alineatului 2 de mai jos, accesul neîngrãdit la toate 
locurile de detenþie ºi la instalaþiile ºi amenajãrile acestora; 

(d) posibilitatea de a avea întrevederi cu persoanele private de 
libertate, fãrã martori, fie personal, fie cu un interpret dacã se considerã 
necesar, precum ºi cu orice altã persoanã despre care subcomitetul de 
prevenire considerã cã poate furniza informaþii pertinente; 
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(e) libertatea de a alege locurile pe care doreºte sã le viziteze ºi 
persoanele cu care doreºte sã aibã întrevederi.

2. Orice obiecþie referitoare la vizitarea unui anumit loc de detenþie 
se poate formula numai din motive urgente ºi imperative ce þin de 
apãrarea naþionalã, siguranþa publicã, calamitãþi sau tulburãri grave la 
locul de vizitat, care împiedicã în mod temporar desfãºurarea vizitei. 
Existenþa unei stãri de urgenþã declarate nu poate fi invocatã de cãtre un 
stat-parte ca motiv de a obiecta la efectuarea unei vizite. 

Articolul 15

Nici o autoritate ºi nici un funcþionar nu va dispune, aplica, permite 
sau tolera vreo sancþiune împotriva vreunei persoane sau organizaþii 
pentru faptul de a fi comunicat subcomitetului de prevenire sau 
delegaþilor acestuia orice informaþie, fie ea adevãratã sau falsã, ºi nici 
una dintre aceste persoane sau organizaþii nu poate fi prejudiciatã în 
vreun alt mod.

Articolul 16

1. Subcomitetul de prevenire comunicã în mod confidenþial 
recomandãrile ºi observaþiile sale statului-parte ºi, dacã este cazul, 
mecanismului naþional de prevenire.

2. Subcomitetul de prevenire publicã raportul sãu, împreunã cu 
orice comentarii ale statului-parte interesat, la cererea acelui stat-parte. 
Dacã statul-parte face publicã o parte din raport, subcomitetul de 
prevenire poate publica raportul, integral sau parþial. Totuºi, nu se pot 
publica date cu caracter personal fãrã consimþãmântul expres al 
persoanei respective.

3. Subcomitetul de prevenire prezintã un raport public anual 
referitor la activitãþile sale comitetului împotriva torturii. 

4. Dacã statul-parte refuzã sã coopereze cu subcomitetul de 
prevenire conform articolelor 12 ºi 14, sau sã ia mãsuri pentru 
îmbunãtãþirea situaþiei în lumina recomandãrilor subcomitetului de 
prevenire, comitetul împotriva torturii poate, la cererea subcomitetului 
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de prevenire, sã decidã, cu majoritatea membrilor, dupã ce statul-parte a 
avut posibilitatea de a-ºi exprima opinia, sã facã o declaraþie publicã în 
aceastã privinþã sau sã publice raportul subcomitetului de prevenire. 

PARTEA IV - MECANISMELE NAÞIONALE DE PREVENIRE 

Articolul 17

Fiecare stat-parte va menþine, desemna sau înfiinþa, cel târziu la un 
an de la intrarea în vigoare a prezentului protocol sau de la ratificarea 
sau aderarea la acesta, unul sau mai multe mecanisme naþionale de 
prevenire, independente, pentru prevenirea torturii la nivel naþional. 
Mecanismele înfiinþate de cãtre unitãþi descentralizate pot fi desemnate 
ca mecanisme naþionale de prevenire în sensul prezentului protocol 
dacã se conformeazã prevederilor acestuia. 

Articolul 18

1. Statele-pãrþi garanteazã independenþa funcþionalã a 
mecanismelor naþionale de prevenire, precum ºi independenþa 
personalului acestora. 

2. Statele-pãrþi iau mãsurile necesare pentru a se asigura cã experþii 
din cadrul mecanismului naþional de prevenire au aptitudinile ºi 
cunoºtinþele profesionale necesare. Ele se vor strãdui sã asigure 
echilibrul în ceea ce priveºte reprezentarea sexelor ºi reprezentarea 
adecvatã a grupurilor etnice ºi minoritare din þarã. 

3. Statele-pãrþi se angajeazã sã punã la dispoziþie resursele 
necesare funcþionãrii mecanismelor naþionale de prevenire. 

4. La înfiinþarea mecanismelor naþionale de prevenire, statele-pãrþi 
iau în considerare principiile referitoare la statutul instituþiilor 
naþionale de promovare ºi apãrare a drepturilor omului. 

Articolul 19

Mecanismele naþionale de prevenire vor avea cel puþin 
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urmãtoarele atribuþii: 

(a) examinarea în mod regulat a tratamentului aplicat persoanelor 
private de libertate în locurile de detenþie în sensul articolului 4, în 
vederea consolidãrii, dacã este cazul, a protecþiei asigurate acestora 
împotriva torturii ºi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau 
degradante; 

(b) formularea de recomandãri cãtre autoritãþile competente, în 
vederea îmbunãtãþirii tratamentului ºi condiþiilor persoanelor private 
de libertate ºi a prevenirii torturii ºi a pedepselor sau tratamentelor 
inumane sau degradante, luând în considerare normele pertinente ale 
naþiunilor unite; 

(c) formularea de propuneri ºi observaþii privind legislaþia 
existentã sau proiectele legislative. 

Articolul 20

Pentru a permite mecanismelor naþionale de prevenire sã îºi 
îndeplineascã atribuþiile, statele-pãrþi la prezentul protocol se 
angajeazã sã le acorde acestora: 

(a) acces la toate informaþiile referitoare la numãrul persoanelor 
private de libertate în locurile de detenþie în sensul articolului 4, precum 
ºi la numãrul acestor locuri ºi amplasarea acestora; 

(b) acces la toate informaþiile ce privesc tratamentul aplicat acelor 
persoane, precum ºi condiþiile de detenþie; 

(c) acces la toate locurile de detenþie ºi la instalaþiile ºi amenajãrile 
acestora; 

(d) posibilitatea de a avea întrevederi cu persoanele private de 
libertate, fãrã martori, fie personal, fie cu un interpret dacã se considerã 
necesar, precum ºi cu orice altã persoanã despre care mecanismul 
naþional de prevenire considerã cã poate furniza informaþii pertinente; 

(e) libertatea de a alege locurile pe care doresc sã le viziteze ºi 
persoanele cu care doresc sã aibã întrevederi; 
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(f) dreptul de a menþine legãtura cu subcomitetul de prevenire, de 
a-i trimite acestuia informaþii ºi de a se întâlni cu acesta. 

Articolul 21

1. Nici o autoritate ºi nici un funcþionar nu va dispune, aplica, 
permite sau tolera vreo sancþiune împotriva vreunei persoane sau 
organizaþii pentru fapta de a fi comunicat mecanismului naþional de 
prevenire sau delegaþilor acestuia orice informaþie, fie ea adevãratã sau 
falsã ºi nici una dintre aceste persoane sau organizaþii nu poate fi 
prejudiciatã în vreun alt mod.

2. Informaþiile confidenþiale strânse de cãtre mecanismul naþional 
de prevenire sunt privilegiate. Datele cu caracter personal nu se pot 
publica fãrã consimþãmântul expres al persoanei respective.

Articolul 22

Autoritãþile competente ale statului-parte interesat examineazã 
recomandãrile mecanismului naþional de prevenire ºi dialogheazã cu 
acesta în vederea eventualelor mãsuri de punere în aplicare.

Articolul 23

Statele-pãrþi la prezentul protocol se angajeazã sã publice ºi sã 
disemineze rapoartele anuale ale mecanismelor naþionale de prevenire.

PARTEA V - DECLARAÞIA

Articolul 24

1. La momentul ratificãrii, statele-pãrþi pot face o declaraþie prin 
care amânã punerea în aplicare a obligaþiilor lor prevãzute fie în partea 
iii, fie în partea iv din prezentul protocol. 

2. Aceastã amânare este valabilã pe o perioadã maximã de trei ani. 
Dupã prezentarea argumentelor de cãtre statul-parte ºi în urma 
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consultãrii cu subcomitetul de prevenire, comitetul împotriva torturii 
poate prelungi aceastã perioadã cu încã doi ani. 

PARTEA VI - PREVEDERI FINANCIARE 

Articolul 25

1. Cheltuielile efectuate de subcomitetul de prevenire în legãturã 
cu punerea în aplicare a prezentului protocol se suportã de cãtre 
naþiunile unite. 

2. Secretarul general al naþiunilor unite asigurã personalul ºi 
spaþiile necesare îndeplinirii efective a atribuþiilor de cãtre 
subcomitetul de prevenire, conform prevederilor prezentului protocol. 

Articolul 26

1. Se înfiinþeazã un fond special potrivit procedurilor pertinente ale 
adunãrii generale, care va fi administrat în conformitate cu 
reglementãrile financiare ºi regulile naþiunilor unite, cu scopul de a 
ajuta la finanþarea punerii în aplicare a recomandãrilor subcomitetului 
de prevenire formulate în urma unei vizite într-un stat-parte, precum ºi 
la finanþarea unor programe educaþionale ale mecanismelor naþionale 
de prevenire. 

2. Fondul special poate fi finanþat din contribuþii voluntare fãcute 
de guverne, organizaþii interguvernamentale sau neguvernamentale ºi 
alte entitãþi private sau publice. 

Partea VII - prevederi finale 

Articolul 27

1. Prezentul protocol este deschis spre semnarea de cãtre orice stat 
care a semnat convenþia. 

2. Prezentul protocol este supus ratificãrii de cãtre oricare stat care 
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a ratificat sau a aderat la convenþie. Instrumentele de ratificare se depun 
la secretarul general al naþiunilor unite. 

3. Prezentul protocol este deschis spre aderare de cãtre orice stat 
care a ratificat sau a aderat la convenþie. 

4. Aderarea se face prin depunerea la secretarul general al 
naþiunilor unite a instrumentului de aderare. 

5. Secretarul general al naþiunilor unite aduce la cunoºtinþa tuturor 
statelor semnatare ale prezentului protocol sau care au aderat la acesta, 
depunerea fiecãrui instrument de ratificare sau aderare. 

Articolul 28

1. Prezentul protocol intrã în vigoare în cea de-a treizecea zi de 
dupã data depunerii la secretarul general al naþiunilor unite a celui de-al 
douãzecilea instrument de ratificare sau aderare. 

2. Pentru fiecare stat care ratificã prezentul protocol sau aderã la 
acesta dupã depunerea la secretarul general al naþiunilor unite a celui 
de-al douãzecilea instrument de ratificare sau aderare, prezentul 
protocol intrã în vigoare în cea de-a treizecea zi de dupã data depunerii 
propriului instrument de ratificare sau aderare. 

Articolul 29

Prevederile prezentului protocol se aplicã tuturor pãrþilor statelor 
federale, fãrã limitãri sau excepþii. 

Articolul 30

Nu se pot formula rezerve privind prezentul protocol. 

Articolul 31

Prevederile prezentului protocol nu afecteazã obligaþiile statelor-
pãrþi aºa cum decurg din orice convenþie regionalã care instituie un 
sistem de vizitare a locurilor de detenþie. Subcomitetul de prevenire ºi 
organele înfiinþate în baza acestor convenþii regionale sunt încurajate sã 
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se consulte ºi sã coopereze pentru a evita paralelismele ºi pentru a 
promova în mod eficient obiectivele prezentului protocol. 

Articolul 32

Prevederile prezentului protocol nu afecteazã obligaþiile statelor-
pãrþi aºa cum decurg din cele patru convenþii de la geneva din 12 august 
1949 ºi din protocoalele adiþionale la acestea din 8 iunie 1977, ºi nici 
posibilitatea oricãrui stat-parte de a autoriza comitetul internaþional al 
crucii roºii sã viziteze locurile de detenþie în situaþii care nu sunt 
prevãzute de dreptul umanitar internaþional. 

Articolul 33

1. Oricare stat-parte poate denunþa prezentul protocol în orice 
moment, prin notificare scrisã cãtre secretarul general al naþiunilor 
unite, care informeazã ulterior pe toate celelalte state-pãrþi la prezentul 
protocol ºi la convenþie. Denunþarea intrã în vigoare dupã un an de la 
data primirii notificãrii de cãtre secretarul general. 

2. Aceastã denunþare nu produce efectul de a scuti statul-parte de 
obligaþiile sale prevãzute de prezentul protocol în legãturã cu orice act 
sau situaþie care poate avea loc înainte de data la care denunþarea intrã în 
vigoare sau cu acþiunile pe care subcomitetul de prevenire a decis sau 
poate decide sã le întreprindã cu privire la respectivul stat-parte. De 
asemenea, denunþarea nu prejudiciazã în nici un mod continuarea 
consideraþiilor asupra oricãrei chestiuni luate deja în considerare de 
cãtre subcomitetul de prevenire înainte de data la care denunþarea intrã 
în vigoare.

3. Dupã data la care intrã în vigoare denunþarea de cãtre statul-
parte, subcomitetul de prevenire nu poate începe sã ia în considerare 
nici o chestiune nouã legatã de acel stat. 

Articolul 34

1. Oricare stat-parte la prezentul protocol poate propune o 
modificare pe care o depune la secretarul general al naþiunilor unite. 



268MONITORIZAREA LOCURILOR DE DETENÞIE  :   PENTRU ONG GHID PRACTIC

Secretarul general comunicã apoi statelor-pãrþi la prezentul protocol 
modificarea propusã, solicitându-le sã îi notifice dacã sunt pentru 
desfãºurarea unei conferinþe a statelor-pãrþi în scopul examinãrii ºi 
votului asupra propunerii. În cazul în care, în termen de patru luni de la 
data acestei comunicãri cel puþin o treime dintre statele-pãrþi sunt 
pentru desfãºurarea unei astfel de conferinþe, secretarul general 
convoacã conferinþa sub auspiciile naþiunilor unite. Orice modificare 
adoptatã de cãtre majoritatea de douã treimi din statele-pãrþi prezente ºi 
care voteazã la conferinþã va fi trimisã de cãtre secretarul general al 
naþiunilor unite statelor-pãrþi spre acceptare. 

2. O modificare adoptatã în conformitate cu alineatul 1 al 
prezentului articol intrã în vigoare atunci când a fost acceptatã de cãtre 
o majoritate de douã treimi din statele-pãrþi la prezentul protocol în 
conformitate cu procesele constituþionale ale acestora. 

3. Dupã ce intrã în vigoare, modificãrile sunt obligatorii pentru 
statele-pãrþi care le-au acceptat, iar celelalte state-pãrþi sunt obligate 
numai de prevederile prezentului protocol ºi de eventualele modificãri 
anterioare pe care le-au acceptat. 

Articolul 35

Membrilor subcomitetului de prevenire ºi ai mecanismelor 
naþionale de prevenire li se acordã privilegiile ºi imunitãþile necesare 
pentru a-ºi exercita atribuþiile în mod independent. Membrilor 
subcomitetului de prevenire li se acordã privilegiile ºi imunitãþile 
specificate la secþiunea 22 din convenþia privind privilegiile ºi 
imunitãþile naþiunilor unite din 13 februarie 1946, sub rezerva 
prevederilor secþiunii 23 din respectiva convenþie. 

Articolul 36

Când viziteazã un stat-parte, membrii subcomitetului de prevenire 
sunt obligaþi, fãrã a afecta prevederile ºi scopurile prezentului protocol 
ºi privilegiile ºi imunitãþile de care se bucurã: 

(a) sã respecte legile ºi reglementãrile statului vizitat; 
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(b) sã se abþinã de la orice acþiune sau activitate incompatibilã cu 
natura imparþialã ºi internaþionalã a îndatoririlor lor. 

Articolul 37

1. Prezentul protocol, ale cãrui versiuni în limbile arabã, chinezã, 
englezã, francezã, rusã ºi spaniolã sunt egal autentice, se depune la 
secretarul general al naþiunilor unite. 

2. Secretarul general al naþiunilor unite transmite tuturor statelor 
copii certificate ale prezentului protocol. 



A n e x a 4 

270MONITORIZAREA LOCURILOR DE DETENÞIE  :   PENTRU ONG GHID PRACTIC

L ISTA  STANDARDELOR  RELEVANTE

1. ORGANIZAÞIA NAÞIUNILOR UNITE

1.1. Convenþiile ONU ºi instituþiile create în baza tratatelor

A fi gãsite la: www.unhchr.ch fi Tratatele ºi instituþiile de 
monitorizare a implementãrii tratatelor 

Pactul internaþional cu privire la drepturile civile ºi politice, 1966

Instituþia creatã în baza tratatului: Comitetul pentru drepturile 
omului

Convenþia împotriva torturii ºi altor pedepse sau tratamente crude, 
inumane sau degradante, 1984

Instituþia creatã în baza tratatului: Comitetul împotriva torturii 

Protocolul opþional la Convenþia împotriva torturii ºi altor 
tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, 2002

Informaþia suplimentarã poate fi gãsitã la: www.apt.ch fi UN & 
Legal fi Information on the Optional Protocol 

Convenþia cu privire la drepturile copilului, 1989

Instituþia creatã în baza tratatului: Comitetul pentru drepturile 
copilului 

Convenþia de la Viena cu privire la relaþiile consulare, 1967
A fi gãsitã la: www1.umn.edu/humanrts
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1.2. Documentele ONU cu caracter facultativ
A fi gãsite la: www.unhchr.ch fi Treaties

Set de Principii privind protecþia tuturor persoanelor aflate sub 
orice formã de arest sau detenþie, adoptat prin Rezoluþia Adunãrii 
Generale a ONU nr. 43/173 din 9 Decembrie 1988

Principiile fundamentale privind tratamentul deþinuþilor, adoptate 
prin Rezoluþia Adunãrii Generale 45/111 din 14 decembrie 1990; 

Regulile Naþiunilor Unite pentru protecþia minorilor privaþi de 
libertate, adoptate prin Rezoluþia Adunãrii Generale a ONU 45/113 
din 14 decembrie 1990

Regulile minime standard ale Naþiunilor Unite cu privire la 
administrarea justiþiei pentru minori (“Regulile de la Beijing”), 
adoptate prin Rezoluþia Adunãrii Generale a ONU 40/33 din 29 
noiembrie 1985

Regulile minime standard pentru tratamentul deþinuþilor, aprobate 
de ECOSOC prin rezoluþiile sale nr. 633 C (XXIV) din 31 iulie 
1957 ºi 2076 (LXII) din 13 mai 1977

Principiile deontologiei medicale privind rolul personalului 
medical, în special al medicilor, în protecþia persoanelor aflate în 
detenþie sau închisoare împotriva torturii ºi altor tratamente sau 
pedepse crude, inumane sau degradante, adoptate de Adunarea 
Generala a ONU prin Rezoluþia 37/194 din 18 decembrie 1982

Principiile de bazã privind utilizarea forþei ºi armelor de foc de 
cãtre reprezentanþii organelor de drept, adoptate la cel de-al 8-ea 
Congres al Naþiunilor Unite pentru prevenirea crimei ºi 
tratamentul aplicat delicvenþilor, Havana, Cuba, 27 august la 7 
septembrie 1990

Codul deontologic al funcþionarilor din cadrul organelor de drept, 
adoptat prin Rezoluþia Adunãrii Generale a ONU 34/169 din 17 
decembrie 1979
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Principiile ONU privind protecþia persoanelor alienate mintal ºi 
îmbunãtãþirea asistenþei în domeniul sãnãtãþii mintale, adoptate 
prin Rezoluþia Adunãrii Generale a ONU 46/119 din 17 decembrie 
1991

Principiile revizuite ale UNHCR privind criteriile ºi standardele 
aplicate detenþiei solicitanþilor de azil, 1999
A fi gãsitã la www.unhcr.ch

Declaraþia privind percheziþiile corporale ale deþinuþilor, adoptatã 
la cea de-a 45-a Adunare Medicalã Mondialã – Budapesta, 
Ungaria, octombrie 1993
A fi gãsitã la: www.wma.net/e/policy/b5.htm

Regulile minime standard ale ONU pentru aplicarea mãsurilor 
non-privative de libertate (regulile de la Tokio), adoptate de cãtre 
Adunarea Generalã prin Rezoluþia nr. 45/110, 1990

2. UNIUNEA AFRICANÃ

Carta Africanã pentru drepturile omului ºi a popoarelor, adoptatã 
de Organizaþia pentru Unitatea Africanã la 27 iunie 1981
A fi gãsitã la: www.africa-union.org fi Official Documents fi 
Treaties, Conventions & Protocols

Proiectul Cartei Africane privind drepturile deþinuþilor, adoptat la 
cea de-a 5-ea Conferinþã a ºefilor serviciilor de corecþie din Africa 
centralã, de est ºi de sud, Windhoek Namibia, 4 – 7 septembrie 
2001, ºi discutat la Conferinþa Pan-africanã privind reforma penalã 
ºi penitenciarã din Africa, Ouagadougou, 18 – 20 septembrie 2002,
Informaþii suplimentare disponibile la www.penalreform.org.

Directive ºi mãsuri pentru interzicerea ºi prevenirea torturii, a 
tratamentelor sau pedepselor crude, inumane sau degradante în 
Africa (Directivele de pe Insula Robben), 2002
A fi gãsitã la: www.apt.ch fi Africa
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n
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Declaraþia Kampala privind condiþiile de detenþie din Africa, 
adoptatã la o conferinþã cu privire la condiþiile de detenþie din 
Africa, 1996.
A fi gãsitã la: www.penalreform.org/english/pana-
declarationkampala.htm

3. ORGANIZAÞIA STATELOR AMERICANE 
A fi gãsitã la: www.cidh.oas.org fi Basic Documents 

Convenþia americanã pentru drepturile omului (pactul de la San 
Jose), adoptatã la Conferinþa specializatã inter-americanã privind 
drepturile omului ale Organizaþiei Statelor Americane, San José, 
Costa Rica, 22 noiembrie 1969

Declaraþia americanã pentru drepturile ºi obligaþiile omului, 
adoptatã la cea de-a 9-a Conferinþã internaþionalã a statelor 
americane, 2 mai 1948

Convenþia inter-americanã pentru prevenirea ºi sancþionarea 
torturii, adoptatã în cadrul celei de-a 15-ea sesiuni ordinare a 
Adunãrii Generale a Organizaþiei Statelor Americane, Cartagena 
de India, Columbia, 9 decembrie 1985.

Proiectul Declaraþiei inter-americane privind drepturile ºi 
îngrijirea persoanelor private de libertate, sponsorizat de Guvernul 
Costa Rica ºi elaborat de Reforma Penalã Internaþionalã în 2001, 
pentru a fi prezentat Adunãrii Generale a Organizaþiei Statelor 
Americane, disponibil la www.penalreform.org

4. CONSILIUL EUROPEI

4.1. Convenþiile Consiliului Europei 

Convenþia europeanã pentru apãrarea drepturilor omului, ETS Nr. 
005, 1950

n

 



A fi gãsitã la: www.coe.int fi Human Rights

Convenþia europeanã pentru prevenirea torturii ºi a pedepselor sau 
tratamentelor inumane sau degradante, ETS Nr. 126, 1987
A fi gãsitã la: www.cpt.coe.int fi Documents fi Reference 
Documents

Toate standardele CPT pot fi gãsite la www.cpt.coe.com

4.2. Documentele Consiliului Europei cu caracter facultativ 
A fi gãsite la www.coe.int fi Committee of Ministers fi Advanced 
Search (introduce date and reference)

Recomandarea R(87)3 Regulile europene pentru instituþiile 
penitenciare, adoptate de cãtre Comitetul de Miniºtri al CoE la 12 
februarie 1987, referinþa: Rec(87)3

Recomandarea R(89)12 privind educaþia în cadrul închisorilor, 
adoptatã de cãtre Comitetul de Miniºtri al CoE la 13 octombrie 
1989, referinþã: Rec(89)12

Recomandarea R(98)7 privind aspectele deontologice ºi 
organizatorice ale asistenþei medicale în cadrul închisorilor, 
adoptatã de cãtre Comitetul de Miniºtri al CoE la 8 aprilie 1998, 
referinþã: Rec(98)7

Recomandarea R(80)11 cu privire la detenþia provizorie, adoptatã 
de cãtre Comitetul de Miniºtri la 27 iunie 1980, referinþã: 
Rec(80)11

Recomandarea R(82) 16 cu privire la plecarea din închisoare, 
adoptatã de cãtre Comitetul de Miniºtri la 24 septembrie 1982, 
referinþa: Rec(82)16

Recomandarea R(82)17 cu privire la detenþia provizorie ºi 
tratamentul deþinuþilor periculoºi, adoptatã de cãtre Comitetul de 
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Miniºtri la 24 septembrie 1982, referinþa: Rec(82)17

Recomandarea R (84) 12 cu privire la deþinuþii strãini, adoptatã de 
cãtre Comitetul de Miniºtri la 21 iunie 1984, referinþa: Rec(84)12

Recomandarea R(89)14 cu privire la probleme de eticã în 
domeniul infecþiei HIV în cadrul serviciilor sociale ºi de îngrijire, 
adoptatã de cãtre Comitetul de Miniºtri la 24 octombrie 1989, 
referinþa: Rec(89)14

Recomandarea R(92)16 cu privire la regulile europene privind 
mãsurile ºi sancþiunile comunitare, adoptatã de cãtre Comitetul de 
Miniºtri la 19 octombrie 1992, referinþa: Rec(92)16

Recomandarea R(93)6 cu privire la aspectele penitenciare ºi 
criminologice ale controlului bolilor transmisibile, inclusiv 
HIV/SIDA, ºi alte probleme legate de sãnãtate în penitenciare, 
adoptatã de cãtre Comitetul de Miniºtri la 18 octombrie 1993, 
referinþa: Rec(93)6

Recomandarea R(98)7 privind aspectele organizatorice ºi 
deontologice ale asistenþei medicale în cadrul închisorilor, 
adoptatã de cãtre Comitetul de Miniºtri la 8 aprilie 1998; referinþa 
Rec(98)7

Recomandarea R(98)8 privind aspectele organizatorice ºi 
deontologice ale asistenþei medicale în cadrul închisorilor, 
adoptatã de cãtre Comitetul de Miniºtri la 8 aprilie 1998, referinþa: 
Rec(98)8

Recomandarea R(99)22 cu privire la suprapopularea în închisori ºi 
inflaþia populaþiei penitenciare, adoptatã de cãtre Comitetul de 
Miniºtri la 30 septembrie 1999, referinþa: Rec(99)22

Recomandarea Rec(2001)10 cu privire la Codul European 
deontologic al poliþiei, adoptatã de cãtre Comitetul de Miniºtri la 
19 septembrie 2001; referinþa Rec(2001)10

n

 

n

 

n

 

275MONITORIZAREA LOCURILOR DE DETENÞIE  :   PENTRU ONG GHID PRACTIC

n

 

n

 

n

 

n

 



A n e x a 5 

276MONITORIZAREA LOCURILOR DE DETENÞIE  :   PENTRU ONG GHID PRACTIC

L E C T U R A  S U P L I M E N T A R A Ã

1. PRIVIND MONITORIZAREA LOCURILOR DE DETENÞIE

APT/OSCE-ODHIR, Monitorizarea locurilor de detenþie: ghid 
practic pentru organizaþii neguvernamentale, Geneva, decembrie 
2002, disponibil la www.apt.ch în limbile englezã ºi rusã.

Reforma Penalã Internaþionalã, Monitorizarea condiþiilor din 
închisorile din Europa: Raportul Seminarului European organizat la 
Marly-le-Roi, Franþa, Paris, 1997.

2. PRIVIND OPCAT

APT, Protocolul Opþional la Convenþia împotriva torturii ºi a 
pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante: Manual pentru 
prevenire, Geneva, 2004, disponibil în limba englezã (va urma în 
limbile francezã, spaniolã ºi portughezã).

APT, Implementarea Protocolului Opþional la Convenþia ONU 
împotriva torturii, Instituirea ºi desemnarea mecanismelor naþionale 
de prevenire, Geneva, aprilie 2003, disponibil la www.apt.ch în limbile 
englezã, francezã, spaniolã ºi rusã.

3. PRIVIND TORTURA

Camille Giffard, Manualul privind raportarea cazurilor de 
torturã, documentarea ºi reacþionarea la cazurile de torturã în cadrul 
sistemului internaþional pentru protecþia drepturilor omului, Centrul 
pentru drepturile omului, Universitatea din Essex, 2000. Disponibilã în 
limbile arabã, englezã, francezã, spaniolã ºi rusã.



Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, 
Protocolul de la Istambul, Manualul privind investigarea ºi 
documentarea eficientã a torturii ºi altor tratamente sau pedepse 
crude, inumane sau degradante, Seria de instruiri profesionale nr. 7, 
New York, Geneva, 2001

Amnesty International, Combaterea torturii: un manual practic, 
Londra, 2003, disponibil la www.amnesty.org în limba englezã.

OSCE/ODIHR, Prevenirea torturii – un manual pentru personalul 
OSCE, Varºovia 1999, disponibil la www.osce.org în limbile englezã ºi 
rusã.

4. PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR ÎN INSTITUÞIILE 
      PENITENCIARE

Andrew Coyle, Administrarea închisorilor din perspectiva 
drepturilor omului. Manual pentru personalul închisorilor. Centrul 
internaþional pentru studii în domeniul penitenciarelor, 2003, 
disponibil la www.prisonstudies.org în limbile arabã, portugheza 
brazilianã, chinezã, englezã, rusã, spaniolã ºi turcã. 

Reforma Penalã Internaþionalã, Implementarea standardelor, 
manual internaþional privind bunele practici în închisori. Londra, 
2001, disponibil în limbile englezã, francezã, rusã ºi spaniolã, pentru 
descãrcare la www.penalreform.org în limbile englezã ºi francezã.

Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, 
Drepturile omului ºi închisorile – manual privind instruirea 
personalului închisorilor în domeniul drepturilor omului, Seria de 
instruiri profesionale nr. 9, Geneva, 2003.

Nigel S. Rodley, Tratamentul deþinuþilor în baza dreptului 
internaþional, A doua ediþie, Oxford, 1999.

Vivien Stern, Un pãcat împotriva viitorului – privare de libertate 
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în lume. Penguin Books, 1998

Peter Sutton, (ed.), Educaþia de bazã în închisori: Raportul Final, 
publicaþia combinatã a Naþiunilor Unite ºi a Institutului UNESCO 
pentru Educaþie (UIE), versiunea englezã disponibilã gratuit la UIE, 
versiunea francezã ºi spaniolã disponibilã pe pagina web a UIE: 
http://www.unesco.org/education/uie/online/prifr/prifr.pdfOthers

5. PRIVIND MONITORIZAREA DREPTURILOR OMULUI ÎN GENERAL

Fundaþia Helsinki pentru Drepturile Omului, Monitorizarea 
drepturilor omului, Varºovia, 2001.

Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Seria de 
instruiri profesionale nr. 7, Manual de instruire privind monitorizarea 
drepturilor omului, New York, Geneva, 2001

6. PRIVIND INSTITUÞIILE CARE VIZITEAZÃ LOCURILE DE DETENÞIE 

APT, Vizitarea locurilor de detenþie: Practicile ºi lecþiile învãþate 
de cãtre instituþiile naþionale alese, Raportul seminarului, Geneva, 
2004.

APT, Impactul vizitelor externe la comisariatele de poliþie asupra 
prevenirii torturii ºi a relelor tratamente, Studiu, Geneva, 1999.

APT, Procedurile standard de operare ale mecanismelor 
internaþionale de efectuare a vizitelor la locurile de detenþie, Raportul 
seminarului, Geneva, 1997.

Comitetul Internaþional al Crucii Roºii, Privat de libertate, 
Geneva, 2002.

Malcolm D. Evans ºi Morgan Rod, Prevenirea torturii, un studiu 
asupra Convenþiei Europene pentru prevenirea torturii ºi a pedepselor 
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sau tratamentelor inumane sau degradante, Oxford, 1998.

Rod Morgan ºi Malcolm D. Evans, Apãrarea deþinuþilor, 
standardele Comitetului European pentru Prevenirea Torturii în 
context, Oxford, 1999.

Rod Morgan ºi Malcolm D. Evans, Combaterea torturii în Europa, 
Editura Consiliului Europei, 2001.

Seriile APT privind Prevenirea torturii în Europa (în limbile 
francezã ºi englezã)

Broºura nr. 3 – Barbara Bernath, Istoria, mandatul ºi structura 
CPT, Geneva, decembrie 1999.

Broºura nr. 4 – Ursula Kriebaum, Modul de funcþionare a CPT, 
Geneva, mai 2002.

APT/Consiliul Europei, Vizita CPT – în ce constã aceasta?15 
întrebãri ºi rãspunsuri pentru poliþie, mai 1999.
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1. ORGANIZAÞIILE INTERNAÞIONALE 

Comitetul Internaþional al Crucii Roºii 
19 Avenue de la Paix, 1211 Geneva, Elveþia 
Telefon: +41 (0)22 734 60 01 Fax: +41 (0)22 733 20 57
E-mail: webmaster.gva@icrc.org
Website: www.icrc.org

Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului 
Palais des Nations, 8-14 Avenue de la Paix, 1211 Geneva 10, Elveþia
Telefon: +41 (0)22 917 90 00 Fax: +41 (0)22 917 90 12
E-mail: webadmin.hchr@unog.ch
Website: www.unhchr.ch

Oficiul ONU pentru Prevenirea Crimei ºi Combaterea Drogurilor 
Centrul internaþional de la Viena 
Wagramerstr. 5 P.O. Box 500, 1400 Viena, Austria
Telefon: +43 1 260 60 0 Fax +43 1 260 60 58 66
E-mail: unodcnodc.org
Website: www.unvienna.org

Înaltul Comisar ONU pentru Refugiaþi 
Departamentul protecþiei internaþionale
P.O Box 2500, 1211 Geneva 2, Elveþia
Telefon: +41 (0)22 739 84 77 Fax: +41 (0)22 739 73 54
Website: www.unhcr.ch

A n e x a 6 
Adrese uti   le



Secretariatul Comunitãþii 
Departamentul Drepturilor Omului
Marlborough House, Pall Mall, London SW1Y 5HX, Marea Britanie 
Telefon +44 207 747 64 08 Fax +44 207 747 64 18
Website www.thecommonwealth.org

2. ORGANIZAÞIILE REGIONALE

EUROPA

Consiliul Europei
67075 Strasbourg Cedex, Franþa
Website: www.coe.int

Curtea Europeanã a Drepturilor Omului 
Telefon: +33 3 88 41 20 32 Fax: +33 3 88 41 27 91
Website: www. echr.coe.int

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii (CPT)
Telefon: +33 3 88 41 23 88 Fax: +33 3 88 41 27 72
E-mail: cpt.doc@coe.int
Website: www.cpt.coe.int

Parlamentul European 
L-2929, Luxemburg
Telefon: +352 4300-1 Fax: +352 43 70 09
Website: www.europa.eu.int

Organizaþia pentru Securitate ºi Cooperare în Europa
Oficiul Instituþiilor Democratice ºi a Drepturilor Omului 
Aleje Ujazdowskie 19, 00557 Varºovia, Polonia
Telefon: +48 22 520 06 00 Fax: +48 22 520 06 05
E-mail: office@odhir.pl
Website: www.osce.org/inst/odihr
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Institutul European pentru Prevenirea ºi Controlul Crimelor, 
afiliat la ONU (HEUNI)
POB 157 Uudenmaankatu 37, 00121 Helsinki, Finlanda
Telefon: +358 9 1606 78 80 Fax: +358 9 16 06 78 90
E-mail: heuni@om.fi
Website: www.heuni.fi

AFRICA

Comisia Africanã pentru Drepturile Omului ºi a Popoarelor 
90 Kairaba Avenue, P.O. Box 673, Banjul, Gambia
Telefon: +220 392962; Fax: +220 390764
Website: www.achpr.org

Uniunea Africanã
P.O. Box 3234, Roosevelt Street, W21K19 Addis Abeba, Etiopia
Telefon: (251-1) 51 77 00, Fax (251-1) 51 78 44
Website: www.africa-union.org

Institutul African al ONU pentru Prevenirea Crimei ºi 
Tratamentul Delincvenþilor
P.O. Box 10590, Kampala, Uganda
Telefon (256) 41 22 11 19, Fax: (256) 41 22 26 23
E-mail: unafri@unafri.or.ug
Website: www.unafri.or.ug

AMERICA DE NORD ªI DE SUD

Comisia Inter-americanã pentru Drepturile Omului 
Organizaþia Statelor Americane (OAS)
1889 F Street, N.W., Washington D.C: 2006, SUA
Telefon (1 202) 458-6002 Fax: (1 202) 458-3992
Website www.cidh.org
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Institutul ONU al Americii Latine pentru Prevenirea Crimei ºi 
Tratamentului Delincvenþilor (ILANUD)
Edificio Plaza de la Justicia, 3er piso, Apartado Postal 10071-1000
San José, Costa Rica
Telefon +506.257.5826 Fax: +506. 233.7175
E-mail: ilanud@ilanud.or.cr
Website www.ilanud.or.cr

ASIA

Institutul ONU al Asiei ºi Extremului Orient pentru Prevenirea 
Crimei ºi Tratamentului Delincvenþilor (UNAFEI)
1-26 Harumi-cho, Fuchu-shi, Tokio 183-0057, Japonia
Telefon: +81.42.333.7021, Fax : +81.42.333.7024
E-mail: unafei@moj.go.jp
Website: www.unafei.or.jp

3. ORGANIZAÞIILE NEGUVERNAMENTALE 

Organizaþiile neguvernamentale internaþionale 

Amnesty International (Secretariatul Internaþional)
1 Easton Street, Londra WCIX 8 DJ, Marea Britanie
Telefon: +44 171 413 55 00 Fax: +44 171 956 11 57
E-mail: amnestyis@amnesty.org
Website: www.amnesty.org

Asociaþia pentru Prevenirea Torturii (APT)
10 Route de Ferney, P.O. Box 2267, 1211 Geneva 2, Elveþia 
Telefon: +41 22 919 21 70 Fax: +41 22 919 21 80
E-mail: apt@apt.ch
Website: www.apt.ch
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Human Rights Watch (HRW)
485 Fifth Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10017, SUA
Telefon: +1 212 290 47 00 Fax: +1 212 736 13 00
E-mail: hrwny@hrw.org
Website: www.hrw.org

Centrul Internaþional pentru Studii în domeniul Penitenciarelor 
(ICPS)
King's College London School of Law 3rd Floor
26-29 Drury Lane Londra WC2B 5RL, Marea Britanie
Telefon: +44 (0) 207 848 1922 Fax: +44 (0) 207 848 1901
E-mail: icps@kcl.ac.uk
Website: www.prisonstudies.org

Comisia Internaþionalã a Juriºtilor (ICJ)
26 Chemin de Joinville, P.O Box 160, 1216 Geneva, Elveþia
Telefon: +41 22 979 38 00 Fax: +41 22 979 38 01
E-mail: info@icj.org
Website: www.icj.org

Federaþia Internaþionalã a Ligii pentru Drepturile Omului
17 Passage de la Main d'Or, 75011 Paris, Franþa
Telefon: +33 1 43 55 25 18 Fax: +33 1 43 55 18 80
E-mail: fidh@csi.com
Website: www.fidh.imaginet.fr

Federaþia Internaþionalã de Acþiune a Creºtinilor pentru Abolirea 
Torturii
27 Rue de Maubeuge, 75009 Paris, Franþa
Telefon: (33) 1 42 80 01 60 Fax: (33) 1 42 80 20 89
E-mail: fi.acat@wanadoo.fr

Uniunea Inter-Parlamentarã
Place du Petit-Saconnex, P.O. Box 438
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1211 Geneva 19, Elveþia
Telefon: +41 (0)22 734 41 50 Fax: +41 (0)22 733 31 41
E-mail: postbox@mail.ipu.org
Website: www.ipu.org

Consiliul Internaþional de Reabilitare a Victimelor Torturii
Borgergade 13, P.O. Box 2107, 1014 Copenhaga, Danemarca
Telefon: +45 33 76 06 00 Fax: +45 33 76 05 00
E-mail: irct@irct.org
Website: www.irct.org

Serviciul Internaþional pentru Drepturile Omului
1 rue de Varembé, P.O. Box 16, 1211 Geneva 20, Elveþia
Telefon: +41 (0)22 733 51 23 Fax: +41 (0)22 733 08 26
E-mail: dir@ishr-sidh.ch
Website: www.ishr.ch

Organizaþia Mondialã împotriva Torturii (OMCT—SOS Torture)
8, rue du Vieux-Billard, P.O. Box 21, 1211 Geneva 8, Elveþia
Telefon: +41 (0)22 809 49 39 Fax: +41 (0)22 809 49 29
E-mail : omct@omct.org
Website: www.omct.org

Reforma Penalã Internaþionalã
The Bon Marché Centre 241-251 Ferndale Road London SW9 8BJ
Telefon: +44 207 721 76 78 Fax: +44 207 721 87 85
E-mail: Headofsecretariat@penalreform.org
Website: www.penalreform.org

The Redress Trust
6 Queen Square, London WC1N 3AR, Marea Britanie
Telefon:+ 44 171 278 9502 Fax: +44 171 278 9410
E-mail: redresstrust@gn.apc.org
Website: www.redress.org



.

ORGANIZAÞIILE NEGUVERNAMENTALE REGIONALE

Centrul African pentru Studii în domeniul Democraþiei ºi 
Drepturilor Omului
P. O. Box 2728, Serrekunda, Zoe Tembo Building, Kerr Sereign, 
Gambia
Telefon: +220 462341/2 Fax: +220 462338/9
Website: www.acdhrs.org

Reþeaua Drepturilor Omului din Regiunea Asiei-Pacifice
B – 6/6 Safdarjung Enclave Extension, 110029 New Delhi, India
Telefon: +91 11 619 2717/06 Fax: +91 11 619 11 20
Website www.hrdc.net/sahrdc

Centrul Inter-american pentru Justiþie ºi Drept Internaþional
1630 Connecticut Ave. N.W. Suite 555, Washington D.C. 20009-1053, 
SUA
Telefon: +1 202 319-3000 Fax +1 202 319-3019
Website www.cejil.org

Institutul Inter-american pentru Drepturile Omului
P.O. Box 10.081-1000, San José, Costa Rica
Telefon: +506 234-0404 Fax: +506 234-0955
Website: www.iidh.ed.cr

Federaþia Internaþionalã Helsinki pentru Drepturile Omului
Wickenburggasse 14/7, 1080 Viena, Austria
Telefon: +43 1 408 88 22 Fax: +43 1 408 88 22 50
E-mail: office@ihf-hr.org
Website: www.ihf-hr.org
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