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Comunicat de presă FRA 

Viena, 11 decembrie 2019 

Detenția penală: sunt respectate drepturile? 

Suprapopularea închisorilor, condițiile sanitare precare și timpul limitat petrecut în 

afara celulelor încalcă drepturile deținuților și pun în pericol reabilitarea lor, este 

concluzia unui nou raport al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 

Europene (FRA). Concluziile raportului și baza de date care le susține vor ajuta 

judecătorii și avocații să evalueze deficiențele în ceea ce privește condițiile din 

închisori atunci când iau decizii cu privire la cazurile transfrontaliere. 

„Normele internaționale și de la nivelul UE privind penitenciarele stipulează în mod clar că 

deținuții trebuie tratați cu demnitate”, spune directorul FRA Michael O’Flaherty. „De multe 

ori, deținuții suportă condiții degradante în timpul detenției. Statele membre ale UE trebuie 

să asigure condiții de detenție decente pentru a îmbunătăți șansele de reabilitare a 

deținuților.” 

Raportul „Criminal detention conditions in the European Union: rules and reality (Condiții de 

detenție penală în Uniunea Europeană: norme și realitate)” prezintă o selecție de standarde 

minime la nivel internațional și european, precum și modul în care acestea se transpun în 

legislația națională. Acesta prezintă, de asemenea, modul în care aceste norme se aplică în 

practică, concentrându-se pe următoarele aspecte: 

 Mărimea celulelor: Suprapopularea închisorilor înseamnă că deținuții dispun de un 

spațiu mai mic de 3 m2 per deținut, ceea ce încalcă spațiul minim recomandat, de 4 m2. 

 Timpul petrecut în exterior: Statele membre nu reglementează întotdeauna timpul pe 

care deținuții îl pot petrece în afara celulei. Uneori, deținuții petrec o oră pe zi în afara 

celulei, ceea ce este insuficient mai ales în închisorile suprapopulate. 

 Igiena: Închisorile murdare, cu acces limitat la instalații sanitare, încalcă legile 

internaționale și naționale, chiar dacă condițiile sunt în curs de îmbunătățire. 

 Asistența medicală: Deși deținuții ar trebui să beneficieze de același nivel de asistență 

medicală ca publicul larg, lipsa de personal duce adesea la întârzieri. De asemenea, nu li 

se asigură intimitate în timpul consultațiilor. 

 Violența: Luptele, violența sexuală și intimidarea în rândul deținuților sunt lucruri 

obișnuite în multe state membre, în ciuda obligației statelor de a proteja deținuții aflați 

sub supravegherea lor. 

Concluziile raportului vor ajuta judecătorii și alți practicieni din domeniul dreptului să evalueze 

dacă deținuții sunt expuși riscului de tratament inuman și degradant, cu încălcarea drepturilor 

lor fundamentale. 

Acest lucru este deosebit de util când se iau decizii cu privire la cazurile transfrontaliere, cum 

ar fi atunci când statele membre emit un mandat european de arestare. 

Noua bază de date online în materie de detenție penală a FRA completează raportul. Aceasta 

conține standarde, legi și rapoarte de monitorizare naționale privind condițiile de detenție din 

întreaga UE. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/criminal-detention
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/criminal-detention
https://e-justice.europa.eu/content_european_arrest_warrant-90-en.do
https://fra.europa.eu/en/databases/criminal-detention
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FRA s-a folosit de rapoartele organismelor naționale de monitorizare și de interviurile din 

cercetările anterioare pentru a ilustra modul în care condițiile de detenție variază de la un 

stat membru la altul. 

Comisia Europeană a solicitat FRA să culeagă informații din toate statele membre ale UE 

privind condițiile din închisori și monitorizarea pentru a sprijini autoritățile judiciare atunci 

când decid cu privire la transferul de deținuți către alte state membre ale UE. 

Pentru mai multe informații, contactați-ne la: e-mail: media@fra.europa.eu / tel.: +43 1 580 30 642 

https://fra.europa.eu/en/press-release/2019/access-justice-defendants-need-more-information-and-better-access-legal
https://fra.europa.eu/en/press-release/2019/access-justice-defendants-need-more-information-and-better-access-legal
mailto:media@fra.europa.eu

