RECOMANDAREA REC (2003) 22
A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE
CU PRIVIRE LA LIBERAREA CONDIŢIONATĂ*
* Traducere neofi cială Mariana Izvoreanu, Institutul de Reforme Penale.
(Adoptată de către Comitetul de Miniştri la 24 septembrie 2003,
la cea de-a 853-a intrunire a prim-miniştrilor)
Comitetul de Miniştri, in conformitate cu art. 15 b. al Statutului Consiliului Europei,
Luand in consideraţie că interesul statelor membre ale Consiliului Europei este stabili
principii comune cu privire la executarea sancţiunilor de arest pentru a consolida colaborarea
internaţională in acest domeniu;
Recunoscand că eliberarea condiţionată prezintă una din cele mai efi ciente căi de prevenire
a recidivei şi promovare a plasării, reintegrării planifi cate, asistenţei şi supravegherii
deţinutului in comunitate;
Luand in consideraţie că urmează a fi utilizată conform metodelor adaptate circumstanţelor
individuale şi in corespundere cu principiul justiţiei şi echităţii;
Ţinand cont că costurile fi nanciare de executare a pedepsei cu inchisoarea reprezintă o
povară grea pentru societate şi că cercetările au demonstrat că detenţia deseori are efecte
inverse şi nu sporeşte efectul de reabilitare a inculpaţilor;
Ţinand seama, in continuare, că este de dorit de a reduce durata sentinţei cu inchisoarea
cat mai mult posibil şi că liberarea condiţionată inainte de executarea pedepsei totale constituie
un mijloc important pană in sfarşit;
Recunoscand că măsurile de liberare condiţionată necesită sprijinul liderilor politici, ofi cialităţilor administrativi, procurorilor publici, avocaţilor şi publicului, care, prin urmare,
solicită o explicare minuţioasă a motivelor de adaptare a pedepselor cu inchisoarea;
Luand in consideraţie că legislaţia şi practica liberării condiţionate trebuie să corespundă
principiilor fundamentale ale statelor democrate guvernate de regula de drept, al cărui
obiectiv primar este de a garanta drepturile omului in conformitate cu Convenţia Europeană
a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa organelor imputernicite cu aplicarea ei;
Reţinand Convenţia Europeană cu privire la Supravegherea Infractorilor sancţionaţi condiţionat
sau liberaţi condiţionat (ETS nr. 51);
Recunoscand importanţa:
– Rezoluţiei (65) 1 cu privire la pedeapsa suspendată; probaţiune şi alte alternative la
inchisoare;
– Rezoluţia (70) 1 cu privire la organizarea practică a măsurilor de supraveghere şi ingrijire
a infractorilor sancţionaţi condiţionat sau liberaţi condiţionat;
– Rezoluţia (76) 2 cu privire la tratamentul deţinuţilor pe termen lung;
– Rezoluţia (76) 10 cu privire la anumite măsuri alternative de inchisoare;
– Recomandarea nr. R (82) 16 cu privire la părăsirea inchisorii;
– Recomandarea nr. R (87) 3 cu privire la Regulamentul Penitenciar European;
– Recomandarea nr. R (89) 12 cu privire la educaţia in penitenciare;
– Recomandarea nr. R (92) 16 cu privire la Regulile Europene privind sancţiunile şi
măsurile comunitare;
– Recomandarea nr. (92) 17 cu privire la consistenţa sancţionării;
– Recomandarea nr. (97) 12 cu privire la personalul responsabil pentru implementarea
sancţiunilor şi măsurilor;
– Recomandarea nr. R (99) 22 cu privire la suprapopularea penitenciară şi infl aţia populaţiei
in penitenciare;
– Recomandarea Rec (2000) 22 cu privire la stimularea implementării Regulamentului
European privind sancţiunile şi măsurile comunitare,
Recomandă guvernelor statelor membre:
1. să introducă liberarea condiţionată in legislaţia lor dacă aceasta incă nu e prevăzut;
2. să se conducă in legislaţia, politica şi practica lor cu privire la liberarea condiţionată de
principiile enumerate in anexa la prezenta recomandare;
3. să asigure ca prezenta recomandare cu privire la liberarea condiţionată şi memorandumul
ei explicativ să fi e răspandite cat mai pe larg posibil.
Anexă la Recomandarea Rec (2003) 22
I. Defi niţia liberării condiţionate
1. Potrivit prezentei recomandări, liberarea condiţionată reprezintă liberarea devreme a
deţinuţilor sancţionaţi conform condiţiilor individualizate de post-eliberare. Amnistia şi graţierea
nu sunt incluse in această defi niţie.
2. Liberarea condiţionată reprezintă o măsură comunitară. Introducerea ei in legislaţie şi
aplicarea la cazuri individuale sunt expuse in Regulamentul European cu privire la sancţiunile

şi măsurile comunitare defi nite in Recomandarea nr. R (92) 16, precum şi in Recomandarea
Rec (2000) 22 cu privire la stimularea implementării Regulamentului European privind
sancţiunile şi măsurile comunitare.
II. Principii generale
3. Liberarea condiţionată are scop asistenţa deţinuţilor de a trece de la viaţa penitenciară
la viaţa supusă legilor in comunitate prin condiţiile post-eliberare şi supraveghere care promovează
şi contribuie la siguranţa publică şi reducerea infracţiunilor in comunitate.
4.a. Pentru a reduce efectele dăunătoare ale inchisorii şi a promova reintegrarea deţinuţilor
conform condiţiilor care urmăresc a garanta siguranţa comunităţii din afară, legea trebuie să facă
accesibilă liberarea condiţionată pentru toţi deţinuţii condamnaţi, inclusiv deţinuţii pe viaţă.
4.b. Dacă pedeapsa cu inchisoarea este pe un termen scurt, incat nu este posibilă liberarea
condiţionată, trebuie căutate alte căi de a atinge acest scop.
5. La inceputul executării pedepsei, deţinuţii trebuie să cunoască atat cand vor putea fi
eliberaţi datorită executării perioadei minime a pedepsei (defi nită in termeni absoluţi şi/sau
cu referinţă la o parte a sentinţei), cat şi criteriile aplicate de determinare dacă ei urmează a fi
eliberaţi („sistemul liberării discreţionare”) sau cand vor fi imputerniciţi de a elibera datorită
executării unei perioade fi xe defi nită in termeni absoluţi şi/sau cu referinţă la o parte a sentinţei
(„sistemul liberării mandatare”).
6. Perioada minimală sau fi xată nu trebuie să fi e intr-atat de lungă incat să nu poată fi
executată prevederea liberării condiţionate.
7. Trebuie luată in consideraţie economisirea resurselor care pot fi făcute prin aplicarea
sistemului liberării mandatare cu privire la sentinţele in care evaluarea individualizată negativă
va face doar o mică diferenţă in data eliberării.
8. Pentru a reduce riscul recidivei din partea deţinuţilor liberaţi condiţionat, trebuie să fi e
posibilă impunerea faţă de ei a condiţiilor individualizate, cum ar fi :
– plata compensaţiilor sau de reparare pentru victime;
– tratamentul contra utilizării de droguri şi alcool sau alte condiţii de tratament asociate
de comiterea infracţiunii;
– munca sau urmarea altor activităţi profesionale aprobate, spre exemplu, educaţia sau
instruirea profesională;
– participarea in programe de dezvoltare personală;
interzicerea de a locui, sau vizita anumite locuri.
9. In principiu, liberarea condiţionată trebuie de asemenea să fi e insoţită de supraveghere, care
constă in măsuri de ajutor şi control. Natura, durata şi intensitatea supravegherii trebuie adaptate la
fi ecare caz individual. Adaptările trebuie să fi e posibile pe intreaga perioadă a liberării condiţionate.
10. Condiţiile sau măsurile de supraveghere trebuie să fi e aplicate pentru o perioadă care nu
depăşeşte partea termenului pedepsei cu inchisoarea care nu a fost executată.
11. Condiţiile şi măsurile de supraveghere a duratei nelimitate trebuie aplicată doar cand
e absolut necesar pentru protecţia societăţii şi in conformitate cu siguranţa defi nită in Regula
5 a Regulamentului European cu privire la sancţiunile şi măsurile comunitare expuse in Recomandarea
Rec (2000) 22.
III. Pregătirea pentru liberarea condiţionată
12. Pregătirea pentru liberarea condiţionată trebuie organizată in stransă colaborare cu
personalul respectiv ca re activează in penitenciar şi acei implicaţi in supravegherea posteliberare,
şi să fi e decisă inainte de sfarşitul perioadei minime sau fi xate.
13. Serviciile penitenciare trebuie să asigure ca deţinuţii să poată participa in programele
de pre-eliberare respective, şi să fi e incurajaţi de a participa la cursuri educative şi de instruire
de pregătire a lor pentru viaţa in comunitate. Modalităţile specifi ce pentru executarea
sentinţei cu inchisoarea cum ar fi : semi-libertatea, regimuri deschise sau reintegrarea in afara
instituţiei, trebuie utilizate cat mai mult posibil in vederea pregătirii reintegrării deţinuţilor
in comunitate.
14. Pregătirea pentru liberarea condiţionată de asemenea trebuie să includă posibilitatea
de menţinere, stabilire şi restabilire a legăturilor deţinuţilor cu familiile lor şi cu rudele apropiate,
şi a contactelor cu serviciile, organizaţiile şi asociaţiile voluntare care pot contribui
la adaptarea deţinuţilor condiţionaţi la viaţa in comunitate. In acest scop, trebuie prevăzute
diferite forme de părăsire a inchisorii.
15. Aprecierea timpurie a condiţiilor respective de post-eliberare trebuie incurajată. Condiţiile
posibile, ajutorul care poate fi acordat, obligaţiunile de control şi consecinţele posibile
de nereuşită trebuie explicate minuţios şi discutate cu deţinuţii.
IV. Asigurarea liberării condiţionate
Sistemul de liberare discreţionar
16. Perioada minimală pe care deţinuţii urmează să o execute de a fi aleşi pentru liberarea
condiţionată trebuie fi xată in conformitate cu legea.

17. Autorităţile relevante trebuie să iniţieze procedura necesară pentru ca decizia de liberare
condiţionată să fi e aplicată de indată ce deţinutul a executat perioada minimală a sentinţei.
18. Criteriile pe care trebuie să le indeplinească deţinuţii pentru a fi liberaţi condiţional
trebuie să fi e explicite şi clare. Trebuie să fi e de asemenea realistice in sensul că trebuie să
ţină cont de personalitatea deţinutului şi condiţiile sociale şi economice, precum şi de accesibilitatea
programelor de reintegrare.
19. Lipsa posibilităţilor pentru lucrul asupra eliberării nu trebuie să constituie motiv de
refuz sau amanare a liberării condiţionate. Trebuie depuse eforturi de găsire a altor forme de
ocupaţie. Absenţa locului stabil de trai nu trebuie să constituie motiv pentru refuz sau amanarea
liberării condiţionate şi in astfel de cazuri trebuie aranjat locul temporar de trai.
20. Criteriile de asigurare a liberării condiţionate trebuie aplicate pentru a garanta liberarea
condiţionată tuturor deţinuţilor care sunt consideraţi că fac faţă nivelului minim de
siguranţă pentru a deveni cetăţeni supuşi legii. Trebuie să fi e de datoria autorităţilor de a
demonstra că deţinutul nu a indeplinit criteriile.
21. Dacă autoritatea legislativă decide să nu aplice liberarea condiţionată, ea trebuie să
stabilească o dată pentru a revedea intrebarea. In orice caz, deţinuţii trebuie să poate de a
reapela la autoritatea legislativă de indată ce situaţia lor s-a schimbat in avantajul lor in mod
substanţial.
Sistemul liberării mandatare
22. Perioada pe care deţinuţii trebuie să o execute pentru a putea fi aleşi pentru liberare
trebuie să fi e stabilită de lege.
23. Doar in cazuri excepţionale defi nite de lege liberarea poate fi amanată.
24. Decizia de amanare a liberării trebuie să stabilească o nouă dată pentru liberare.
V. Impunerea condiţiilor
25. La examinarea condiţiilor care urmează a fi impuse şi dacă e necesară supravegherea,
autoritatea legislativă trebuie să aibă la dispoziţie raporturi, inclusiv declaraţii verbale, de la
personalul care activează in penitenciar şi care cunosc deţinuţii şi condiţiile personale. Profesioniştii
implicaţi in supravegherea post-eliberare sau alte persoane care sunt la curent cu
condiţiile sociale ale deţinuţilor la fel trebuie să prezinte informaţie.
26. Autoritatea legislativă trebuie să asigure că deţinuţii inţeleg impunerea condiţiilor,
ajutorul care poate fi acordat, obligaţiunile de control şi consecinţele posibile de nereuşită de
a corespunde condiţiilor.
VI. Implementarea librării condiţionate
27. Dacă implementarea liberării condiţionate trebuie amanată, deţinuţii care sunt in aşteptarea
liberării trebuie să fi e menţinuţi in condiţii cat mai aproape posibil de cele de care se
vor bucura la libertate.
28. Implementarea liberării condiţionate şi măsurile de supraveghere ţin de responsabilitatea
autorităţii de implementare in conformitate cu Regula 7, 8 şi 11 a Regulamentului
European cu privire la sancţiunile şi măsurile comunitare.
29. Implementarea trebuie organizată şi realizată in conformitate cu Regulile 37 şi 75 ale
Regulamentului European cu privire la sancţiunile şi măsurile comunitare, şi cu cerinţele de
bază pentru efi cacitate expuse in prevederile respective ale principiilor 9-13 ale Recomandării
Rec (2000)22 cu privire la stimularea implementării Regulamentului European privind
sancţiunile şi măsurile comunitare.
VII. Nerespectarea condiţiilor impuse
30. De nerespectarea condiţiilor impuse se va preocupa autoritatea de implementare prin
metode de consiliere sau avertizare. Orice incălcare semnifi cativă va fi raportată imediat
autorităţii care decide eventuala revocare. Această autoritate, trebuie, totuşi, să ţină cont,
de faptul dacă consilierea sau avertizarea, condiţiile mai stricte sau revocarea temporară va
constitui o pedeapsă sufi cientă.
31. In general, nerespectarea condiţiilor impuse va fi soluţionată in conformitate cu Regula
85 al Regulamentului European cu privire la sancţiunile şi măsurile comunitare, precum
şi potrivit prevederilor relevante ale Capitolului X al Regulamentului.
VIII. Protecţia procedurală
32. Deciziile de acordare, amanare sau revocare a liberării condiţionate, precum şi impunerea
sau modifi carea condiţiilor şi măsurilor anexate la ele, urmează a fi luate de către
autorităţile stabilite de lege, in conformitate cu procedurile prevăzute de următoarele măsuri
de protecţie.
a. condamnaţii au dreptul de a fi audiaţi personal şi de a fi ajutaţi conform legii;
b. autoritatea legislativă trebuie să revizuiască cu atenţie orice elemente, inclusiv declaraţii,
prezentate de condamnaţi in favoarea cauzei sale;
c. condamnaţii trebuie să aibă acces la dosarele lor;
d. deciziile trebuie să conţină motivele de bază şi să fi e aduse la cunoştinţă in scris;

33. Condamnaţii trebuie să aibă posibilitate de a inainta plangeri intr-o instanţă legislativă
superioară independentă stabilită de lege impotriva deciziilor precum şi impotriva nerespectării
garanţiilor procedurale.
34. Procedurile de plangere trebuie să fi e accesibile in ceea ce priveşte implementarea
liberării condiţionate.
35. Toate procedurile de plangere trebuie să se efectueze in corespundere cu garanţiile
expuse in Regulile de la 13 la 9 ale Regulamentului European cu privire la sancţiunile şi
măsurile comunitare.
36. Nimic din paragrafele 32-35 nu trebuie să limiteze sau să se abată de la orice drept care
poate fi garantat in această privinţă de către Convenţia Europeană a drepturilor Omului.
IX. Metode de facilitare pentru luarea deciziilor
37. Utilizarea şi dezvoltarea riscului de incredere şi instrumentele de evaluare a necesităţilor
care, in legătură cu alte metode, contribuie la luarea deciziilor trebuie incurajate.
38. trebuie organizate sesiuni de informare şi/sau programe de instruire pentru legiuitori,
cu contribuţia specialiştilor de drept şi ştiinţe sociale, şi toţi cei implicaţi in reintegrarea deţinuţilor
liberaţi condiţionat.
39. Trebuie intreprinse măsuri de asigurare a gradului rezonabil de consecvenţă in luarea
deciziilor.
X. Informaţia şi consultaţia cu privire la liberarea condiţionată
40. Politicienii, autorităţile legale, autorităţile legislative şi de implementare, lideri sociali,
asociaţii de acordare a ajutorului victimei şi deţinuţilor, precum şi lectori universitari şi cercetători
interesaţi in subiect trebuie să primească informaţie şi consultaţie cu privire la funcţionarea
liberării condiţionate, şi introducerea noii legislaţii sau practici in acest domeniu.
41. Autorităţile legislative trebuie să primească informaţie despre numărul deţinuţilor
eliberaţi condiţionat cu succes sau invers, precum şi despre circumstanţele succesului sau
nereuşitei.
42. Trebuie organizate campanii de informarea in masă sau altele de a informa publicul in
masă despre funcţionarea noilor evoluţii in aplicarea liberării condiţionate şi rolul ei in cadrul
sistemului de justiţie penală. Această informaţie trebuie să fi e accesibilă cat mai urgent in
cazul oricăror eşecuri dramatice sau de publicare care au loc in perioada de eliberare condiţionată
a deţinutului. In timp ce aceste evenimente vor obţine interesul mass-mediei, scopul şi
efectele pozitive ale liberării condiţionate la fel trebuie să fi e evidenţiate.
XI. Studiul şi statistica
43. Pentru a obţine cunoştinţe mai ample despre justeţea sistemului existent de liberare
condiţionată şi evoluţia sa ulterioară, trebuie efectuate evaluări şi statistici pentru a obţine
date despre funcţionarea acestor sisteme şi efi cacitatea lor in atingerea scopurilor de bază a
liberării condiţionate.
44. Pe langă evaluările recomandate mai sus, trebuie incurajate şi studiile in domeniul
funcţionării sistemelor de liberare condiţionată. Astfel de studii trebuie să includă opiniile,
atitudinile şi percepţiile asupra liberării condiţionate a autorităţilor legale şi legislative, autorităţilor
de implementare, victimelor, membrilor din comunitate şi deţinuţilor. Alte aspecte
care de asemenea trebuie luate in vedere constau in faptul dacă liberarea condiţionată ţine de
bani, dacă produce reducerea ratei de recidivă, măsura in care deţinuţii liberaţi condiţionat se
acomodează in mod satisfăcător la viaţa in comunitate şi infl uenţa evoluţiei schemei de eliberare
condiţionată asupra aplicării sancţiunilor şi măsurilor, şi executarea sentinţelor. Natura
programelor de pregătire trebuie să fi e supusă unui scrutin de studiu.
45. Statistica trebuie să conţină astfel de probleme ca: numărul deţinuţilor liberaţi condiţionat,
durata sentinţei şi infracţiunile comise, perioada termenului executat inainte de liberarea
condiţionată, numărul revocaţiilor, rata acuzărilor repetate şi antecedentele penale şi
socio-demografi ce ale deţinuţilor liberaţi condiţionat.

