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Această broșură informează în legătură cu inspecțiile din
penitenciar realizate de Biroul Inspectorului Penitenciarelor
(OIP) în 2021. Pentru mai multe informații despre:
Ce reprezintă OIP și cu ce se ocupă?
Metodele noastre de inspecție
Recomandările noastre și răspunsul din
partea Administrației Penitenciarului Irlandez
Pașii următori
Cum ne puteți contacta

Ce este Biroul Inspectorului Penitenciarelor?
Suntem inspectori care inspectează și examinează penitenciarele. Suntem un organ
independent de supraveghere a penitenciarelor. Aceasta înseamnă că vizităm
închisorile pentru a ne asigura că se respectă legislația irlandeză și standardele
internaționale privind drepturile omului. Comunicăm constatările inspecțiilor și
investigațiilor noastre din penitenciare Ministrului Justiției, Administrației Penitenciare
Irlandeze și publicului.

Lucrăm separat de Administrația Penitenciarului Irlandez și de alte departamente și
agenții guvernamentale. Luăm în vedere multe probleme legate de deținuți și de
penitenciare, dar nu ne ocupăm cu plângeri individuale. Nu investigăm plângerile
individuale ale deținuților, dar Administrația Penitenciară Irlandeză trebuie să ne
ofere informații despre plângeri grave (Categoria plângerilor A), precum maltratarea
și discriminarea. Putem folosi informațiile pe care le aflăm din reclamații pentru a
ajuta în planificarea inspecțiilor.

Echipa noastră include experți în drepturile omului, asistență medicală, investigații
și cercetare în penitenciare, politici și reforme. În prezent, Biroul Inspectorului
Penitenciarelor este condus de un inspector șef care lucrează alături de inspectori
superiori, inspectori, un analist de date și personal administrativ.

Cu ce ne ocupăm
 Inspecția închisorilor irlandeze
 Investigarea deceselor prizonierilor
 Răspunsul la scrisorile confidențiale pe care le primim de la
 Monitorizarea plângerilor grave (numite Plângeri Categoria A - Reguli în
Penitenciare, Regula 57B)
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Metodele noastre de inspecție
Principala noastră activitate este să inspectăm cele 12 penitenciare din Irlanda
pentru a ne asigura că sunteți tratați cu respect și că drepturile omului sunt apărate.

În 2021, am efectuat inspecții cu privire la condițiile penitenciarelor pe perioada
COVID-19 în toate penitenciarele din Irlanda. Din cauza pandemiei, am anunțat
deținuții doar cu 24 de ore înainte. În timpul inspecției, am vorbit cu mai mulți deținuți
și cu angajații din penitenciar. Am revizuit dosarele din penitenciar și am observat
condițiile în care trăiesc deținuții. Obiectivul stabilit a fost acela de a observa cum
sunt protejate drepturile omului în cinci domenii, așa cum se arată în ilustrația
următoare.

Respect și
Demnitate

Siguranță și
securitate

Zonele

Relocare

principalede
control
Reabilitare și
Dezvoltare

Sănătate și
bunăstare
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Pe perioada celor doisprezece inspecții s-au observat:

 timpul de închidere,
 acces la servicii psihologice,
 acces la educație,
 acces la consiliere împotriva dependenței,
 calitatea hranei, și
 cum se simt în carantină sau izolare.
În baza a celor doisprezece inspecții realizate în penitenciare, vă vom relata cele mi
importante probleme pe care le-am observat în sistemul penitenciar în Irlanda.

Probleme principale observate în inspecțiile din penitenciare în 2021
Deținuții în perioada de carantină au petrecut puțin timp în afara
Carantină

celulei, sau deloc, ceea ce înseamnă că au fost în detenție solitară.
În multe cazuri, deținuților din carantină nu li s-a permis să își facă
duș.

Informații

Deținuților nu li s-a comunicat în scris în legătură cu ce să se
aștepte pe perioada de carantină.
Deținuții au avut puțin contact cu familia sau deloc, și mulți au avut

Contact cu familia

probleme cu apelurile video. Unii deținuți nu și-au văzut familia mai
bine de un an.

Poștă
Reabilitare

Scrisorile au ajuns cu întârziere în multe penitenciare.
Deținuții au avut puține ocazii sau nu au avut ocazia de a
participa în activități de reabilitare pe perioada pandemiei.
În zece penitenciare, mulți deținuți nu au fost serviți la intervale

Orele mesei

regulate. Din cauza acestui aspect, mulți deținuți au afirmat că le
era deseori foame.

Audieri în instanță la Unii deținuți au simțit că nu sunt ascultați în audierile în instanță
distanță

care au fost ținute online.

Educație

Deținuții au avut acces limitat la educație pe perioada pandemiei.
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Am constatat și aspecte pozitive în penitenciare. Printre aceste sunt:



Numărul total de deținuți a scăzut cu aproximativ 9% din martie 2020 până în
decembrie 2021.



Deținuții și angajații au colaborat pentru a preveni răspândirea virusului COVID-19.



Voluntarii din cadrul organizației Crucea Roșie au ajutat oferind informații despre
COVID-19.



Apelurile video le-a oferit deținuților posibilitatea de a-și vedea familia pe
perioada în care nu li s-au permis vizite.



Atunci când a fost posibil, serviciile de tip in-reach au furnizat utilizarea de
apeluri video.



S-a creat un canal TV în celulă pentru a furniza informații și programe de
educare.

Recomandările noastre și răspunsul din partea
Administrației Penitenciarului Irlandez
După fiecare inspecție, am pregătit un raport pentru Ministerul de Justiție. Aceste
rapoarte au inclus recomandări pentru Serviciul Penitenciarului Irlandez. Aceste
recomandări au fost concepute pentru a sprijini Administrația Penitenciarului în
vederea punerii în aplicare a unor practici care să respecte drepturile umane ale
deținuților. Administrația Penitenciarului a răspuns la fiecare recomandare
efectuată. Am efectuat 242 de recomandări în doisprezece penitenciare. Multe
dintre recomandările noastre au fost aplicate în mai multe penitenciare.

Următoarea pagină prezintă unele dintre recomandările frecvente și răspunsul
Administrației Penitenciarului în această privință.
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Recomandări către Administrația Penitenciarului (IPS)
Recomandarea din partea OIP

Răspunsul din partea IPS

Carantină/izolare

IPS nu a acceptat recomandarea conform

Se recomandă ca deținuții din

căreia deținuții din carantină/izolare ar trebui să

carantină să petreacă măcar o oră în

petreacă o oră în afara celulei. Cu toate acestea,

aer liber și să li se permită să își facă

din iulie 2021, IPS a acceptat să li se permită

duș măcar de două ori pe săptămână.

deținuților din carantină să își facă duș de două
ori pe săptămână.

Informații
Deținuții ar trebui să primească

IPS a acceptat această recomandare. IPS a
creat o broșură de informare despre COVID-

informații în scris în limba și în maniera 19. Această broșură a fost pusă la dispoziție în
în care înțeleg la ce să se aștepte pe
mai multe limbi.
perioada carantinei.
Contact cu familia

IPS a acceptat parțial această recomandare și

Se recomandă ca Administrația

a afirmat, în decembrie 2021, că fiecărui deținut i

Penitenciarului să se consulte cu

se permite să primească o vizită, în persoană, o

autoritățile de Sănătate Publică cu

dată la două săptămâni. Li s-a permis să

privire la oferirea de vizite de 30 de

primească maxim trei vizitatori, dintre care unul

minute, săptămânal, și să ia în vedere

poate să fie copil (sub 18 ani).

eliminarea restricțiilor cu privire la

Deținuții au continuat să primească o vizită

vizitele „nu mai mult de un copil”.

video o dată la două săptămâni.
IPS a afirmat că toate restricțiile vor fi revizuite
permanent și că vor fi înlăturate când acest lucru
se poate face în siguranță.

Poștă
Poșta ar trebui livrată deținuților în timp
util.

IPS a acceptat această recomandare și a
afirmat că vor analiza acest aspect. IPS a
afirmat că verifică corespondența prin email
pentru familia deținuților.
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Răspunsul din partea IPS

Recomandarea din partea OIP
Orele mesei

IPS a acceptat această recomandare. IPS a

Se recomandă schimbarea orelor

afirmat că va continua să dezbată posibilitatea

de masă în așa fel încât deținuții să

de a schimba orele de masă cu Asociația

ia masa la intervale regulate: micul-

Ofițerilor Penitenciarului, care este organul de

dejun (dimineața), prânzul

reprezentare a angajaților.

(amiază) și cina (seara).
Audieri în instanță la distanță
Se recomandă ca penitenciarele să

IPS a acceptat recomandarea, IPS a afirmat că

monitorizeze impactul audierilor în

ca continua să comunice cu Serviciul Instanțelor

instanță la distanță și dreptul la un

despre acest aspect.

proces echitabil.
Educație
Deținuții ar trebui să aibă acces
la tablete digitale pentru
educație.

IPS reexaminează în prezent această
recomandare. Comitetele de educare și
formare au elaborat materiale pentru
învățare în celulă. IPS a afirmat că dezvoltă
o strategie de învățare în celulă pentru
deținuți.

Numărul de deținuți în penitenciare

IPS a acceptat această recomandare.
IPS a afirmat că va continua să comunice cu

Se recomandă ca Administrația

Departamentul de Justiție pentru a gestiona

Închisorii Irlandeze să colaboreze cu

numărul de deținuți, cu scopul de a se asigura

alte agenții de justiție penală pentru a

că (a) penitenciarele sunt folosite ca o soluție

permite distanțarea socială.

de ultimă instanță și că (b) se iau măsuri pentru
reducerea recidivei.

În 2021, s-au emis către Ministerul de Justiție rapoartele de inspecție pe 2021 cu
privire la condițiile din închisori. Ministerul de Justiție a publicat aceste rapoarte pe
pagina OIP (www.oip.ie). Am transmis o recomandare către Administrația
Penitenciarului Irlandez ca toate materialele și rapoartele OIP să fie puse la
dispoziția deținuților. Ca răspuns la această recomandare, Administrația
Penitenciarului Irlandez a afirmat că se va implica pentru a găsi modalități prin care
aceste rapoarte vor fi accesibile pentru toți deținuții.
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Pașii următori


În 2022, vom urmări progresul realizat în privința acestor recomandări și vom
reveni pentru a vă comunica actualizarea progresului.



În 2022, și în anii următori, vom continua să facem controale în toate cele
doisprezece penitenciare din Irlanda. După aceste controale, vă vom oferi
informații ca să rămâneți la curent cu munca noastră.

Vă mulțumim pentru timpul acordat, pentru că ați comunicat cu noi și pentru
că ne-ați oferit
informații atunci când am fost la fața locului. Așteptăm cu nerăbdare să
vorbim cu dumneavoastră la următoarea inspecție.
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Ce este Biroul Inspectorului Penitenciarelor?
Conform Normei 44 din Regulamentul Penitenciarului Irlandez, aveți dreptul să ne
scrieți (inspectorul Penitenciarelor) despre orice problemă pe care doriți să o ridicați,
în strictă confidențialitate. Aceasta înseamnă că, prin lege, serviciul penitenciar
irlandez:

 nu ar trebui să citească scrisorile pe care ni le trimiteți și
 trebuie să ne trimită scrisoarea dvs. nedeschisă, fără întârziere.

Adresa Biroului Inspectorului Penitenciarelor
Biroul Inspectorului Penitenciarelor
24 Cecil Walk
Kenyon Street
Nenagh
Co Tipperary
E45 NN73

Vă vom răspunde în scris, într-un plic sigilat. Pe plic, vom scrie „Norma 44” și vom
solicita guvernatorului să se asigure că scrisoarea vă este livrată nedeschisă.
Legea îi permite guvernatorului să deschidă o scrisoare care menționează Norma
44. Dar trebuie să fiți de față când face acest lucru. O scrisoare trebuie deschisă
doar pentru a verifica dacă a venit de la Biroul Inspectorului Penitenciarelor.

Dacă doriți să știți mai multe despre noi, ne puteți vizita pagina: www.oip.ie
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Oifig An Chigire Priostin
Biroul Inspectorului Penitenciarelor

