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Rezumat: Literatura de specialitate din aria spațiului european rămâne neclară cu privire la  efectele și 

nivelul de îndeplinire a rolului măsurilor disciplinare, în contextul mediului penitenciar. Deși există numeroase state 

care atrag atenția asupra necesității de a avea informații cu privire la care sunt tipurile de pedepse (măsuri 

disciplinare), ce relaționează în mod pozitiv cu schimbarea psiho-comportamentală pentru fiecare categorie de 

deținuți, până la momentul prezent nu există astfel de evidențe. Izolarea socială extremă poate avea efecte nefaste 

asupra minții și trupului uman. Deși efectele izolării sociale sunt cumplite, ele sunt reversibile. Singurătatea afectează 

atât sănătatea psihică, cât și cea fizică. Oamenii izolați din punct de vedere social au dificultăți mai mari în a se 

descurca în situațiile stresante. Mai mult, ei au șanse mai mari să se simtă depresivi și dificultăți în a procesa 

informațiile. 
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Introducere 

 

Din punct de vedere psihologic și social, libertatea constituie pentru fiecare dintre  noi o necesitate 

fundamentală. Aceasta reprezintă o nevoie primordială, care condiționează starea de echilibru.  Deprivarea 

de libertate poate perturba evoluția normală a personalității, dar poate crea și condiții pentru apariția și 

amplificarea unor tulburări psihice și psihosociale. Punând amprenta asupra întregului comportament, 

privarea de libertate poate afecta profund viața persoanei și relațiile acesteia. 

 

1. Privarea de libertate - situație personală complexă 

 

Privarea de libertate, prin executarea unei pedepse penale într-un penitenciar, reprezintă o situație 

extrem de complexă. Deși aceasta nu presupune izolarea totală a infractorului și nu are drept obiectiv 

producerea de  traume, suferințe fizice și psihice, ci vizează în mod deosebit reabilitarea persoanelor private 

de liberate, precum și reducerea recidivei. În România sistemul penitenciar diferențiază condițiile de detenție 

prin intermediul regimului de executare a pedepsei. Astfel, deși prin privarea de libertate nu se urmărește 

izolarea deținutului sub o formă menită dezumanizării, practicile disciplinare din mediul carceral, inclusiv 

sancțiunea cu izolarea, nu reușesc întotdeauna să-și atingă rezultatul pozitiv urmărit. Urmărind o cunoaștere 

și o înțelegere la înalt nivel calitativ a fenomenelor psihice si psihosociale ce se manifestă în mediul 

penitenciar, se impune o tratare absolut diferențiată a practicilor disciplinare. Robert J. Wicks susține că 

psihologia penitenciară este atât studiul cât și aplicarea cunoștințelor psihologice în domeniul înfăptuirii 

justiției penale. Prin urmare, scopul psihologului de penitenciar este de a înțelege comportamentul 

deținutului și de a contribui la procesul de reabilitare. Efectele psihologice ale izolării, precum și modificările 

apărute pe parcursul executării pedepsei, reprezintă domenii de interes pentru mulți cercetători, însă efectele 

izolării ca și măsură disciplinară, din perspectiva posibilității atingerii unui rezultat pozitiv, în funcție de 

categoria criminogenă, nu cunoaște evidențe clare, până la acest moment.  

Institutul de Cercetare al Penitenciarelor din cadrul Universității Cambridge (colaborare cu 

Consiliul European de Cercetare), printre multitudinea problemelor abordate, legate de valorile umane și 

sociale  din mediul carceral, include în această arie de interese și practicile de pedepse (sancțiuni 

disciplinare) în termeni de organizare și efecte. Studiul privind măsurarea calității vieții în închisori, atât în 

serviciul închisorilor din Anglia și Țara Galilor, cât și în serviciile penitenciare la nivel internațional 

(perioada 2008-2018), pentru aspectele legate de sinucidere, suferință, recidivă, oferă ca și principale 

explicații privind acest set de dimensiuni al calității închisorilor, corectitudinea, respectul, umanitatea, 

relațiile personal-prizonier, legitimitatea birocratică, siguranța și bunele utilizări ale autorității de către 
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ofițerii de penitenciare. Cu alte cuvinte institutul atrage atenția asupra faptului că utilizarea autorității este 

esențială pentru închisori, iar forma și calitatea acesteia variază semnificativ. Un important aspect adus în 

discuție de către cercetătorii britanici este faptul că această idee despre pedeapsă este neglijată în 

majoritatea națiunilor. 

Raportul anual din 2018 aduce în atenție Programul de cercetare COMPEN, care vizează o analiză 

comparativă a elaborării de politici și a experiențelor deținuților în Marea Britanie, Țara Galilor și Norvegia, 

responsabilii aducând în prim plan rolul tratamentului deținuților -  și anume, diferențele privind modul în 

care se experimentează și este descrisă închisoarea în funcție de jurisdicție. 

În aceeași ordine de idei, European Prison Rules afirmă în raportul oficial din 2016, în ceea ce 

privește aplicarea măsurilor disciplinare, că, deși acestea sunt mecanisme de ultimă soluție, conform 

rapoartelor, în toate țările procedurile disciplinare sunt utilizate foarte des, iar din păcate, par să constituie 

forma obișnuită de gestionare a închisorilor. Deși, în fiecare stat din UE, deținutul are dreptul să solicite 

respingerea pedepsei, conform European Prison Rules toate aceste încercări de revizuire a pedepselor sunt 

adesea inutile și ineficiente, deoarece acestea sunt rareori revizuite. De obicei, durata acestor proceduri este 

foarte lungă și există riscul ca judecătorul să aplice sancțiunile. 

De asemenea, în contextul canadian, în ciuda progreselor notabile înregistrate de-a lungul timpului în 

dreptul penal, încă există zone cenușii în care apar probleme sistemice. Diferiți reprezentanți consideră că 

trebuie să existe o proporționalitate, nu numai între efectele dăunătoare ale măsurilor care sunt responsabile 

de limitarea drepturilor sau libertăților în cauză, ci și între gradul de îndeplinire a obiectivului pentru care au 

fost puse în aplicare (Lancelevée et. all, 2019). 

 

2. Efectele privării de libertate 

 

Efectele pedepsei cu izolarea au fost dezbătute de la cel puțin mijlocul secolului al XIX-lea, atunci 

când atât americanii, cât și europenii, au început să analizeze posibilele consecințe negative ale utilizării 

îndelungate și de către majoritatea națiunilor. În ultimii ani această situație a penitenciarelor de maximă 

securitate, a reînviat această temă, aducând în atenție drepturilor omului. Majoritatea aspectelor au încercat 

să evidențieze modalitatea prin care izolarea și circumstanțele acesteia distrug oamenii, dar și caracterul 

substanțial al efectelor în termeni de gravitate (Smith, 2006). 

Michel Foucault în Discipline and Punish (1977), a analizat dezvoltarea regimului închisorilor 

începând cu secolul al XVII-lea. Acesta a susținut că sancțiunile și recompensele devin parte integrantă a 

regimului disciplinar. Foucault subliniază că aceste modalități ale puterii nu au reformat instituțiile, ci doar 

și le-au consolidat în vechea formă. 

Laat (2019) afirmă că „guvernarea prin disciplină” a dat loc „guvernării prin risc”. Acesta consideră 

că este necesar ca învățarea automată să dezvolte algoritmi, care au rolul de a prezice un comportament viitor 

al persoanelor în cauză, respectiv disciplină predictivă. Astfel, rezultatele pot ajută autoritățile implicate să ia 

cele mai bune decizii. Sunt discutate opțiunile disponibile pentru cei supuși disciplinei predictive: în ce 

măsură pot să se conformeze, să pună întrebări sau să reziste? Printr-o discuție despre conceptele de 

transparență, a ajuns la concluzia că situația  este sumbră, întrucât susține că practicile disciplinare permit și 

chiar facilitează apariția riscurilor la nivel colectiv. 

Lyon (2003) consideră că pot exista modalități prin care supravegherea modernă - disciplina să poată 

fi interpretată „pozitivă și benefică, permițând noi niveluri de eficiență, productivitate, comoditate și 

confort”.  Acesta consideră că printr-un proces de „sortare socială”  - și anume „clasificarea persoanelor și 

a populațiilor în funcție de criterii variate”, se poate determina cine ar trebui să fie vizat pentru tratament 

special. În opinia sa o astfel de sortare poate influența șansele de  viață ale oamenilor. 

Este bine cunoscut faptul că personalul penitenciar are un impact ridicat  în ceea ce privește  procesul 

de aplicare a măsurilor disciplinare, însă de foarte puține ori au fost studiate efectele acestor decizii ale 

personalului cu privire la ce tip de sancțiune disciplinară este administrată. Anumite analize au surprins 

faptul că în acest proces decizional, vârsta, desfășurarea de activități productive și starea de recidivă, 

reprezintă factori care influențează procesul decizional, în scopul stabilirii sancțiunii (Butler, 2017). 

În contextul sistemului închisorilor federale, fiecare angajat al sistemului penitenciar este primul 

paznic al închisorii, și fiecare dintre acești angajați are puterea de a cita o persoană cu o infracțiune 

disciplinară. Cu alte cuvinte, nu numai paznicii - sau ofițerii - pot scrie infracțiuni disciplinare, ci și ceilalți 

angajați ai personalului pot scrie infracțiuni disciplinare. Mulți membri ai personalului redactează aceste 

rapoarte de rutină. 

Prin urmare, după analizarea raportului de anchetă se va efectua una dintre următoarele acțiuni: a. 

constatarea că deținutul este vinovat de încălcare și impunerea unei sancțiuni; b. respingerea acuzațiile sau; c. 

sesizarea lucrătorului de la auditorul de disciplină. 
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Aceste sancțiuni pot include o combinație dintre următoarele, în funcție de gravitatea faptei: Ora în 

SHU; Renunțarea la timpul personal; Schimbarea locuinței sau alocarea locului de muncă; Transfer 

disciplinar într-o închisoare de securitate superioară; Restituirea monetară; Pierderea privilegiilor de telefon, 

de vizită sau de e-mail; Acuzații penale suplimentare. 

Codul reglementărilor federale impune următoarele: Acte interzise de cea mai mare severitate (Seria 

100); Acte interzise de severitate ridicată (seria 200); Acte interzise de severitate moderată (seria 300); Acte 

interzise de severitate redusă (seria 400).  

 

3. Abordări privind creșterea eficienței 

 

Departamentul de cercetare din cadrul Ministerului Justiției din UK, într-unul din documentele 

oficiale în care sunt prezentate obiectivele activității departamentului (Areas of Research, 2018), se 

subliniază necesitatea creării un serviciu penitenciar și de probațiune care să schimbe deținuții, fiind oferite 

în acest sens întrebări cheie care pot îmbunătății structura de justiție. 

Astfel, o recentă cercetare la nivel internațional a Ministerului Justiției, ce are drept obiectiv 

dezvoltarea de  abordări ce pot crește eficiența în gestionarea tinerilor din sistem, invocă faptul că, deși baza 

de date este în creștere, majoritatea cercetărilor de înaltă calitate sunt la nivel internațional, prin urmare 

lipsesc dovezi solide cu privire la ceea ce funcționează pentru fiecare etapă din sistem. Prin urmare, există 

dovezi cu privire la factorii care pot preveni debutul comportamentului infracțional, însă cu toate acestea, 

există mai puține informații complete privitoarea la factorii asociați cu trecerea de la delincvența juvenilă la 

infractorul adult. Datele administrative disponibile sunt mai limitate pentru tinerii care au încălcat legea, în 

comparație cu persoanele adulte. De asemenea, cercetătorii evidențiază faptul că, nivelul de înțelegere 

pentru această categorie este limitată și că odată cu scăderea numărului de persoane, care intră pentru prima 

oară în sistem, este nevoie să înțelegem  mult mai bine ce tratament este necesar pentru a răspunde  cât mai 

bine nevoilor de reabilitare.  

Una din ipotezele supuse cercetării urmărește care intervenții sunt cele mai potrivite pentru 

reducerea recidivei și ce anume funcționează pentru fiecare? 

În acest sens se explică că există dovezi solide cu privire la factorii asociați cu recidiva, spre 

exemplu impulsivitatea, auto-control deficitar, consumul de droguri, lipsa locurilor de muncă, inexistența 

unor locuri de cazare pe termen lung. Cu toate acestea, cercetătorii motivează că, chiar dacă capacitatea 

pentru a înțelege ce anume funcționează în reducerea recidivei, tinde să fie la un nivel ridicat, există puține 

cunoștințe cu privire la ce anume funcționează cel mai bine, în funcție de specificul infracționalității. În ceea 

ce privește intervențiile, există dovezi spre exemplu, pentru consumul de droguri, însă pentru asigurarea 

capacității de cazare, sunt adevărate lacune. De asemenea, nu există dovezi pentru costurile și beneficiile 

intervențiilor, precum o mai bună înțelegere la ceea ce funcționează, cu cine și cum. Aceștia consideră că 

dovezile de calitate în acest domeniu, ar contribui la îmbunătățirea practicii și la o proiectare mai eficientă 

a intervențiilor pentru infractori, indiferent dacă sunt într-un cadru privativ de libertate sau în comunitate.  

Aceeași entitate revine asupra acestui aspect un an mai târziu - Her Majesty’s Prison and Probation 

Service (2019), în scopul analizării diferitelor metode de reducere a comportamentelor violente în rândul 

deținuților, la categoria - Ce știm că nu merge. Se menționează greutatea suplimentară pe care o aduce 

pedeapsa ca măsura a manifestării comportamentului violent în această situație, și importanța de a utiliza 

această măsură cu înțelepciune, pentru a gestiona eficient incidentele de acest caz.  

Cercetările care au încercat să evidențieze o posibilă diferență între dimensiunea penitenciarului ca și 

climat unitar și climatul individual al persoanei private de libertate, au evidențiat faptul că starea de 

bunăstare a deținutului în timpul executării pedepsei este influențată mai degrabă de percepția acestuia 

asupra mediului carceral, decât de climatul instituției la nivel unitar. Prin urmare, modul în care acesta se 

raportează la trăirile și evenimentele din mediul penitenciar, evenimente care includ și măsurile disciplinare 

în anumite situații, determină viitorul comportament infracțional (van Ginneken, 2019). 

Gul, (2018) sugerează faptul că în ciuda normelor internaționale, penitenciarele încă sunt 

caracterizate de numeroase probleme, inclusiv de supraaglomerare, tortură, norme disciplinare învechite și 

instruire necorespunzătoare pentru personal. Acesta consideră că un tip de intervenție individuală ar putea 

fi utilă în respectarea drepturilor și totodată îmbunătățirea sistemului.  

Ca parte a proiectului penitenciar european-american, studiul realizat de Subramanian & Shames 

(2013), prezintă constatările unei echipe de experți din SUA, care au vizitat închisorile din Germania și 

Olanda în scopul de a determina dacă sistemele lor de corecții au politici transferabile pentru reforme 

benefice în Statele Unite. 

Printre cele patru recomandări de bază se regăsește și nevoia de diversificare a sistemelor de 

clasificare a închisorilor și sancțiunile disciplinare ale deținuților, pentru a reflecta măsuri dovedite și 
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umane pentru controlul comportamentului prizonier dăunător și perturbator. În închisorile germane și 

olandeze se folosește rar pedeapsa cu izolarea, pentru disciplinarea deținuților; iar atunci când este utilizată, 

este doar pentru perioade scurte. 

Deși, puține studii penologice au examinat relația dintre o experiență care poate fi în special 

consecventă,  respectiv, comportamentul necorespunzător al deținuților și recidiva, unul din studiile care a 

vizat posibila influență a comportamentului deținuților asupra viitoarelor infracțiuni, evidențiază implicațiile 

potențiale ale experiențelor în închisoare privind reinserția acestora și, în special, pentru starea de 

recidivă.  Scopul acestui studiu a fost de a aborda acest decalaj din literatura de specialitate, utilizând un 

design corespunzător care să estimeze efectul comportamental al deținuților care au primit măsuri 

disciplinare asupra recidivei, folosind date despre diferite persoane din Florida. Rezultatele au  indicat faptul 

că deținuții care au fost sancționați disciplinar, sunt mai susceptibili în a recidiva.  Aceste constatări 

subliniază importanța experiențelor închisorii pentru înțelegerea reactivității (Cochran et. all, 2014). 

În urma unui studiu longitudinal, care a vizat modificările comportamentale ale deținuților, analizele 

de regresie au demonstrat că problemele de adaptare au fost asociate cu problemele de sănătate mintală și cu 

infracțiunile disciplinare. Astfel, se menționează faptul că relația dintre infracțiunile disciplinare și 

problemele de adaptare ale persoanelor private de libertate poate fi utilă în evaluarea comportamentului 

deținuților pe perioada executării pedepsei  (Gonçtalves et. all, 2016). 

Studiul Life in Custody (van Ginneken et. all, 2108), care examinează calitatea vieții din închisorile 

din Olanda, descrie percepțiile deținuților olandezi asupra climatului închisorilor, precum și diferențele 

dintre regimuri, având în vedere și această dimensiune a disciplinei, însă doar din perspectiva percepției și a 

reprezentării. 

O altă abordare a măsurilor disciplinare a  constat în considerarea regimului de detenție, respectiv a  

particularităților și caracteristicilor penitenciarului, în factor de influență pentru capacitatea de adaptare a 

deținuților și predispoziția acestora spre încălcarea regulilor. Folosind date despre aproximativ 60 000 de 

deținuți din Califoria, Tahamont (2019) a încercat să identifice o posibilă relație între regimul de executare și 

predispoziția deținuților în a comite abateri disciplinare. Rezultatele au indicat faptul că în regimul semi-

deschis și deschis există o tendință mai mare spre abaterile disciplinare ușoare, gen jocuri de noroc. De 

asemenea, studiul nu oferă și alte implicații, efecte ale măsurilor disciplinare. 

 

Concluzii 

 

Deși majoritatea studiilor care au vizat această dimensiune a infracțiunilor disciplinare atrag atenția 

asupra importanței și totodată necesității de cunoaștere a efectelor măsurilor disciplinare, în funcție de 

particularitățile psihologice ale specificului infracționalității, nu există studii care să ofere informații clare cu 

privire la acest aspect.   

Nu trebuie omis faptul că, indiferent de măsura aplicată, nu de puține ori reacțiile comportamentale, 

sunt  fie de o manifestare extremă, în care deținutul se consideră neîndreptățit, fie poate recurge inclusiv la 

manifestări agresive acționale sau de limbaj. Limitele dintre cele două forme de reacții comportamentale nu 

sunt rigide, acesta putând trece foarte ușor de la o extremă la alta. Funcționând ca un subsistem în sistemul 

social, persoana este nevoită să-și încadreze în propria dezvoltare această evoluție, pentru a fi considerată o 

dimensiune normală. Astfel, apare o adecvare între stimul și răspuns, în caz contrar inadecvarea va amplifica 

nevrozele, determinând o slabă capacitate adaptativă atât la lumea interioară cât și cea exterioară.  

Comportamentele anormale de tip criză biopsihologică, carențial ori patologic, reduc capacitatea de 

autonomie, independență psiho-conștientă a subiectului, o corectă adecvare și autoapreciere, precum și 

capacitatea de dezvoltare armonioasă a individului. Nu trebuie omisă aparenta creștere a exigenței normative 

față de individ, ce poate oferi ființei umane o poziție delicată și dificil de definit în cadrul universului uman. 

Prezentarea anormalului și a normalului prezintă manifestări extrem de neobișnuite, prin eludarea unor reguli 

de morală, prejudecată ori pedeapsă.  

Prin urmare, capacitatea subiectului de a se autoadministra rațional se poate diminua și astfel 

perturba libertatea sa interioară. Abordarea terapeutică și intervențiile necesită o atenție amănunțită, pentru a 

produce un efect specific și durabil.  
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