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Θέμα: Συνθήκες κράτησης και θεμελιώδη δικαιώματα των κρατουμένων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση

Περίπου 569 000 άνθρωποι βρίσκονται επί του παρόντος υπό κράτηση στην ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων έχει επισημάνει διαρθρωτικά προβλήματα σε πολλά 
κράτη μέλη (όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης, την πρόσβαση σε περίθαλψη, τους οικογενειακούς 
δεσμούς, κ.λπ.). Ο υπερπληθυσμός των φυλακών σε ορισμένες χώρες οξύνει τις δυσκολίες αυτές. 
Παρά το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) έχει 
επανειλημμένως εκδώσει σε υποθέσεις σχετικά με αυτό το θέμα πιλοτικές αποφάσεις βάσει των 
οποίων τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εφαρμόζουν αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας, 
εξακολουθεί να είναι δύσκολο για τους κρατούμενους να προσφύγουν αποτελεσματικά στη 
δικαιοσύνη. Στις 30 Ιανουαρίου 2020, το ΕΔΑΔ εξέδωσε καταδικαστική απόφαση εις βάρος της 
Γαλλίας για παραβίαση των άρθρων 3 και 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου.

Η κατάσταση αυτή, η οποία είναι συνυφασμένη με την απουσία κοινών ελάχιστων προτύπων, θέτει σε 
κίνδυνο το κράτος δικαίου και τη δικαστική συνεργασία, επηρεάζοντας, για παράδειγμα, την εφαρμογή 
της νομοθετικής πράξης σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, το οποίο ορισμένα κράτη μέλη 
αρνούνται να εκτελέσουν.

Τα τελευταία έτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει πολλές φορές να θεσπιστούν νομοθετικές 
πράξεις σχετικά με τα δικαιώματα των κρατουμένων και να εγκριθούν πρότυπα κράτησης σε επίπεδο 
ΕΕ.

Δεδομένης της σημασίας του δικαστικού ελέγχου όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης για τη 
διασφάλιση αποτελεσματικής δικαστικής συνεργασίας (ΔΕΕ, C-128/18), θα αναλάβει η Επιτροπή 
δεσμεύσεις για βελτιωμένο συντονισμό της πολιτικής σχετικά με τα σωφρονιστικά καταστήματα, ώστε 
να δημιουργηθούν συνθήκες αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού προς τα θεμελιώδη δικαιώματα, 
αναλαμβάνοντας δράση με σκοπό την ενίσχυση των δικονομικών δικαιωμάτων των κρατουμένων και 
τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης; Εάν ναι, τι είδους δράση πρόκειται να αναλάβει;


