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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1308/2009, внесена от Allessandro Silva, с италианско гражданство, 
относно условията в италиански затвор

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който излежава присъда в Комо, протестира срещу условията 
в затвора, като посочва, че е принуден да споделя килия с размери 4,5 метра на 2 метра 
с още трима затворници. Той твърди, че италианското правителство нарушава 
Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС) 
и европейското законодателство относно условията в затворите, като позволява това 
положение да продължава.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 декември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 април 2010 г.

Европейската Комисия няма правомощия да се намесва в рутинното управление на 
системата на наказателното правораздаване в отделните държави-членки. В този 
конкретен случай само Италия е отговорна за управлението на затворите и за 
правилното изпълнение на законодателството си в областта на местата за задържане.

Комисията все пак би желала да направи следния общ коментар. Италия е длъжна да 
спазва ЕКЗПЧОС като страна по тази конвенция. В член 3 от ЕКЗПЧОС е указано, че 
„никой не може да бъде подложен на изтезания или нечовешко или унизително 
отношение или наказание“. Според Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), 
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член 3 съдържа една от най-основните ценности на демократичното общество1. От 2001 
г. насам ЕСПЧ неотменно е тълкувал член 3 от ЕКЗПЧОС в смисъл, че неприемливите 
условия за задържане също могат да представляват нарушение на член 3 от ЕКЗПЧОС, 
дори при отсъствие на доказателство, че е налице положително намерение за 
унижаване достойнството на задържания. Въпреки това, съгласно съдебната практика 
на ЕСПЧ, за да бъде квалифицирано като попадащо в обхвата на член 3, 
малтретирането трябва да достига определено минимално ниво на жестокост. Съгласно 
коментара относно член 18 от Препоръка Rec(2006)2 относно европейските 
пенитенциарни правила, който урежда битовите условия при лишаването от свобода,
Европейският комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или 
унизително третиране или наказание (CPT) е започнал да определя някои минимални 
стандарти. Тези стандарти предвиждат 4 квадратни метра за затворниците, настанени в 
общо помещение, и 6 квадратни метра за затворническа килия. Тези минимални 
изисквания обаче са свързани с по-широк анализ на конкретните затворнически 
системи, в това число и проучване за това каква е продължителността на времето, което 
затворниците действително прекарват в килиите. Оценката на тези минимални 
стандарти, естествено, е относителна; тя зависи от всички обстоятелства, свързани със 
съответния случай, като продължителността на излагане на подобно отношение, 
неговите физически и психологични последици и, в някои случаи, от пола, възрастта и 
здравословното състояние на затворника. Във връзка с проблема, свързан с 
пренаселеността на килията предвид правото на затворника да бъде уважаван неговия 
физическа и психологическа цялост или правото му на неприкосновеност на личния 
живот и защита на личното му пространство, би могъл да бъде повдигнат въпросът за 
съответствие с изискванията на член 8 от ЕКЗПЧОС (право на неприкосновеност на 
личния живот)2. Комисията ще играе активна роля в изпълнението на Рамковото 
решение за трансфера на затворници3 (срокът е до 5. 12. 2011 г.).

В случай че вносителят на петицията счита, че правата му съгласно ЕКЗПЧОС са 
нарушени, той би могъл, при определени условия и след като е изчерпал 
възможностите за правораздаване на националното равнище, да потърси правата си в
Европейския съд по правата на човека или в Секретариата на Европейският комитет за 
предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително третиране или 
наказание (CPT), на адрес Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex-France.

Комисията не предвижда разглеждането на този конкретен случай в бъдеще.

                                               
1 В свое решение от 15 ноември 1996 г. по дело Chahal срещу Обединеното кралство, ЕСПЧ е 
постановил, че г-н Chahal не може да бъде депортиран в Индия, тъй като е съществувал реален риск той 
да бъде подложен на отношение, противоречащо на смисъла на чл. 3 от ЕКЗПЧОС.
2 Вж. решения на ЕСПЧ от 19 април 2001 г. по дело Peers срещу Гърция и от 20 януари 2009 г. по 
дело Sławomir Musiał срещу Полша.
3 Пълното наименование на това рамково решение е Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета от 
27 ноември 2008 година за прилагане на принципа за взаимно признаване към съдебни решения по 
наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от 
свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз (OВ L 327, 5.12.2008 г.).


