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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1308/2009 af Allessandro Silva, italiensk statsborger, om forholdene 
i et italiensk fængsel

1. Sammendrag

Andrageren er indsat i fængslet i Como. Han klager over de forhold, han holdes indespærret 
under. Han oplyser, at han må dele en celle på 4,5 gange 2 m med tre andre fanger.
Andrageren mener, at den italienske stat ved at tillade disse forhold handler i strid med den 
europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder og de europæiske fængselsregler.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. december 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010.

"Europa-Kommissionen har ikke beføjelse til at gribe ind i de enkelte medlemsstaters daglige 
forvaltning af strafferetssystemet. I dette specifikke tilfælde er det således udelukkende 
Italien, der er ansvarlig for forvaltningen af fængselsfaciliteterne og den korrekte 
gennemførelse af lovgivningen på fængselsområdet. 

Kommissionen har dog følgende generelle bemærkninger: Italien er forpligtet til at overholde 
den europæiske menneskerettighedskonvention, som den er part i. I henhold til artikel 3 i den 
europæiske menneskerettighedskonvention "må ingen underkastes tortur og ej heller 
umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf". Ifølge Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol omfatter artikel 3 en af de mest grundlæggende værdier i et 
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demokratisk samfund.1 Siden 2001 har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol konstant 
fortolket artikel 3 i den europæiske menneskerettighedskonvention som om, at uacceptable 
fængselsforhold ligeledes kan udgøre en overtrædelse af artikel 3 i den europæiske 
menneskerettighedskonvention, selv om der ikke er bevis på direkte hensigt om at ydmyge 
eller nedværdige den tilbageholdte. Ikke desto mindre skal mishandlingen ifølge Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis være af et mindstemål af hårdhed for at 
falde ind under artikel 3's anvendelsesområde. Ifølge bemærkningerne om punkt 18 i 
henstilling R(2006)2 om de europæiske fængselsregler, som handler om tilpasning, er 
Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur og anden umenneskelig eller nedværdigende 
behandling eller straf (CPT-komitéen) begyndt at angive visse minimumsstandarder. Disse 
anses for at være 4 m2 for indsatte, der deler en celle, og 6 m2 for en fængselscelle. Disse 
minimumsstandarder hænger dog sammen med en mere generel analyse af specifikke 
fængselssystemer, herunder undersøgelser af, hvor længe indsatte rent faktisk opholder sig i deres 
celler. Vurderingen af disse minimumsstandarder er i sagens natur relativ. Det afhænger af 
alle sagens omstændigheder som behandlingens varighed, dens fysiske og psykiske 
indvirkninger og i visse tilfælde den indsattes køn, alder og helbredstilstand. Med hensyn til 
spørgsmålet om overbelægning i forhold til andragerens ret til respekt for hans fysiske og 
psykiske integritet eller hans ret til privatlivets fred og beskyttelse af sit private rum, kan der 
ligeledes sættes spørgsmålstegn ved, om kravene i den europæiske 
menneskerettighedskonventions artikel 8 (retten til et privatliv)2 er overholdt. Kommissionen 
vil spille en aktiv rolle i gennemførelsen (tidsfristen er den 5. december 2011) af 
rammeafgørelserne om overførsel af indsatte3.

Hvis andrageren mener, at hans rettigheder i henhold til den europæiske 
menneskerettighedskonvention ikke er overholdt, kan han under visse omstændigheder og 
efter at have udtømt klagemulighederne i henhold til den nationale lovgivning søge om 
afhjælpning fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol eller sekretariatet for 
Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur og anden umenneskelig eller nedværdigende 
behandling eller straf (CPT-komitéen), Europarådet, F-67075 Strasbourg Cedex, Frankrig.

Kommissionen agter ikke at foretage sig yderligere i sagen."

                                               
1 I sin dom af 15. 11.1996, i sagen Chahal mod Det Forenede Kongerige, fandt Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol, at Chahal ikke kunne udvises til Indien, fordi der var en reel risiko for, at han ville 
blive udsat for behandling i strid med artikel 3 i den europæiske menneskerettighedskonvention.
2 Se Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 19.4.2001 i sagen Peers mod Grækenland og 
af 20.1. 2009 i sagen Sławomir Musiał mod Polen.
3 Den fuldstændige titel på denne rammeafgørelse er Rådets rammeafgørelse (2008/909/RIA) af 
27.11.2008 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af 
frihedsstraffe eller frihedsberøvende foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse i Den Europæiske Union 
(EUT L 327 af 5.12.2008).


