
CM\814433EL.doc PE441.104

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

22.4.2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1308/2009, του Allessandro Silva, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τις συνθήκες σε ιταλικό σωφρονιστικό ίδρυμα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι κρατούμενος στις φυλακές της πόλης Como. Διαμαρτύρεται για τις 
συνθήκες κράτησής του. Αναφέρει ότι αναγκάζεται να μοιράζεται ένα κελί διαστάσεων 4,5 
επί 2 μέτρων με τρεις συγκρατούμενούς του. Ο αναφέρων θεωρεί ότι το ιταλικό κράτος, με το 
να επιτρέπει την ύπαρξη τέτοιων συνθηκών, παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την 
Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ) 
καθώς και τους ευρωπαϊκούς σωφρονιστικούς κανόνες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εξουσία να παρεμβαίνει στην καθημερινή λειτουργία του 
συστήματος ποινικής δικαιοσύνης οποιουδήποτε κράτους μέλους. Οπότε, στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, μόνον η Ιταλία είναι αρμόδια για τη διαχείριση των φυλακών και την ορθή 
εφαρμογή της νομοθεσίας της στον τομέα των εγκαταστάσεων κράτησης.

Ωστόσο, η Επιτροπή επιθυμεί να διατυπώσει τις ακόλουθες γενικές επισημάνσεις. Η Ιταλία 
υποχρεούται να τηρεί την ΕΣΔΑ, της οποίας είναι συμβαλλόμενο μέρος. Το άρθρο 3 της 
ΕΣΔΑ προβλέπει ότι «κανείς δεν επιτρέπεται να υποβληθεί σε βασανισμό ούτε σε απάνθρωπη ή 
εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία». Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), το άρθρο 3 εκφράζει μια από τις θεμελιωδέστερες αξίες μιας 
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δημοκρατικής κοινωνίας.1 Από το 2001, βάσει της ερμηνείας την οποία δίνει παγίως το ΕΔΑΔ 
στο άρθρο 3 της ΕΣΔΑ, οι απαράδεκτες συνθήκες κράτησης μπορεί να συνιστούν επίσης 
παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν 
αδιάσειστα πρόθεση εξευτελισμού ή μείωσης του κρατουμένου. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τη 
νομολογία του ΕΔΑΔ, η κακομεταχείριση πρέπει να υπερβαίνει ένα κατώτατο όριο 
σοβαρότητας προκειμένου να υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3. Σύμφωνα με το 
ερμηνευτικό σχόλιο στο άρθρο 18 της σύστασης Rec(2006)2 σχετικά με τους Ευρωπαϊκούς 
Σωφρονιστικούς Κανόνες, που αφορά το θέμα των συνθηκών διαμονής, η ευρωπαϊκή 
επιτροπή για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της σκληρής ή ταπεινωτικής μεταχείρισης
(CPT), έχει αρχίσει να υποδεικνύει ορισμένα ελάχιστα πρότυπα. Αυτά θεωρείται ότι αντιστοιχούν 
σε επιφάνεια 4 τετραγωνικών μέτρων για φυλακισμένους οι οποίοι κρατούνται σε κοινά κελιά και 
6 τετραγωνικών μέτρων για τα ατομικά κελιά. Αυτά τα ελάχιστα κριτήρια σχετίζονται, ωστόσο, 
με ευρύτερες αναλύσεις επιμέρους σωφρονιστικών συστημάτων, που περιλαμβάνουν μεταξύ 
άλλων και μελέτες σχετικά με το πόσο πραγματικό χρόνο περνούν οι κρατούμενοι στα κελιά 
τους. Η αξιολόγηση αυτών των ελαχίστων προτύπων είναι, εκ των πραγμάτων, σχετική· 
εξαρτάται από το σύνολο των εκάστοτε πραγματικών περιστατικών, όπως η διάρκεια της 
κακομεταχείρισης, οι σωματικές και ψυχικές συνέπειές της και, σε ορισμένες περιπτώσεις, το 
φύλο, η ηλικία και η κατάσταση της υγείας του κρατουμένου. Ως προς το θέμα του 
συνωστισμού σε σχέση με το δικαίωμα του αναφέροντος να γίνεται σεβαστή η σωματική και 
ψυχική του ακεραιότητα ή το δικαίωμά του στην ιδιωτική ζωή και την προστασία του 
ιδιωτικού του χώρου, είναι δυνατόν να τεθεί ζήτημα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του 
άρθρου 8 της ΕΣΔΑ (δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή).2 Η Επιτροπή θα διαδραματίσει ενεργό 
ρόλο στην εφαρμογή (με προθεσμία την 5.12.2011) των αποφάσεων πλαίσιο για τη μεταφορά 
των κρατουμένων3.

Εφόσον ο αναφέρων εκτιμά ότι δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά του δυνάμει της ΕΣΔΑ, 
έχει τη δυνατότητα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και αφού εξαντλήσει τα διαθέσιμα μέσα 
προσφυγής που του προσφέρει το εθνικό δίκαιο, να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ή στη γραμματεία της ευρωπαϊκής επιτροπής για την πρόληψη 
των βασανιστηρίων και της σκληρής ή ταπεινωτικής μεταχείρισης(CPT) του Συμβουλίου της 
Ευρώπης (F-67075 Strasbourg Cedex-Γαλλία).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτίθεται να συνεχίσει περαιτέρω την εξέταση της 
συγκεκριμένης υπόθεσης.

                                               
1 Στην απόφασή του, της 15ης Νοεμβρίου 1996, για την υπόθεση Chahal κατά Ηνωμένου Βασιλείου, το 
ΕΔΑΔ έκρινε ότι ο κ. Chahal δεν επιτρεπόταν να εκδοθεί στην Ινδία επειδή υπήρχε πραγματικός κίνδυνος να 
τύχει μεταχείρισης η οποία αντίκειται στο άρθρο 3 της ΕΣΔΑ.
2 Βλ. τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ της 19ης Απριλίου 2001 για την υπόθεση Peers κατά Ελλάδας και της 
20ής Ιανουαρίου 2009 για την υπόθεση Sławomir Musiał κατά Πολωνίας.
3 Ο πλήρης τίτλος της εν λόγω απόφασης πλαίσιο είναι: απόφαση πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε 
ποινικές αποφάσεις οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, 
για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 327, 5.12.2008).


