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Tárgy: Allessandro Silva, olasz állampolgár által benyújtott 1308/2009. számú 
petíció egy olasz börtönben tapasztalt körülményekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtóját a comói börtönben tartják őrizetben, és a fogva tartási körülményei 
miatt tesz panaszt. Közli, hogy egy 4,5 x 2 méteres cellát kell megosztania 3 másik 
fogvatartottal. A petíció benyújtója szerint az olasz állam e körülmények eltűrésével megsérti 
az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményt (EJEE) és az 
európai börtönökre vonatkozó előírásokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. december 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

Az Európai Bizottságnak nincs felhatalmazása arra, hogy beavatkozzon az egyes tagállamok 
büntetőjogi rendszerének mindennapi működésébe. Ezért ebben a konkrét esetben kizárólag 
Olaszország felelős a börtönök igazgatásáért és saját jogszabályainak megfelelő 
végrehajtásáért a fogva tartási létesítmények területén. 

Mindazonáltal a Bizottság az alábbi általános megjegyzéseket kívánja tenni. Olaszország 
köteles tiszteletben tartani az emberi jogokról szóló európai egyezményt (ECHR), amelynek 
részes fele. Az ECHR 3. cikke kimondja, hogy „senkit nem lehet kínzásnak, embertelen 
vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni.” Az Emberi Jogok Európai Bírósága 
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(EJEB) szerint a 3. cikk a demokratikus társadalom egyik legalapvetőbb értékét rögzíti.1 2001 
óta az EJEB következetesen oly módon értelmezte az ECHR 3. cikkét, hogy az 
elfogadhatatlan fogva tartási körülmények szintén az ECHR 3. cikke megsértésének 
minősülhetnek, még abban az esetben is, ha nem bizonyított a fogvatartottakkal szemben 
alkalmazott megalázó vagy durva bánásmód kifejezett szándéka. Mindazonáltal az EJEB 
ítélkezési gyakorlata alapján a kegyetlen bánásmódnak el kell érnie a súlyosság minimális 
fokát ahhoz, hogy a 3. cikk hatálya alá essen. Az európai büntetés-végrehajtási szabályokról 
szóló REC (2006) 2. sz. ajánlás 18. cikkére vonatkozó magyarázat alapján – amely a 
fogvatartottak elhelyezését érinti – a kínzással és egyéb embertelen vagy megalázó 
bánásmóddal vagy ilyen büntetéssel foglalkozó európai bizottság (CPT) megkezdte bizonyos 
minimumkövetelmények kidolgozását. Ezek közé tartozik a fogvatartottak számára biztosított 
4 négyzetméter közös elhelyezés esetén, valamint 6 négyzetméter a cellákra vonatkozóan. 
Ezek a minimumkövetelmények ugyanakkor az egyes börtönrendszerek tágabb elemzéséhez 
kapcsolódnak, ideértve annak tanulmányozását is, hogy a fogvatartottak ténylegesen mennyi 
időt töltenek cellájukban. Az említett minimumkövetelmények értékelése természetüknél 
fogva viszonylagos: függ az eset valamennyi körülményétől, amilyen például a fogva tartás 
időtartama, annak fizikai és mentális hatásai, valamint bizonyos esetekben a fogvatartott 
neme, életkora és egészségi állapota. Ami a túlzsúfoltság és a petíció benyújtóját megillető
jogok – a testi és mentális épségének, illetve a magánélethez való jogának tiszteletben tartása, 
valamint személyes szférájának védelme – kapcsolatát illeti, szintén felmerül az ECHR 8. 
cikkében foglalt követelmények (a magánélethez való jog) teljesítésének kérdése.2  A 
Bizottság aktív szerepet játszik majd a fogvatartottak átszállításáról szóló kerethatározat 
végrehajtásában (amelynek határideje: 2011. december 5.)3. 

Amennyiben a petíció benyújtója úgy véli, hogy az ECHR értelmében fennálló jogait nem 
tartják tiszteletben, bizonyos feltételek mellett, valamint a nemzeti jog értelmében biztosított 
jogorvoslati lehetőségek kimerítését követően jogorvoslatért folyamodhat az Emberi Jogok 
Európai Bíróságán vagy a kínzással és egyéb embertelen vagy megalázó bánásmóddal vagy 
ilyen büntetéssel foglalkozó európai bizottság (CPT) titkárságán: Council of Europe, F-67075 
Strasbourg Cedex, France.

A Bizottság nem tervezi a szóban forgó ügy további vizsgálatát. 

                                               
1 A Chahal kontra Egyesült Királyság ügyben 1996. november 15-én hozott ítéletében az EJEB arra a 
következtetésre jutott, hogy Chahal úr nem toloncolható ki Indiába, mivel fennáll annak valós veszélye, hogy ott 
az emberi jogokról szóló európai egyezmény 3. cikkével ellentétes bánásmódban részesítik.   
2 Lásd az EJEB által a Peers kontra Görögország ügyben 2001. április 19-én, valamint a Sławomir 
Musial kontra Lengyelország ügyben 2009. január 20-án hozott ítéletet.  
3 A hivatkozott kerethatározat teljes címe: a Tanács 2008. november 27-i 2008/909/IB kerethatározata a 
kölcsönös elismerés elvének büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy 
szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek az Európai Unióban való végrehajtása céljából 
történő alkalmazásáról (HL L 327., 2008.12.5.). 


