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Tema: Peticija Nr. 1308/2009 dėl sąlygų Italijos kalėjime, kurią pateikė Italijos 
pilietis Allessandro Silva

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kuris atlieka bausmę Komo mieste, protestuoja dėl kalėjimo sąlygų, 
nurodydamas, kad yra priverstas dalytis 4,5 m ilgio ir 2 m pločio kamera su kitais trimis 
kaliniais. Jis tvirtina, kad Italijos vyriausybė, neleisdama šiai padėčiai keistis, pažeidžia 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (EŽTK) ir Europos teisės 
aktus, kuriais reglamentuojamos sąlygos kalėjimuose.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„Europos Komisija neturi įgaliojimų kištis į jokios atskiros valstybės narės kasdienį
baudžiamojo teisingumo sistemos valdymą. Taigi šiuo konkrečiu atveju tik Italija atsakinga 
už kalėjimų valdymą ir tinkamą savo teisės aktų įgyvendinimą sulaikymo įstaigų srityje.

Tačiau Komisija norėtų pateikti šias bendras pastabas. Italija privalo laikytis EŽTK, kurią ji 
pasirašė. EŽTK 3 straipsnyje nurodyta, kad „niekas negali būti kankinamas, su niekuo neturi 
būti žiauriai, nežmoniškai ar žeminant jo orumą elgiamasi ar jis taip baudžiamas“. Pasak
Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT), 3 straipsnyje įtvirtinta viena iš pagrindinių vertybių 
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demokratinėje visuomenėje.1 Nuo 2001 m. EŽTT nuolat aiškino EŽTK 3 straipsnio prasmę 
teigdamas, kad sudarius nepriimtinas sulaikymo sąlygas taip pat gali būti pažeistas
EŽTK 3 straipsnis, net jei nėra įrodymų, kad buvo aiškiai ketinama žeminti ar menkinti
sulaikytąjį. Nepaisant to, remiantis EŽTT praktika, jei netinkamas elgesys patenka į 
3 straipsnio taikymo sritį, jis turi būti būtino sunkumo lygio. Remiantis komentaru dėl 
patalpų, skirtu Rekomendacijos Rec(2006)2 dėl Europos kalinimo taisyklių 18 taisyklei, 
Europos komitetas prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį arba 
baudimą (CPT) pradėjo nurodyti kai kuriuos būtinus standartus. Laikoma, kad patalpose, 
kuriomis kaliniai naudojasi bendrai, kaliniui turi būti skirta 4 m2, o kamerai turi būti skirta 
6 m2. Tačiau šie standartai susiję su platesne konkrečių kalėjimų sistemų analize, taip pat su 
tyrimu, kiek laiko kaliniai iš tiesų praleidžia kamerose. Taip jau yra, kad šių būtinų standartų 
vertinimas santykinis; jis priklauso nuo visų konkretaus atvejo aplinkybių, pavyzdžiui, 
priežiūros trukmės, jos fizinio ir psichinio poveikio ir kai kuriais atvejais nuo sulaikytojo 
lyties, amžiaus ir sveikatos būklės. Kalbant apie kalėjimo perpildymo problemą peticijos 
pateikėjo teisės į fizinį ir dvasinį neliečiamumą ar jo teisės į privatumą ir privačios erdvės 
apsaugą atžvilgiu, pasakytina, kad taip pat galima kelti atitikties EŽTK 8 straipsnyje 
nustatytiems reikalavimams klausimą (teisė į privatų gyvenimą).2 Komisija aktyviai dalyvaus
įgyvendinant pamatinius sprendimus dėl kalinių perkėlimo3 (terminas – 2011 12 05).

Jeigu peticijos pateikėjas manytų, kad jo teisės pagal EŽTK negerbiamos, pasinaudojęs
pažeistų teisių gynimo priemonėmis pagal nacionalinę teisę, tam tikromis sąlygomis jis galėtų 
reikalauti, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas ar Europos komiteto prieš kankinimą ir 
kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį arba baudimą (CPT) sekretoriatas apgintų jo 
pažeistas teises (kreiptis: CPT sekretoriatas, Europos Taryba, F-67075 Strasbourg Cedex, 
France).

Komisija nenumato toliau nagrinėti šios konkrečios bylos.“

                                               
1 Savo 1996 m. lapkričio 15 d. Sprendime Chahal prieš Jungtinę Karalystę EŽTT nusprendė, kad 
K. S. Chahal negalėjo būti išvežtas į Indiją, nes buvo kilęs tikras pavojus, kad su juo bus elgiamasi priešingai nei 
nustatyta EŽTK 3 straipsnyje.
2 Žr. 2001 m. balandžio 19 d. EŽTT sprendimą Peers prieš Graikiją ir 2009 m. sausio 20 d. Sprendimą 
Sławomir Musiał prieš Lenkiją.
3 Pilnas šio pamatinio sprendimo pavadinimas yra 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinis 
sprendimas 2008/909/TVR dėl nuosprendžių baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo 
skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones, siekiant jas vykdyti Europos 
Sąjungoje (OL L 327, 2008 12 5).


