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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1308/2009, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Allessandro 
Silva, par apstākļiem Itālijas cietumā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš izcieš sodu Komo, iebilst pret cietuma apstākļiem, norādot, ka 
viņš ir spiests dalīt 4,5 m x 2 m lielu kameru ar trim citiem cietumniekiem. Viņš apgalvo, ka 
Itālijas valdība pārkāpj Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju 
(ECHR) un Eiropas tiesību aktus attiecībā uz cietuma apstākļiem, pieļaujot, ka šāda situācija 
turpinās.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 18. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„Eiropas Komisijai nav pilnvaru iejaukties dalībvalsts krimināltiesību sistēmas ikdienas darba 
organizācijā. Tādēļ šajā konkrētajā gadījumā tikai Itālija ir atbildīga par cietumu pārvaldību 
un pareizu tās tiesību aktu īstenošanu aizturēšanas vietu jomā.

Tomēr Komisijas vēlas izteikt šādus vispārējus komentārus. Itālijai ir jāievēro ECHR, kuru tā 
ir parakstījusi. ECHR 3. pantā noteikts, ka „nevienu nedrīkst pakļaut spīdzināšanai, 
necilvēcīgai vai pazemojošai attieksmei vai sodam”. Saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
(ECT) atzīto 3. pantā ir nostiprināta viena no vissvarīgākajām demokrātiskas sabiedrības 
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vērtībām.1 Kopš 2001. gada ECT ir pastāvīgi interpretējusi ECHR 3. pantu tādējādi, ka 
nepieņemami turēšanas apcietinājumā apstākļi arī var būt ECHR 3. panta pārkāpums, pat, ja nav 
pierādījumu tam, ka ir bijis pozitīvs nolūks pazemot vai apkaunot personu. Tomēr saskaņā ar 
ECT praksi ļaunprātīgai attieksmei ir jāsasniedz minimālais bardzības līmenis, lai tā ietilptu 
3. panta piemērošanas jomā. Saskaņā ar Ieteikuma Rec(2006)2 par Eiropas brīvības 
atņemšanas iestāžu noteikumiem komentāru 18. noteikumam, kurā ir runa par izmitināšanu, 
Eiropas Komiteja spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai 
(CPT) ir sākusi norādīt dažus minimālos standartus. Par tādiem jāuzskata 4 kvadrātmetri 
ieslodzītajiem dalītā kamerā un 6 kvadrātmetri cietuma kamerai. Šie minimumi tomēr attiecas uz 
plašākām īpašo cietuma sistēmu analīzēm, tajā skaitā pētījumiem par to, cik daudz laika 
ieslodzītie faktiski pavada savās kamerās. Šis minimālo standartu novērtējums pēc būtības ir 
relatīvs; tas ir atkarīgs no visiem lietas apstākļiem, tādiem kā ļaunprātīgās izturēšanās ilgums, 
tās fiziskās un garīgās sekas un dažos gadījumos aizturētās personas dzimuma, vecuma un 
veselības stāvokļa. Attiecībā uz jautājumu par pārpildītajiem cietumiem vis-à-vis lūgumraksta 
iesniedzēja tiesībām uz viņa fiziskās un garīgās neaizskaramības ievērošanu vai viņa tiesībām 
uz privātumu un viņa privātās telpas aizsardzību ikviens var arī uzdot jautājumu par atbilstību 
ECHR 8. panta prasībām (tiesības uz privāto dzīvi).2 Komisijai būs aktīva loma Pamatlēmumu 
par ieslodzīto pārvešanu3 īstenošanā (termiņš: 5.12.2011.).

Ja lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka viņa tiesības saskaņā ar ECHR netiek ievērotas, viņš 
var ar zināmiem nosacījumiem un pēc tam, kad izmantoti tiesiskās aizsardzības līdzekļi 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, vērsties Eiropas Cilvēktiesību tiesā vai Eiropas Komitejas 
spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai (CPT) sekretariātā, 
Eiropas Padomē, F-67075, Strasbourg Cedex Francijā.

Komisijai neparedz šīs konkrētās lietas tālāku izskatīšanu.”

                                               
1 Savā 1996. gada 15. novembra spriedumā lietā Chahal pret Apvienoto Karalisti ECT konstatēja, ka 
Chahal kungu nevarēja deportēt uz Indiju, jo pastāvēja reāli draudi, ka viņš tiktu pakļauts tādai attieksme, kas ir 
pretrunā ECHR 3. pantam. 
2 Sk. ECT 2001. gada 19. aprīļa spriedumu lietā Peers pret Grieķiju un 2009. gada 20. janvāra spriedumu 
lietā Sławomir Musiał pret Poliju.
3 Pilnais šī pamatlēmuma nosaukums ir Padomes 2008. gada 27. novembra Pamatlēmums (2008/909/TI) 
par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ar kuriem piespriesti 
brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi, lai tos izpildītu Eiropas Savienībā (OV L 
327, 5.12.2008.).


