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 Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1308/2009, imressqa minn Allessandro Silva, ta’ nazzjonalità 
Taljana, dwar il-kundizzjonijiet f’ħabs Taljan

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li qed jiskonta sentenza f’Como, jipprotesta dwar il-kundizzjonijiet fil-ħabs, 
fejn jindika li huwa jkollu jaqsam ċella ta’ 4.5 metri b’2 metri ma’ tliet ħabsin oħra. Huwa 
jargumenta li l-Gvern Taljan qed jikser il-Konvenzjoni Ewropea dwar il-Ħarsien tad-Drittijiet 
tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali (KEDB) u l-leġiżlazzjoni Ewropea dwar il-
kundizzjonijiet fil-ħabsijiet billi jippermetti li din is-sitwazzjoni tkompli għaddejja.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Diċembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ April 2010.

Il-Kummissjoni Ewropea m’għandha l-ebda poter fit-tmexxija ta’ kuljum tas-sistema tal-
ġustizzja kriminali ta’ kwalunkwe Stat Membru individwali. Għalhekk, f’dan il-każ speċifiku, 
l-Italja biss hija responsabbli għall-ġestjoni ta’ ħabsijiet u l-implimentazzjoni korretta tal-
leġiżlazzjoni tagħha fil-qasam tal-faċilitajiet ta’ detenzjoni. 

Madankollu, il-Kummissjoni tixtieq tagħmel dawn il-kummenti ġenerali li ġejjin. L-Italja hija 
marbuta li tirrispetta l-KEDB, liema konvenzjoni hija tagħmel parti minnha. L-Artikolu 3 tal-
KEDB jistipula li “ħadd m’għandu jkun assoġġettat għal tortura jew għal pieni jew trattamenti 
inumani jew degradanti”. Skont il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (QEDB), l-Artikolu 3 
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jinkludi wieħed mill-aktar valuri fundamentali ta’ soċjetà demokratika1. Mill-2001 ’l hawn, l-
QEDB interpretat b’mod kostanti l-Artikolu 3 KEDB bħala wieħed li jfisser li l-kundizzjonijiet ta’ 
detenzjoni inaċċettabbli jistgħu jikkostitwixxu wkoll ksur tal-Artikolu 3 tal-KEDB, anki meta ma 
jkunx hemm evidenza li kien hemm intenzjoni pożittiva ta’ umiljazzjoni jew degradazzjoni tad-
detenut. Madankollu, skont il-każistika tal-QEDB, trattament ħażin għandu jilħaq livell 
minimu ta’ ħruxija qabel ma jaqa’ fil-qasam ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 3. Skont il-
Kummentarju fuq ir-Regola 18 tar-Rakkomandazzjoni Rec(2006)2 dwar ir-Regoli 
Penitenzjarji Ewropej, li tirrigwarda l-akkomodazzjoni, il-Kumitat Ewropew għall-
Prevenzjoni tat-Tortura u ta’ Trattament jew Kastig Inuman jew Degradanti (CPT), beda 
jindika xi standards minimi. Dawn huma kkunsidrati li huma 4 metri kwadri għal ħabsin 
f’akkomodazzjoni komuni u 6 metri kwadri għal ċella tal-ħabs. Dawn l-istandards minimi huma 
marbuta, madankollu, ma’ analiżi usa’ ta’ sistemi speċifiċi ta’ ħabs, inklużi studji dwar kemm il-
ħabsin fil-fatt iqattgħu ħin fiċ-ċelel tagħhom. Il-valutazzjoni ta’ dawn l-istandards minimi hija, 
fin-natura tal-affarijiet, relattiva; din tiddependi fuq iċ-ċirkustanzi kollha tal-każ, bħat-tul ta’ 
żmien tat-trattament, l-effetti fiżiċi u mentali u, f’ċerti każijiet, is-sess, l-età u l-istat tas-saħħa 
tad-detenut. Fir-rigward tal-kwistjoni ta’ ffullar vis-à-vis d-dritt tal-petizzjonant biex tiġi 
rrispettata l-integrità fiżika u mentali tiegħu jew id-dritt tiegħu għall-privatezza u l-protezzjoni 
tal-ispazju privat tiegħu, wieħed jista’ jqajjem ukoll il-kwistjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti 
tal-Artikolu 8 tal-KEDB (dritt għal ħajja privata) 2. Il-Kummissjoni se jkollha rwol attiv fl-
implimentazzjoni (il-limitu ta’ żmien huwa 5.12.2011) tad-Deċiżijonijiet ta’ Qafas dwar it-
trasferiment ta’ ħabsin3.

Jekk il-petizzjonant iħoss li d-drittijiet tiegħu skont il-KEDB mhumiex rispettati, huwa jista’ 
skont ċerti kundizzjonijiet u wara li jkun eżawrixxa r-rimedji tal-liġi nazzjonali, ifittex 
rimedju mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem jew mis-Segretarjat tal-Kumitat 
Ewropew għall-Prevenzjoni tat-Tortura u ta’ Trattament jew Kastig Inuman jew Degradanti 
(CPT), Kunsill tal-Ewropa, F-67075 Strasburgu Cedex-Franza.

Il-Kummissjoni mhijiex tipprevedi li tkompli ssegwi dan il-każ partikolari. 

                                               
1 Fis-sentenza tagħha tal-15 ta’ Novembru 1996, fil-kawża Chahal v. UK, il-QEDB sabet li s-Sur Chahal 
ma setax jiġi deportat lejn l-Indja, għaliex kien hemm riskju reali li hu jkun soġġett għal trattament li jmur kontra 
l-Artikolu 3 KEDB. 
2 Ara s-sentenzi tal-QEDB tad-19 ta’April 2001 fil-kawża Peers v. Greece u tal-20 ta’ Jannar 2009 fil-
kawża Sławomir Musiał v. il-Polonja.
3 It-titolu sħiħ ta’ din id-Deċiżjoni ta’ Qafas huwa Deċiżjoni ta’ Qafas tal-Kunsill (2008/909/ĠAI) tas-27 
ta’ Novembru 2008 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ sentenzi f’materji 
kriminali li jimponu pieni ta’ kustodja jew miżuri li jinvolvu ċ-ċaħda tal-libertà bil-għan li dawn jiġu infurzati fl-
Unjoni Ewropea (ĠU L 327, 5.12.2008).


