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Betreft: Verzoekschrift 1308/2009, ingediend door Allessandro Silva (Italiaanse 
nationaliteit), over de omstandigheden in een Italiaanse gevangenis

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is gedetineerd in de gevangenis van Como. Hij beklaagt zich over de 
omstandigheden waarin hij gevangen wordt gehouden. Hij deelt mee dat hij een cel van 4,5 
bij 2 meter moet delen met drie andere gevangenen. Indiener is van opvatting dat de Italiaanse 
staat door deze omstandigheden te laten voortbestaan, handelt in strijd met het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) 
en de Europese gevangenisregels.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

De Europese Commissie acht zich niet bevoegd om zich te mengen in het dagelijks beheer
van het strafrechtstelsel van de lidstaten. In dit specifieke geval is uitsluitend Italië 
verantwoordelijk voor het beheer van gevangenissen en de juiste tenuitvoerlegging van zijn 
wetgeving op het gebied van detentiefaciliteiten. 

De Commissie wil echter de volgende algemene opmerkingen maken. Italië heeft zich 
verplicht om het EVRM te respecteren, waarvan het partij is. Artikel 3 EVRM bepaalt dat 
"niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende 
behandelingen of bestraffingen". Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
(EHRM), omvat artikel 3 een van de meest fundamentele waarden van een democratische 
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maatschappij.1 Sinds 2001 heeft het EHRM artikel 3 EVRM voortdurend geïnterpreteerd in 
de betekenis dat onaanvaardbare detentieomstandigheden ook een schending van artikel 3 
EVRM kunnen vormen, zelfs wanneer er geen bewijs is dat er een bewuste bedoeling was om 
de gevangene te vernederen of te krenken. Niettemin moet een slechte behandeling volgens de 
jurisprudentie van het EHRM een minimummate van ernst hebben om binnen de 
werkingssfeer van artikel 3 te vallen. Overeenkomstig de opmerkingen bij punt 18 van 
Aanbeveling Rec(2006)2 betreffende Europese penitentiaire voorschriften, dat over de 
verblijven van gevangenen gaat, is het Europees Comité inzake de voorkoming van 
folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen begonnen met 
het aangeven van enkele minimumnormen. Dit zijn vier vierkante meter voor gedetineerden in 
gedeelde accommodatie en zes vierkante meter voor een gevangeniscel. Deze minima zijn 
echter gerelateerd aan bredere analyses van specifieke penitentiaire systemen, inclusief 
onderzoeken naar de hoeveelheid tijd die gedetineerden daadwerkelijk in hun cellen 
doorbrengen. De beoordeling van deze minimumnormen is in wezen relatief; deze is 
afhankelijk van alle omstandigheden per geval, zoals de duur van de behandeling, de fysieke 
en mentale gevolgen ervan en in sommige gevallen het geslacht, de leeftijd en de 
gezondheidstoestand van de gedetineerde. Met betrekking tot de kwestie van overbevolking 
ten opzichte van het recht van gedetineerde op het respecteren van zijn fysieke en mentale 
integriteit of zijn recht op privacy en de bescherming van zijn persoonlijke ruimte, kan men 
zich afvragen of er wordt voldaan aan de eisen van artikel 8 EVRM (recht op een persoonlijke 
levenssfeer).2 De Commissie zal een actieve rol spelen bij de tenuitvoerlegging (uiterste 
datum 5.12.2011) van de kaderbesluiten inzake het overdragen van gevangenen3.

Als indiener van mening mocht zijn dat zijn rechten krachten het EVRM niet worden 
gerespecteerd, dan kan hij onder bepaalde voorwaarden en nadat alle nationale rechtswegen 
zijn uitgeput, een beroep doen op het Europees Hof voor de Rechten van de Mens of het 
secretariaat van het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke 
of vernederende behandelingen of bestraffingen, Raad van Europa, F-67075 Strasbourg 
Cedex-France.

De Commissie is niet voornemens zich verder over deze specifieke zaak te buigen. 

                                               
1 In zijn uitspraak van 15 november 1996, in de zaak Chahal tegen UK, bepaalde het EHRM dat de heer 
Chahal niet naar India kon worden uitgezet, omdat er een daadwerkelijk risico was dat hij zou worden behandeld 
in strijd met artikel 3 EVRM. 
2 Zie de uitspraken van het EHRM van 19 april 2001 in de zaak Peers tegen Griekenland en van 20 
januari 2009 in de zaak Sławomir Musiał tegen Polen.
3 De volledige titel van dit kaderbesluit is Kaderbesluit 2008/909/JBZ van de Raad van 27 november 
2008 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op strafvonnissen waarbij 
vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen zijn opgelegd, met het oog op de 
tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie (PB L 327 van 5.12.2008).


