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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1308/2009, którą złożył Allessandro Silva (Włochy) w sprawie 
warunków we włoskim więzieniu

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który odbywa wyrok w Como, protestuje przeciw warunkom panującym
w więzieniu, informując, że jest zmuszony dzielić celę o wymiarach 4,5 metra na 2 metry
z trzema innymi więźniami. Składający petycję przekonuje, że tolerując tę sytuację, rząd 
włoski narusza europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 
(EKPC), a także europejskie prawodawstwo dotyczące warunków w więzieniach.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 grudnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

Komisja Europejska nie jest uprawniona do ingerowania w codzienne funkcjonowanie 
systemu sądownictwa karnego poszczególnych państw członkowskich. Zatem w tym 
konkretnym wypadku jedynie Włochy odpowiadają za zarządzanie więzieniami i prawidłowe 
wdrożenie swojego ustawodawstwa dotyczącego obiektów więziennych. 

Komisja pragnie jednak przekazać następujące uwagi natury ogólnej. Włochy mają 
obowiązek przestrzegać EKPC, której są stroną. Art. 3 EKPC stanowi, że „nikt nie może być 
poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu”. Według 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) art. 3 chroni jedną z najbardziej
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fundamentalnych wartości społeczeństwa demokratycznego1. Od 2001 r. ETPC stale 
interpretuje art. 3 EKPC jako oznaczający, że niedopuszczalne warunki przetrzymywania 
również mogą stanowić naruszenie art. 3 EKPC, nawet jeśli brakuje dowodów na to, że 
wystąpił pozytywny zamiar upokorzenia lub poniżenia przetrzymywanego. Zgodnie
z orzecznictwem ETPC złe traktowanie musi jednak posiadać minimalny poziom dotkliwości, 
jeśli ma podlegać zakresowi stosowania art. 3. Zgodnie z komentarzem w sprawie art. 18 
zalecenia Rec(2006)2 w sprawie Europejskich Reguł Więziennych, który dotyczy 
zakwaterowania, Europejski Komitet Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub 
Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (KPT) rozpoczął wskazywanie pewnych 
minimalnych norm. Uznaje się za nie 4 metry kwadratowe dla więźniów we wspólnej celi i 6 
metrów kwadratowych na celę więzienną. Te minimalne wymogi są jednak uzależnione od 
szerszych analiz konkretnych systemów więziennych, w tym od badania ilości czasu, jaką 
więźniowie faktycznie spędzają w celach. Ocena takich minimalnych norm jest z natury 
rzeczy zrelatywizowana. Zależy ona od wszystkich okoliczności sprawy, takich jak czas 
trwania wyroku, jego wpływ na kondycję fizyczną i psychiczną, a w pewnych przypadkach 
także płeć, wiek i stan zdrowia osadzonego. W odniesieniu do kwestii przepełnienia w świetle 
prawa składającego petycję do poszanowania jego integralności fizycznej i umysłowej lub 
jego prawa do prywatności i ochrony przestrzeni osobistej, można również poruszyć kwestię 
zgodności z wymogami zawartymi w art. 8 EKPC (Prawo do poszanowania życia prywatnego
i rodzinnego)2. Komisja weźmie czynny udział we wdrażaniu decyzji ramowych w sprawie 
przekazywania więźniów3 (termin upływa 5.12.2011 r.).

Jeśli według składającego petycję nie są przestrzegane jego prawa wynikające z EKPC, pod 
pewnymi warunkami i po wyczerpaniu możliwości zabiegania o zadośćuczynienie 
przewidzianych w prawie krajowym może on zwrócić się do Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka lub do sekretariatu Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom oraz 
Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (KPT), Rada Europy, F-67075 
Strasburg Cedex-Francja.

Komisja nie przewiduje dalszego rozpatrywania przedmiotowej sprawy.

                                               
1 W wyroku z 15 listopada 1996 r. w sprawie Chahal przeciwko Zjednoczonemu Królestwu ETPC uznał,
że pan Chahal nie mógł zostać deportowany do Indii, ponieważ istniało realne ryzyko, że zostanie poddany 
traktowaniu sprzecznemu z art. 3 EKPC. 
2 Zob. wyroki ETPC z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie Peers przeciwko Grecji i z dnia 20 stycznia 
2009 r. w sprawie Sławomir Musiał przeciwko Polsce.
3 Pełny tytuł tej decyzji ramowej brzmi: Decyzja ramowa Rady (2008/909/WSiSW) z dnia 27 listopada 
2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności 
lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności – w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej 
(Dz.U. L 327 z 5.12.2008).


