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Ref.: Petiţia nr. 1308/2009, adresată de Allesandro Silva, de cetăţenie italiană, 
privind condiţiile din închisorile italiene

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, care îşi ispăşeşte o condamnare în închisoarea din Como, reclamă condiţiile de 
detenţie la care este supus. Acesta susţine faptul că este nevoit să împartă o celulă cu 
dimensiunile de 4,5 pe 2 metri cu alţi 3 deţinuţi. Petiţionarul consideră că, prin menţinerea pe 
mai departe a acestor condiţii, statul italian încalcă prevederile Convenţiei europene pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (CEDO), precum şi legislaţia 
europeană privind condiţiile de detenţie.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 decembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

Comisia Europeană nu are competenţe să intervină în gestionarea zilnică a sistemului de 
justiţie penală din niciun stat membru individual. Astfel, în această situaţie concretă, Italia 
poartă întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte gestionarea închisorilor şi aplicarea corectă 
a legislaţiei naţionale privind centrele de detenţie. 

Cu toate acestea, Comisia doreşte să facă următoarele comentarii generale. Italia trebuie să 
respecte CEDO deoarece a aderat la aceasta. În conformitate cu articolul 3 din CEDO, „nimeni 
nu poate fi supus torturii şi nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante”.
Conform Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), articolul 3 consacră una dintre 
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valorile fundamentale ale unei societăţi democratice1. Începând cu 2001, aceasta a interpretat 
constant articolul 3 din Convenţia europeană a drepturilor omului în sensul că condiţiile de 
detenţie inacceptabile pot constitui de asemenea o încălcare a articolului 3 din convenţie, 
chiar dacă nu există dovezi ale intenţiei de a-l umili sau a-l înjosi pe deţinut. Cu toate acestea, 
în conformitate cu jurisprudenţa CEDO, maltratările trebuie să atingă un nivel minim de 
severitate pentru a intra în sfera de aplicare a articolului 3. Conform comentariului privind 
punctul 18 din Recomandarea Rec(2006)2 privind normele europene în domeniul 
penitenciarelor, care se referă la locul de detenţie, Comitetul european pentru prevenirea 
torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (CPT) a indicat câteva 
standarde minime. Acestea sunt considerate a fi 4 metri pătraţi pentru prizonierii care împart 
locul de detenţie şi 6 metri pătraţi pentru o celulă de detenţie. Totuşi, standardele minime depind 
de analize mai ample ale sistemelor penitenciare specifice, inclusiv de studii cu privire la perioada 
de timp reală pe care prizonierii o petrec în celule. Evaluarea acestor standarde minime este, 
prin natura lucrurilor, relativă; aceasta depinde de toate circumstanţele cazului, precum durata 
tratamentului, efectele sale fizice şi mentale, precum şi, în anumite cazuri, sexul, vârsta şi 
starea de sănătate a deţinutului. În ceea ce priveşte supraaglomerarea în raport cu dreptul 
petiţionarului la respectarea integrităţii sale fizice şi mentale sau cu dreptul acestuia la 
confidenţialitate şi la protecţia spaţiului său privat, s-ar putea pune problema respectării 
cerinţelor prevăzute la articolul 8 din Convenţia europeană a drepturilor omului (dreptul la 
viaţă privată).2 Comisia va avea un rol activ în aplicarea (până la data limită de 5.12.2011) 
Deciziei-cadru privind transferul de prizonieri3.

În cazul în care petiţionarul consideră că drepturile sale în conformitate cu Convenţia 
europeană a drepturilor omului nu sunt respectate, acesta ar putea, cu anumite condiţii şi după 
epuizarea căilor de atac potrivit dreptului naţional, să se adreseze Curţii Europene a 
Drepturilor Omului sau Secretariatului Comitetului european pentru prevenirea torturii şi a 
pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (CPT), Consiliul Europei, F-67075 
Strasbourg Cedex-Franţa.

Comisia nu are în vedere continuarea urmăririi acestui caz particular. 

                                               
1 În hotărârea sa din 15 noiembrie 1996 în cauza Chahal/Marea Britanie, Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului a decis că dl Chahal nu putea fi deportat în India deoarece exista riscul real ca acesta să fie supus unor 
tratamente care contravin articolului 3 din Convenţia europeană a drepturilor omului. 
2 A se vedea hotărârile CEDO din 19 aprilie 2001 în cauza Peers/ Grecia şi din 20 ianuarie 2009 în cauza 
Sławomir Musiał/Polonia.
3 Titlul integral al acestei decizii cadru este Decizia-cadru a Consiliului (2008/909/JAI) din 27 noiembrie 
2009 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a hotărârilor judecătoreşti în materie penală care 
impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană (JO L 327, 
5.12.2008).


