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Θέμα: Αναφορά αριθ. 2442/2013, του Reinaldo Antonio Vicente Guimaraes, 
πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά με βασανιστήρια στις φυλακές στη 
Γαλικία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί στην αναφορά του, η οποία συνοψίζεται σε μια φράση, να διερευνηθούν 
τα βασανιστήρια στις φυλακές του A Lama στο Pontevera και του Teixeiro στο Curtis.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Σεπτεμβρίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Ο αναφέρων ζητεί στην αναφορά του, η οποία συνοψίζεται σε μια φράση, να διερευνηθούν 
τα βασανιστήρια στις φυλακές του A Lama στο Pontevera και του Teixeiro στο Curtis.

Η απαγόρευση των βασανιστηρίων συνιστά απαραβίαστο θεμελιώδες δικαίωμα της ΕΕ που 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Η Επιτροπή 
έχει δεσμευτεί για την καταπολέμηση των βασανιστηρίων. Κατά γενικό κανόνα, και στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή δεν θα διστάσει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα σε 
περίπτωση παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των αξιών που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 ΣΕΕ.  Ωστόσο, δυνάμει του άρθρου 51 παράγραφος 1 του Χάρτη, οι διατάξεις του 
Χάρτη απευθύνονται στα κράτη μέλη μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ.
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Δεν υπάρχουν ακόμα κανόνες της ΕΕ στον τομέα της κράτησης. Μέχρι τώρα, οι συνθήκες 
κράτησης αποτελούν κυρίως αρμοδιότητα των κρατών μελών, που συμφώνησαν να τηρούν 
τα ισχύοντα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με το θέμα, όπως τους 
Ευρωπαϊκούς Σωφρονιστικούς Κανόνες που εγκρίθηκαν το 2006. Επιπλέον, οι συνθήκες στις 
φυλακές παρακολουθούνται στενά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόληψη των 
βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (CPT), που έχει 
συγκροτηθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης1.

Η Επιτροπή, ωστόσο, έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη για τη βελτίωση 
των συνθηκών κράτησης. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή επιδιώκει να διευκολύνει την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ εθνικών μηχανισμών ελέγχου των φυλακών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συμπέρασμα 

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διατυπώσει 
περαιτέρω παρατηρήσεις σχετικά με την αναφορά.

                                               
1 Εκθέσεις της CPT είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://www.cpt.coe.int/greek.htm.


