Δελτίο Τύπου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA),
Βιέννη, 11 Δεκεμβρίου 2019

Κράτηση στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας: υπάρχει σεβασμός των
δικαιωμάτων;
Σύμφωνα με νέα έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (FRA), ο υπερπληθυσμός, οι κακές συνθήκες υγιεινής και ο περιορισμένος
χρόνος εκτός κελιών στις φυλακές παραβιάζουν τα δικαιώματα των κρατούμενων και
θέτουν σε κίνδυνο την επανένταξή τους. Τα πορίσματα και η συνοδευτική βάση
δεδομένων θα βοηθούν τους δικαστές και τους δικηγόρους στην εκτίμηση, κατά τη
λήψη αποφάσεων για διασυνοριακές υποθέσεις, πλημμελειών όσον αφορά τις
συνθήκες κρατήσεως.
«Στους διεθνείς και ενωσιακούς σωφρονιστικούς κανόνες ορίζεται σαφώς ότι οι κρατούμενοι
θα πρέπει να τυγχάνουν αξιοπρεπούς μεταχείρισης», δηλώνει ο διευθυντής του FRA Michael
O’Flaherty. «Συχνά, οι κρατούμενοι υφίστανται εξευτελιστική μεταχείριση κατά τη διάρκεια
φυλάκισής τους λόγω των συνθηκών που επικρατούν στις φυλακές. Τα κράτη μέλη της ΕΕ
οφείλουν να διασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες κράτησης ώστε να βελτιώνονται οι
πιθανότητες επανένταξης των κρατουμένων.
Στην έκθεση «Criminal detention conditions in the European Union: rules and reality»
(Συνθήκες κράτησης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: κανόνες και
πραγματικότητα) περιγράφονται επιλεγμένα ελάχιστα πρότυπα σε διεθνές και ευρωπαϊκό
επίπεδο, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους μετατρέπονται σε εθνική νομοθεσία. Επίσης,
παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους οι εν λόγω εθνικοί κανόνες εφαρμόζονται στην
πράξη, με έμφαση στα εξής:









Μέγεθος κελιών: Ο υπερπληθυσμός συχνά έχει ως αποτέλεσμα να διατίθενται λιγότερα
από 3m2 ανά κρατούμενο, κατά παράβαση του συνιστώμενου ελάχιστου χώρου των 4m 2.
Χρόνος εκτός κελιών: Στα κράτη μέλη δεν υπάρχει πάντα ρύθμιση σχετικά με το πόσο
χρόνο μπορούν να περνούν οι κρατούμενοι εκτός κελιού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι
κρατούμενοι περνούν μία ώρα την ημέρα εκτός του κελιού τους, χρόνος που είναι
ανεπαρκής ιδιαίτερα σε υπερπλήρεις φυλακές.
Συνθήκες υγιεινής: Οι βρώμικες φυλακές με περιορισμένη πρόσβαση σε τουαλέτα
παραβιάζουν τη διεθνή και εθνική νομοθεσία, παρότι οι συνθήκες βελτιώνονται με αργούς
ρυθμούς.
Υγειονομική περίθαλψη: Παρόλο που οι κρατούμενοι θα πρέπει να επωφελούνται από
το ίδιο επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης με το κοινό, οι ελλείψεις προσωπικού συχνά
οδηγούν σε καθυστερήσεις. Επίσης, οι κρατούμενοι στερούνται ιδιωτικότητας κατά την
εξέτασή τους.
Βία: Οι συγκρούσεις, η σεξουαλική βία και ο εκφοβισμός μεταξύ κρατουμένων είναι
συνήθη φαινόμενα σε πολλά κράτη μέλη, παρά την υποχρέωση των κρατών να
προστατεύουν τους κρατούμενους που βρίσκονται υπό την ευθύνη τους.

Τα πορίσματα θα παρέχουν καθοδήγηση σε δικαστές και άλλους επαγγελματίες του νομικού
κλάδου ώστε να εκτιμούν κατά πόσον οι κρατούμενοι διατρέχουν κίνδυνο απάνθρωπης και
εξευτελιστικής μεταχείρισης, κατά παράβαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.
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Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο κατά τη λήψη αποφάσεων για διασυνοριακές υποθέσεις, όπως
όταν τα κράτη μέλη εκδίδουν ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.
Η νέα διαδικτυακή βάση δεδομένων του FRA για την κράτηση στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας
συμπληρώνει την έκθεση. Η εν λόγω βάση περιλαμβάνει εθνικά πρότυπα, νομοθεσία και
εκθέσεις παρακολούθησης σχετικά με τις συνθήκες κράτησης από ολόκληρη την ΕΕ.
Ο FRA χρησιμοποίησε εκθέσεις εθνικών εποπτικών φορέων και συνεντεύξεις από
προηγούμενες έρευνες για να καταδείξει την ποικιλομορφία των συνθηκών κράτησης στα
διάφορα κράτη μέλη.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τον FRA να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τις
συνθήκες κράτησης και την παρακολούθηση σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ώστε να παρέχεται
συνδρομή στις δικαστικές αρχές κατά τη λήψη αποφάσεων για τη μεταγωγή κρατουμένων σε
άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.
Για
περισσότερες
πληροφορίες,
επικοινωνήστε
media@fra.europa.eu / Τηλ.: +43 1 580 30 642
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