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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

17.2.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0772/2011, внесена от Цветан Георгиев Рангелов, с българско 
гражданство, относно условията на живот в българските затворнически 
килии

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е осъден в Австрия и е екстрадиран да излежава присъдата си 
в България. Вносителят на петицията се оплаква от условията на живот в неговата 
българска затворническа килия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 февруари 2012 г.

Условията на задържане и управлението на затворите са отговорност на държавите –
членки на Европейския съюз.

Що се отнася до въпросите, свързани с основните права, е важно да се отбележи, че 
съгласно член 51, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз, 
разпоредбите на Хартата се отнасят за държавите членки единствено когато те прилагат 
правото на Съюза. Тъй като условията на задържане не са предмет на правото на ЕС, 
съответната държава членка не действа в рамките на прилагането на правото на ЕС и 
Хартата на ЕС не се прилага.

Следва да се отбележи, че в случай на нарушение на права, определени в Европейската 
конвенция за защита на правата на човека, физическите лица могат да обжалват 
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окончателното решение, постановено от национален съд, пред Европейския съд по 
правата на човека в Страсбург.

Комисията се интересува от въпросите, свързани със задържането, поради основното 
значение на принципа на взаимното признаване на съдебни решения в областта на 
свободата, сигурността и правосъдието. Съветът прикани Комисията да представи 
Зелена книга относно предварителното задържане.

Зелената книга се отнася до взаимодействието между условията на задържане и 
инструментите за взаимно признаване като европейската заповед за арест и 
предварителното задържане и поставя началото на широко обществено допитване въз 
основа на десет въпроса, изложени в Зелената книга.

Допитването относно Зелената книга приключи на 30 ноември 2011 г. Комисията ще 
анализира отговорите, получени във връзка със Зелената книга, преди да вземе решение 
за това дали трябва да се обмисли някакво конкретно действие на равнище Европейски 
съюз.

Европейската комисия няма правомощия да се намесва в ежедневната работа на 
правосъдните системи на отделните държави членки. При липсата на европейско 
законодателство в тази област правораздаването по принцип попада в рамките на 
компетентността на органите на държавите членки. Хартата на основните права на ЕС е
приложима единствено когато държавите членки прилагат правото на Съюза.


