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Om: Andragende 0772/2011 af Tsevan Georgiev Rangelov, bulgarsk statsborger, 
om levevilkårene i et bulgarsk fængsel

1. Sammendrag

Andrageren er blevet dømt i Østrig og udleveret til Bulgarien for at afsone sin straf der. 
Andrageren beklager sig over levevilkårene i det bulgarske fængsel.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. februar 2012

"Fængselsforhold og drift af fængsler henhører under EU-medlemsstaternes kompetence.

Med hensyn til spørgsmålet om grundlæggende rettigheder er det vigtigt at bemærke, at 
bestemmelserne i artikel 51, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder kun gælder for medlemsstaterne, når de gennemfører EU-lovgivning. Eftersom 
fængselsforhold ikke er underlagt nogen EU-lovgivning, er den pågældende medlemsstats 
handlinger ikke forbundet med gennemførelse af EU-lovgivning, og chartret finder derfor 
ikke anvendelse.

Det skal bemærkes, at enkeltpersoner kan appellere endelige kendelser fra nationale domstole 
til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, hvis rettighederne i den 
europæiske menneskerettighedskonvention krænkes.

Kommissionen er interesseret i spørgsmål om fængselsophold som følge af den centrale 
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betydning af princippet om gensidig anerkendelse af retslige udtalelser vedrørende området 
med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Rådet opfordrede Kommissionen til at fremlægge en 
grønbog om varetægtsfængsling.

Grønbogen omhandler samspillet mellem forholdene i fængslerne og instrumenterne til 
sikring af gensidig anerkendelse såsom den europæiske arrestordre samt varetægtsfængsling 
og åbner op for en bred offentlig høring baseret på 10 spørgsmål, der er fastsat i grønbogen. 

Høringen om grønbogen blev afsluttet den 30. november 2011. Kommissionen vil analysere 
svarene på grønbogen, inden der træffes afgørelse om, hvorvidt særlige foranstaltninger bør 
overvejes på EU-plan.

Kommissionen har ikke beføjelse til at gribe ind i de enkelte medlemsstaters daglige 
forvaltning af strafferetssystemet. Eftersom der ikke findes nogen EU-lovgivning på dette 
område, henhører retsplejen i princippet under medlemsstaternes kompetence. EU's charter 
om grundlæggende rettigheder finder udelukkende anvendelse for medlemsstaterne, når de 
gennemfører EU-lovgivning."


