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Θέμα: Αναφορά 0772/2011, του Tsevan Georgiev Rangelov, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης σε ένα κελί των βουλγαρικών φυλακών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων κρίθηκε ένοχος στην Αυστρία και εκδόθηκε στη Βουλγαρία για να εκτίσει την 
ποινή του. Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τις συνθήκες διαβίωσης στο κελί των βουλγαρικών 
φυλακών στο οποίο κρατείται.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012

Οι συνθήκες κράτησης και η διαχείριση των φυλακών αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά τα ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι 
σύμφωνα με το άρθρο 51, παράγραφος 1, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα κράτη μέλη μόνον όταν 
εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Καθώς οι συνθήκες κράτησης δεν υπόκεινται σε κανέναν 
ευρωπαϊκό νόμο, το οικείο κράτος μέλος δεν ενεργεί στο πλαίσιο της εφαρμογής του δικαίου 
της ΕΕ και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης δεν ισχύει.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε δικαιώματος που ορίζεται 
στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα άτομα μπορούν να προσφύγουν 
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο κατά της οριστικής 
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απόφασης του εθνικού δικαστηρίου τους.

Η Επιτροπή ενδιαφέρεται για τα ζητήματα κράτησης λόγω της πρωταρχικής σημασίας που 
ενέχει η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων στους τομείς της 
ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να 
υποβάλει μια Πράσινη Βίβλο για την προσωρινή κράτηση.

Η Πράσινη Βίβλος αφορά την αλληλεπίδραση μεταξύ των συνθηκών κράτησης και των 
μέσων αμοιβαίας αναγνώρισης, όπως το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης καθώς και η 
προσωρινή κράτηση, και εγκαινίασε ευρεία δημόσια διαβούλευση βασιζόμενη σε δέκα 
ερωτήσεις που διατυπώθηκαν στη Βίβλο. 

Η διαβούλευση για την Πράσινη Βίβλο ολοκληρώθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή 
θα μελετήσει τις απαντήσεις στην Πράσινη Βίβλο πριν λάβει οποιαδήποτε απόφαση σχετικά 
με το ενδεχόμενο ανάληψης συγκεκριμένης δράσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει αρμοδιότητες παρέμβασης στην καθημερινή διαχείριση 
των δικαστικών συστημάτων των μεμονωμένων κρατών μελών. Λόγω της έλλειψης 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον εν λόγω τομέα, η διαχείριση της δικαιοσύνης υπάγεται κατ’ 
αρχήν στην αρμοδιότητα των αρχών των κρατών μελών. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει μόνον όταν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το 
δίκαιο της Ένωσης.


