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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Tsevan Georgiev Rangelov bolgár állampolgár által benyújtott 0772/2011. 
számú petíció egy bolgár börtöncellában tapasztalt körülményekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtóját Ausztriában elítélték, és a börtönbüntetés letöltése céljából kiadták 
Bulgáriának. A petíció benyújtója a bolgár börtöncellájában tapasztalt körülményekkel 
kapcsolatban tesz panaszt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. február 17.

A fogva tartás feltételeinek biztosítása és a börtönök igazgatása az Európai Unió 
tagállamainak felelősségi körébe tartozik.

Ami különösen a petíció benyújtója által felvetett alapjogi kérdéseket illeti, a Bizottság arra 
emlékeztet, hogy az Alapjogi Charta 51. cikkének (1) bekezdése értelmében a Charta 
rendelkezéseinek címzettjei a tagállamok annyiban, amennyiben az Unió jogát hajtják végre. 
Tekintve, hogy a fogva tartási feltételek nem tartoznak egyik uniós jogszabály hatálya alá 
sem, az érintett tagállam nem az EU jogát hajtja végre, ebből kifolyólag az Alapjogi Charta 
nem alkalmazható.

Megjegyzendő, hogy az emberi jogok európai egyezményében meghatározott jogok sérelme 
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esetén magánszemélyek a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságnál fellebbezhetnek egy 
nemzeti bíróság jogerős ítélete ellen.

A Bizottság elsősorban a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése területén hozott 
bírósági határozatok kölcsönös elismerése elvének fontossága miatt érdekelt a fogva tartást 
érintő kérdésekben. A Tanács felkérte a Bizottságot, hogy készítsen zöld könyvet a bírósági 
tárgyalást megelőző előzetes fogva tartásról.

A zöld könyv kitér a fogva tartási körülmények és az európai elfogatóparancshoz hasonló 
eszközök kölcsönös elismerése, illetve a bírósági tárgyalást megelőző előzetes fogva tartás 
között, és a könyvben megfogalmazott tíz kérdés köré összpontosuló széleskörű nyilvános 
konzultációt kezdeményezett. 

A zöld könyvről szóló konzultáció 2011. november 30-án ért véget. A Bizottság elemezni 
fogja a zöld könyvre adott válaszokat, mielőtt döntés születne arról, hogy milyen egyedi 
fellépésekre volna szükség uniós szinten.

Az Európai Bizottságnak nincs felhatalmazása arra, hogy beavatkozzon az egyes tagállamok 
büntetőjogi rendszerének mindennapi működésébe. Európai jogszabályok hiányában ezen a 
területen az igazságszolgáltatás a tagállamok hatóságainak hatáskörébe tartozik. Az Európai 
Unió Alapjogi Chartája csak abban az esetben alkalmazható, ha a tagállamok uniós 
jogszabályokat hajtanak végre.


