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Tema: Peticija Nr. 0772/2011 dėl gyvenimo sąlygų Bulgarijos įkalinimo įstaigoje, 
kurią pateikė Bulgarijos pilietis Tsevan Georgiev Rangelov

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas buvo nuteistas Austrijoje ir išduotas Bulgarijai, kur turi atlikti jam skirtą 
bausmę. Peticijos pateikėjas skundžiasi gyvenimo sąlygomis Bulgarijos įkalinimo įstaigoje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. vasario 17 d.

„Atsakomybė už kalinimo sąlygas ir kalėjimų valdymą tenka Europos Sąjungos valstybėms 
narėms.

Kalbant apie su pagrindinėmis teisėmis susijusius klausimus svarbu pabrėžti, kad remiantis 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnio 1 dalimi Chartijos nuostatos 
skirtos valstybėms narėms tais atvejais, kai šios įgyvendina Sąjungos teisę. Kadangi kalinimo 
sąlygos nenustatomos jokiu ES teisės aktu, atitinkamos valstybės narės veiksmai nėra susiję 
su ES teisės įgyvendinimu, taigi ES chartija netaikoma.

Pažymėtina, kad bet kurių Europos žmogaus teisių konvencijoje nustatytų teisių pažeidimo 
atveju asmenys gali apskųsti galutinį nacionalinio teismo sprendimą Europos Žmogaus Teisių 
Teismui Strasbūre.

Komisija domisi kalinimo klausimais, nes teismo sprendimų tarpusavio pripažinimo principo 
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taikymas laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje yra labai svarbus. Taryba paragino Komisiją 
pateikti žaliąją knygą dėl kardomojo kalinimo.

Žaliojoje knygoje nagrinėjama kalinimo sąlygų ir tarpusavio pripažinimo priemonių, kaip 
antai Europos arešto orderio ir kardomojo kalinimo, sąveika, taip pat ja pradedamos plataus 
masto viešosios konsultacijos dėl žaliojoje knygoje pateiktų dešimties klausimų. 

Konsultacijos, susijusios su žaliąja knyga, buvo baigtos 2011 m. lapkričio 30 d. Komisija 
išnagrinės atsakymus į žaliosios knygos klausimus prieš priimdama bet kokį sprendimą dėl to, 
ar reikia apsvarstyti galimybę Europos Sąjungos lygmeniu imtis tam tikrų konkrečių veiksmų.

Europos Komisija neturi įgaliojimų kištis į kasdienę atskirų valstybių narių baudžiamosios 
teisės sistemos administravimo veiklą. Kadangi šioje srityje nėra priimta ES teisės aktų, teisės 
sistemos administravimas iš esmės priskiriamas valstybių narių valdžios institucijų 
kompetencijai. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija taikoma tik tais atvejais, kai 
valstybės narės įgyvendina Sąjungos teisę.“


