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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0772/2011, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Tsevan 
Georgiev Rangelov, par dzīves apstākļiem Bulgārijas cietuma kamerā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs tika notiesāts Austrijā un tika izdots Bulgārijai soda izciešanai. 
Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par saviem dzīves apstākļiem Bulgārijas cietuma kamerā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 15. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 17. februārī

Brīvības atņemšanas apstākļi un ieslodzījuma vietu pārvaldība ir Eiropas Savienības 
dalībvalstu atbildība.

Attiecībā uz pamattiesību jautājumiem ir būtiski norādīt, ka saskaņā ar Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 51. panta 1. punktu hartas noteikumi attiecas uz dalībvalstīm tikai tad, ja 
tās īsteno Savienības tiesību aktus. Tā kā brīvības atņemšanas apstākļi nav pakļauti nekādiem 
ES tiesību aktiem, attiecīgā dalībvalsts neīsteno ES tiesību aktus un Eiropas Savienības 
Pamattiesību harta nav piemērojama.

Jāatzīmē, ka jebkādu Eiropas Cilvēktiesību konvencijā izklāstīto tiesību pārkāpuma gadījumā 
indivīdi var iesniegt pārsūdzību par valsts tiesas galīgo lēmumu Eiropas Cilvēktiesību tiesā 
Strasbūrā.

Komisija ir ieinteresēta brīvības atņemšanas jautājumos, ņemot vērā tiesu iestāžu nolēmumu 
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savstarpējas atzīšanas principa centrālo nozīmi brīvības, drošības un tiesiskuma telpā. Padome 
aicināja Komisiju iepazīstināt ar Zaļo grāmatu par pirmstiesas ieslodzījumu.

Zaļā grāmata attiecas uz mijiedarbību starp brīvības atņemšanas apstākļiem un tādu 
instrumentu savstarpēju atzīšanu kā Eiropas apcietināšanas orderis, kā arī pirmstiesas 
ieslodzījums, un atklāj plašu sabiedrisku apspriešanu, kas pamatojas uz desmit Zaļajā grāmatā 
izklāstītiem jautājumiem. 

Apspriešana attiecībā uz Zaļo grāmatu tika slēgta 2011. gada 30. novembrī. Komisija analizēs 
uz Zaļās grāmatas jautājumiem saņemtās atbildes, pirms tā pieņems lēmumu par to, vai 
Eiropas Savienības līmenī ir jāapsver jebkādas specifiskas darbības.

Eiropas Komisija nav kompetenta iejaukties atsevišķu dalībvalstu tiesu sistēmu ikdienas 
administrēšanā. Tā kā nepastāv Eiropas tiesību akti šajā jomā, tiesu varas administrēšana 
principā ietilpst dalībvalstu varas iestāžu kompetencē. Eiropas Savienības Pamattiesību harta 
ir piemērojama tikai tad, ja dalībvalstis īsteno Savienības tiesību aktus.


