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Betreft: Verzoekschrift 0772/2011, ingediend door Tsevan Georgiev Rangelov (Bulgaarse 
nationaliteit), over de levensomstandigheden in een Bulgaarse cel

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is in Oostenrijk veroordeeld en uitgeleverd naar Bulgarije om daar zijn straf uit te zitten. 
Indiener beklaagt zich over levensomstandigheden in zijn Bulgaarse cel.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012

Detentieomstandigheden en gevangenisbeheer vallen onder de bevoegdheid van de lidstaten van 
de Europese Unie.

Wat betreft de grondrechten zij opgemerkt dat volgens artikel 51, lid 1, van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie de bepalingen van het Handvest uitsluitend tot de lidstaten 
zijn gericht wanneer deze het recht van de Unie ten uitvoer brengen. Aangezien de 
detentieomstandigheden niet onder het recht van de EU vallen, is hier geen sprake van uitvoering 
van het recht van de Unie door de betreffende lidstaat en is het EU-Handvest niet van toepassing.

Hierbij dient te worden aangetekend dat personen in het geval van een schending van rechten die 
zijn vastgelegd in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens bij het 
Europees Hof voor de rechten van de mens in Straatsburg beroep kunnen aantekenen tegen een 
definitieve uitspraak van een nationale rechtbank.

De Commissie is geïnteresseerd in detentiekwesties omdat het beginsel van wederzijdse 
erkenning van rechterlijke beslissingen van cruciaal belang is voor de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en rechtvaardigheid. De Raad heeft de Commissie verzocht een groenboek te 
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presenteren over voorlopige hechtenis.

Het groenboek heeft betrekking op de wisselwerking tussen detentieomstandigheden en 
instrumenten inzake wederzijdse erkenning als het Europees aanhoudingsbevel, alsook op 
voorlopige hechtenis en vormt de aanzet voor een brede openbare raadpleging op basis van tien 
vragen die in het groenboek zijn geformuleerd. 

De raadpleging over het groenboek werd afgesloten op 30 november 2011. De Commissie zal de 
reacties op het groenboek analyseren voordat er een besluit wordt genomen over eventuele 
specifieke acties op het niveau van de Europese Unie.

De Commissie is niet bevoegd op te treden op het gebied van het dagelijks functioneren van het 
juridische systeem van afzonderlijke lidstaten. Aangezien Europese wetgeving op dit terrein 
ontbreekt, vallen de justitiële bevoegdheden in beginsel binnen het domein van de autoriteiten 
van de lidstaten. Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is alleen van 
toepassing wanneer de lidstaten het recht van de Unie ten uitvoer leggen.


