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Θέμα: Θέμα: Αναφορά αριθ. 1141/2012, του Yordan Hristov Marinov, 
(βουλγαρικής ιθαγένειας), σχετικά με τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές 
Atlant της Βουλγαρίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος συνελήφθη βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και μεταφέρθηκε 
τον Ιανουάριο του 2011 στις φυλακές Atlant της Βουλγαρίας, διαμαρτύρεται για την 
κακομεταχείριση και τις ανθυγιεινές συνθήκες κράτησης των φυλακισμένων (υπερπλήρη 
κελιά, τοίχοι γεμάτοι μούχλα, έντομα, τρόφιμα ακατάλληλα για κατανάλωση, τα οποία 
προμηθεύουν συγγενείς του διευθυντή των φυλακών). Ως εκ τούτου, ο αναφέρων ζητεί τη 
διενέργεια έρευνας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με 
τις συνθήκες που επικρατούν σε 12 φυλακές της Βουλγαρίας και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες κράτησης οι οποίες, κατά τα λεγόμενά του, ισοδυναμούν 
ουσιαστικά με «γενοκτονία» των βούλγαρων κρατουμένων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Δεκεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

Η Επιτροπή αποδίδει μεγάλη σημασία στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 
ατόμων που τελούν υπό κράτηση στην ΕΕ. Εν τούτοις, οι συνθήκες κράτησης υπόκεινται 
στην αρμοδιότητα των κρατών μελών που συμφώνησαν να σεβαστούν τα σχετικά πρότυπα 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως οι Ευρωπαϊκοί Σωφρονιστικοί Κανόνες του 2006. Όπως 
έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, δεν υφίστανται ακόμα ευρωπαϊκοί κανόνες που θα ίσχυαν 
στην προκείμενη περίπτωση. Σε παρόμοιες καταστάσεις, δεν εμπίπτει στο πεδίο 
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αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να ερευνήσει τον τρόπο διαχείρισης των φυλακών στα κράτη 
μέλη. 

Εν τούτοις, η Επιτροπή δημοσίευσε πέρυσι Πράσινη Βίβλο για την Ενίσχυση της αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης στον τομέα της κράτησης 1 . Τα θέματα της Πράσινης Βίβλου είναι οι 
συνθήκες κράτησης, η προφυλάκιση και, γενικότερα, ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος της ΕΕ 
στον τομέα αυτό.  Περίληψη των απαντήσεων έχει δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο 2 . Από 
τις απαντήσεις αυτές προκύπτει ότι τα περισσότερα κράτη μέλη δεν υποστηρίζουν μια ισχυρή 
νομοθετική παρέμβαση σε επίπεδο ΕΕ στο στάδιο αυτό. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή 
προτίθεται να επικεντρωθεί στην ορθή εφαρμογή των υφισταμένων μέσων αμοιβαίας 
αναγνώρισης που έχουν εγκριθεί στον τομέα της κράτησης 3πριν από την εκπόνηση 
οιωνδήποτε άλλων νομοθετικών προτάσεων και θα δημοσιεύσει εκθέσεις εφαρμογής των 
τριών αποφάσεων πλαίσιο έως τα μέσα του 2013.

Σημειωτέον επιπλέον ότι οι συνθήκες στις φυλακές παρακολουθούνται από κοντά από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή 
ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (CPT), που έχει δημιουργηθεί από το Συμβούλιο της 
Ευρώπης. Η τελευταία έκθεση σχετικά με τη Βουλγαρία δημοσιεύθηκε στις 4Δεκεμβρίου 
2012 και διατίθεται στην ιστοσελίδα: http://www.cpt.coe.int/en/states/bgr.htm

Συμπέρασμα

Δεν υφίστανται ευρωπαϊκοί κανόνες που θα ίσχυαν στην προκείμενη περίπτωση. Για τον 
λόγο αυτόν, η Επιτροπή δεν μπορεί να δώσει συνέχεια στο εν λόγω θέμα.

Ως εκ τούτου, ελλείψει σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η διαχείριση της δικαιοσύνης και 
των σωφρονιστικών ιδρυμάτων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικών 
αρχών.

Εν τούτοις, όποιος θεωρεί ότι τα θεμελιώδη δικαιώματά του/της έχουν παραβιαστεί, μπορεί 
να υποβάλει καταγγελία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο 
Στρασβούργο, εφόσον έχει εξαντλήσει όλες τις δυνατές εσωτερικές προσφυγές.
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