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Tárgy: Yordan Hristov Marinov bolgár állampolgár által benyújtott 1141/2012. 
számú petíció a bulgáriai „Atlant” börtönben fennálló körülményekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtóját egy európai elfogatóparancs alapján letartóztatták, majd 2011 
januárjában átszállították a bulgáriai „Atlant” börtönbe. A petíció benyújtója leírja azt az 
embertelen bánásmódot, ahogyan ott a foglyokat kezelik, valamint az egészségtelen 
életkörülményeket (túlzsúfolt börtöncellák, penészes falak, rovarok, lejárt élelmiszerek, 
amelyeket a börtön igazgatójának rokonai szállítanak). A petíció benyújtója azt kéri az 
Európai Uniótól és az Európai Parlamenttől, hogy folytasson vizsgálatot az ország tizenkét 
börtönében, és ne hunyjon szemet a bolgár börtönlakók „népirtásnak” megfelelő súlyosságú 
életkörülményei felett.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. december 20. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

A Bizottság komoly jelentőséget tulajdonít az Unióban fogva tartott személyek alapvető 
jogainak tiszteletben tartásának.  Mindazonáltal a fogva tartás körülményei a tagállamok 
hatáskörébe tartoznak, amelyek kötelezettséget vállaltak az Európa Tanács e területre 
vonatkozó előírásainak, például a 2006. évi európai börtönszabályoknak a betartására. 
Jelenleg még nincsenek olyan uniós szintű szabályok, amelyek erre az ügyre alkalmazhatók 
lennének. Ennélfogva nem annak ellenőrzése, hogy a tagállami börtönöket milyen módon 
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igazgatják, nem tartozik az Európai Bizottság hatáskörébe.

A Bizottság azonban tavaly zöld könyvet tett közzé az őrizet területére vonatkozó kölcsönös 
bizalom megerősítéséről1. A zöld könyv az őrizet körülményeit, az előzetes letartóztatást és 
általánosságban azt taglalta, hogy az Uniónak milyen szerepet kellene kapnia e téren. A 
válaszok összefoglalóját a Bizottság honlapján2 közzétették. E válaszokból az tűnik ki, hogy a 
legtöbb tagállam egyelőre nem támogatja az uniós szintű, erőteljes jogalkotási beavatkozást. 
A Bizottság ezért az új jogalkotási javaslatok kidolgozása előtt az őrizet területén elfogadott, 
már meglévő kölcsönös elismerési eszközök3 megfelelő végrehajtására szándékozik 
összpontosítani, és 2013 közepén végrehajtási jelentést tesz közzé a három kerethatározatról.

Ezenfelül meg kell jegyezni, hogy a börtönkörülményeket az Európa Tanács által a Kínzás, 
Embertelen vagy Megalázó Bánásmód vagy Büntetések Megelőzésére Létrehozott Európai 
Bizottság (CPT) szoros figyelemmel kíséri. A Bulgáriáról szóló legfrissebb jelentés 2012. 
december 4-én készült, és az alábbi címen érhető el: http://www.cpt.coe.int/en/states/bgr.htm

Összegzés

Nincsenek olyan uniós szintű szabályok, amelyek erre az ügyre alkalmazhatók lennének. 
Ezért a Bizottságnak nem áll módjában további lépéseket tenni az ügyben.

A területre vonatkozó uniós jogszabály hiányában az igazságszolgáltatás és a büntetés-
végrehajtási intézetek a nemzeti hatóságok kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

Amennyiben azonban bárki úgy ítéli meg, hogy alapvető jogait megsértették, a belföldi 
jogorvoslati lehetőségek kimerítése után keresetet nyújthat be a strasbourgi Emberi Jogok 
Európai Bíróságához.

                                               
1 A kölcsönös bizalom megerősítése a jog érvényesülésén alapuló európai térségben – Zöld könyv az őrizetre 
vonatkozó uniós büntető igazságszolgáltatási jogszabályok alkalmazásáról, COM(2011)0327.
2 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/110614_en.htm
3 A kölcsönös elismerés elvének büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy 
szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek az Európai Unióban való végrehajtása céljából 
történő alkalmazásáról szóló 2008. november 17-i 2008/909/IB kerethatározat (HL L 327., 2008.12.5., 27. o.), a 
kölcsönös elismerés elvének az ítéletekre és próbaidőt megállapító határozatokra való, a próbaidő alatti 
magatartási szabályok és alternatív szankciók felügyelete céljából történő alkalmazásáról szóló 2008. november 
27-i 2008/947/IB kerethatározat (HL L 337., 2008.12.16., 102. o.) és a kölcsönös elismerés elvének az Európai 
Unió tagállamai közötti, az előzetes letartóztatás alternatívájaként felügyeleti intézkedéseket elrendelő 
határozatokra történő alkalmazásáról szóló 2009/829/IB kerethatározat (HL L 294., 2009.11.11., 20. o.).


