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Tema: Tema: Peticija Nr. 1141/2012 dėl sąlygų Bulgarijos kalėjime „Atlant“, 
kurią pateikė Bulgarijos pilietis Yordan Hristov Marinov

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kuris buvo suimtas pagal Europos orderį ir 2011 m. sausio mėn. perkeltas 
į kalėjimą „Atlant“ Bulgarijoje, tvirtina, kad su kaliniais elgiamasi neleistinai ir jiems tenka 
kalėti sveikatai žalingomis sąlygomis (perpildytos kameros, apipelijusios sienos, vabzdžiai, 
vartoti nebetinkamas maistas, kurio tiekėjai iš tikrųjų yra kalėjimo vadovo giminaičiai). Todėl 
peticijos pateikėjas prašo, kad Europos Sąjunga ir Europos Parlamentas atliktų tyrimą ir 
įvertintų sąlygas dvylikoje Bulgarijos kalėjimų, ypač didelį dėmesį skirdami kalinimo 
sąlygoms, kurios, kaip tvirtina peticijos pateikėjas, iš tikrųjų prilygsta Bulgarijos kalinių 
genocidui.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gruodžio 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Komisija teikia didelę reikšmę Europos Sąjungoje sulaikytų asmenų pagrindinėms teisėms.
Tačiau kalinimo sąlygas nustato valstybės narės, įsipareigojusios laikytis šiuo klausimu 
Europos Tarybos nustatytų standartų, pvz., 2006 m. Europos kalėjimų taisyklių. Kaip matyti, 
šiuo metu nėra jokių ES taisyklių, kurios šiuo atveju galėtų būti taikomos. Tokiais atvejais 
Europos Komisijos kompetencijos sričiai nepriklauso tikrinti, kaip valstybėse narėse 
administruojami kalėjimai.



PE506.319v01-00 2/2 CM\930069LT.doc

LT

Nepaisant to, pernai Komisija paskelbė žaliąją knygą dėl tarpusavio pasitikėjimo kalinimo 
srityje didinimo1. Žaliojoje knygoje nagrinėjami kalinimo sąlygų ir kardomojo kalinimo 
klausimai ir apskritai svarstoma, koks turėtų būti ES vaidmuo šioje srityje. Atsakymų 
santrauka paskelbta interneto svetainėje2. Iš šių atsakymų matyti, kad daugelis valstybių narių 
šiuo etapu nepritaria griežtam ES lygmens teisiniam reguliavimui. Todėl prieš kurdama 
naujus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamo akto Komisija ketina skirti daugiausia 
dėmesio tinkamam kalinimo srityje nustatytų abipusio pripažinimo priemonių 
įgyvendinimui3; iki 2013 m. vidurio ji taip pat paskelbs trijų pamatinių sprendimų 
įgyvendinimo ataskaitas.

Be to, pažymėtina, kad sąlygas kalėjimuose atidžiai prižiūri Europos komitetas prieš 
kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, kaip nustatė Europos 
Taryba. Naujausia ataskaita apie Bulgariją paskelbta 2012 m. gruodžio 4 d., ją galima rasti 
internete šiuo adresu: http://www.cpt.coe.int/en/states/bgr.htm.

Išvada

Šiuo metu nėra jokių ES taisyklių, kurios šiuo atveju galėtų būti taikomos. Todėl Komisija 
negali toliau nagrinėti šio atvejo.

Kadangi šioje srityje nėra ES teisės aktų, už teisingumo ir kalinimo įstaigų administravimą 
išimtinai atsakingos nacionalinės valdžios institucijos.

Tačiau jei asmuo mano, kad jo pagrindinės teisės pažeistos, išnaudojęs visas vidaus teisės 
gynimo priemones, jis gali pateikti skundą Europos žmogaus teisių teismui Strasbūre.“

                                               
1 Žalioji knyga „Tarpusavio pasitikėjimo Europos teisingumo erdvėje didinimas. Žalioji 
knyga dėl ES baudžiamojo teisingumo teisės aktų taikymo laisvės atėmimo srityje“, 
COM/2011/0327 final.
2 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/110614_en.htm.
3 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/909/TVR dėl nuosprendžių baudžiamosiose 
bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu 
susijusias priemones, siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje, OL L 327, 2008 12 5, p. 27; 2008 m. lapkričio 
27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/947/TVR dėl teismo sprendimų ir sprendimų dėl lygtinio nuteisimo 
tarpusavio pripažinimo principo taikymo siekiant užtikrinti lygtinio atleidimo priemonių ir alternatyvių sankcijų 
priežiūrą, OL L 337, 2008 12 16, p. 102; 2009 m. spalio 23 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/829/TVR dėl 
tarpusavio pripažinimo principo taikymo sprendimams dėl kardomųjų priemonių Europos Sąjungos valstybėse 
narėse kaip alternatyvos kardomajam kalinimui, OL L 294, 2009 11 11, p. 20.


