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Temats: Lūgumraksts Nr. 1141/2012, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Hristov 
Marinov, par apstākļiem „Atlant” cietumā Bulgārijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas tika apcietināts, pamatojoties uz Eiropas apcietināšanas orderi, 
un 2011. gada janvārī pārvietots uz „Atlant” cietumu Bulgārijā, uzskata, ka pret ieslodzītajiem 
izturas nepieņemamā veidā, un cietuma apstākļi nav higiēniski (pārpildītas cietuma kameras, 
sienas, ko sedz pelējums, kukaiņi, ēdiens, kas vairs nav piemērots patēriņam un ir no 
piegādātājiem, kas patiesībā ir cietuma vadītāja radinieki). Lūgumraksta iesniedzējs lūdz 
Eiropas Savienību un Eiropas Parlamentu veikt izmeklēšanu par apstākļiem 12 Bulgārijas 
cietumos, jo īpaši uzmanību pievēršot apstākļiem ieslodzījuma vietās, kas, viņaprāt, līdzinās 
genocīdam pret Bulgārijas ieslodzītajiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 20. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Komisija piešķir lielu nozīmi to personu pamattiesību ievērošanai, kuras ES atrodas 
apcietinājumā. Tomēr par apcietinājuma apstākļiem ir atbildīgas dalībvalstis, kas šajā 
jautājumā ir vienojušās ievērot pastāvošos Eiropas Padomes apstiprinātos standartus, 
piemēram, Eiropas cietumu noteikumus. Pašlaik ES vēl nepastāv noteikumi, kurus šajā 
gadījumā būtu iespējams piemērot. Šādos gadījumos pārbaudes par to, kādā veidā dalībvalstīs 
tiek pārvaldīti cietumi, nav Eiropas Komisijas kompetencē.

Tomēr pagājušajā gadā Komisija publicēja Zaļo grāmatu par savstarpējās uzticēšanās 
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stiprināšanu saistībā ar brīvības atņemšanu1. Zaļajā grāmatā tiek aplūkoti jautājumi par 
apcietinājuma apstākļiem, pirmstiesas apcietinājumu un lomu, kas šajā sfērā kopumā būtu 
jāieņem ES. Atbilžu kopsavilkums ir publicēts tīmekļa vietnē2. No šīm atbildēm var secināt, 
ka lielākā daļa dalībvalstu neatbalsta stingru regulatīvu pasākumu ieviešanu ES līmenī šajā 
posmā. Tādēļ Komisija, kamēr nav izstrādāti jauni tiesību aktu priekšlikumi, galveno 
uzmanību plāno pievērst pienācīgai pastāvošo savstarpējās atzīšanas instrumentu īstenošanai, 
kas pieņemti aizturēšanas jomā3, un 2013. gada vidū publicēs triju Padomes Pamatlēmumu 
izpildes ziņojumus.

Turklāt ir jāatzīmē, ka apcietinājuma apstākļus stingri uzrauga Eiropas Padome izveidotā 
Eiropas komiteja spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai 
(CPT). Jaunākais ziņojums saistībā ar Bulgāriju ir iesniegts 2012. gada 4. decembrī un to var 
apskatīt šādā tīmekļa vietnē: http://www.cpt.coe.int/en/states/bgr.htm

Secinājums

Pašlaik ES nepastāv noteikumi, kurus būtu iespējams piemērot šajā gadījumā. Tāpēc 
Komisijai nav iespēju izskatīt šo jautājumu.

Tādēļ, kamēr šajā jomā nepastāv Eiropas tiesību akti, tiesu un labošanas iestāžu pārvaldība ir 
tikai dalībvalstu iestāžu atbildībā.

Tomēr ikviens, kurš uzskata, ka viņa pamattiesības ir pārkāptas, var iesniegt sūdzību Eiropas 
Cilvēktiesību tiesā (ECT) Strasbūrā pēc tam, kad ir izmantoti visi valsts tiesiskās aizsardzības 
līdzekļi.

                                               
1 Zaļā grāmata „Savstarpējās uzticēšanās stiprināšana Eiropas tiesiskuma telpā — Zaļā grāmata par ES tiesību 
aktu krimināltiesību jomā piemērošanu saistībā ar brīvības atņemšanu”, COM/2011/0327 galīgā redakcija.
2 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/110614_en.htm
3 Padomes Pamatlēmums 2008/909/TI (2008. gada 27. novembris) par savstarpējas atzīšanas principa 
piemērošanu attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ar kuriem piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar 
brīvības atņemšanu saistīti pasākumi, lai tos izpildītu Eiropas Savienībā, OV 12.2008, L 327/27, Padomes 
Pamatlēmums 2008/947/TI (2008. gada 27. novembris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu tādiem 
spriedumiem un probācijas lēmumiem, kuri paredzēti probācijas pasākumu un alternatīvu sankciju uzraudzībai, 
OV 16.12.2008, L 337/102, un Padomes Pamatlēmums 2009/829/TI (2009. gada 23. oktobris), ar ko attiecībās 
starp Eiropas Savienības dalībvalstīm savstarpējas atzīšanas principu piemēro lēmumiem par uzraudzības 
pasākumiem kā alternatīvu pirmstiesas apcietinājumam, OV 11.11.2009, L 294/20.


