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Suġġett: Petizzjoni 1141/2012, imressqa minn Yordan Hristov Marinov, ta’ ċittadinanza 
Bulgara, dwar kundizzjonijiet fil-ħabs ‘Atlant’ fil-Bulgarija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li ġie arrestat taħt mandat Ewropew u f’Jannar 2011 ġie ttrasferit fil-ħabs 
‘Atlant’ fil-Bulgarija, isostni li l-priġunieri qed jiġu soġġetti għal trattament inammissibbli u 
kundizzjonijiet tal-ħabs insopportabbli (ċelel iffullati żżejjed, ħitan koperti mill-moffa, insetti, 
ikel li m’għadux xieraq għal konsum minn fornituri li filfatt huma qraba tad-direttur tal-ħabs). 
Għaldaqstant, il-petizzjonant qed jitlob investigazzjoni mill-Unjoni Ewropea fil-
kundizzjonijiet fit-12-il ħabs fil-Bulgarija, b’attenzjoni partikolarment mill-qrib lejn il-
kundizzjonijiet tal-ħabs li, huwa jsostni, jammontaw effettivament għall-‘ġenoċidju’ ta’ 
priġunieri Bulgari.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Diċembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Frar 2013

Il-Kummissjoni tagħti importanza kbira lill-osservanza tal-jeddijiet fundamentali tad-detenuti 
fl-UE. B’dana kollu, il-kondizzjonijiet tad-detenzjoni jidħlu fil-kompetenza tal-Istati Membri 
li qablu li josservaw l-istandards eżistenti tal-Kunsill tal-Ewropa f’din il-materja, bħalma 
huma r-Regoli Ewropej dwar il-Priġunerija 2006. Kif inhuma l-affarijiet l-lum għad ma hemm 
l-ebda regola tal-UE li tista’ tkun applikabbli f’dan il-każ. F’dawn is-sitwazzjonijiet, mhux 
kompitu tal-Kummissjoni Ewropea li tagħmlu skrutinju tal-mod li bih jiġu amministrati l-
ħabsijiet fl-Istati Membri.
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B’dana kollu, is-sena l-oħra l-Kummissjoni ppubblikat Green Paper dwar it-tisħiħ tal-fiduċja 
reċiproka fil-qasam tad-detenzjoni1. It-temi tal-Green Paper kienu l-kondizzjonijiet ta' 
detenzjoni, id-detenzjoni ta' qabel il-proċess, u b'mod aktar ġenerali x'għandu jkun ir-rwol tal-
UE f'dan il-qasam. Ġiet ippubblikata taqsira tar-risposti fuq il-websajt2. Isegwi minn dawn ir-
risposti li l-maġġorparti tal-Istati Membri ma jappoġġjawx l-intervent leġiżlattiv qawwi 
f’livell tal-UE f’dan l-istadju. Il-Kummissjoni għalhekk beħsiebek tiffoka fuq l-
implementazzjoni xierqa tal-istrumenti eżistenti tar-rikkonoxximent reċiproku adottati fil-
qasam tad-detenzjoni3 qabel ma ġew żviluppati xi proposti leġiżlattivi ġodda u se jippubblika 
r-rapporti ta’ implementazzjoni fuq it-tliet Deċiżjonijiet Qafas sa nofs l-2013.

Barra minn hekk, għandu jkun innutat li l-kundizzjonijiet fil-ħabsijiet huma mmonitorjati 
mill-qrib mill-Kumitat għall-Prevenzjoni tat-Tortura u ta' Trattament jew Pieni Inumani jew 
Degradanti (CPT) kif imwaqqaf mill-Kunsill tal-Ewropa. L-aktar rapport reċenti dwar il-
Bulgarija hu ddatat l-4 ta’ Diċembru 2012 u jista’ jiġi kkonsultat fuq dan is-sit: 
http://www.cpt.coe.int/en/states/bgr.htm

Konklużjoni

Ma hemm l-ebda regola tal-UE li tista’ tkun applikabbli f’dan il-każ. Għal din ir-raġuni, mhux 
possibbli għall-Kummissjoni li ssegwi din il-materja ulterjorment.

Għaldaqstant, fl-assenza ta’ leġiżlazzjoni Ewropea f’dan il-qasam, l-amministrazzjoni tal-
ġustizzja u l-istituzzjonijiet penitenzjarji jidħlu fil-kompetenza esklussiva tal-awtoritajiet 
nazzjonali.

B’dana kollu, kulmin iqis li jeddijietu fundamentali sfaw miksura jista’ jressaq rikors quddiem 
il-Qorti Ewropea tal-Jeddijiet tal-Bniedem fi Strasburgu wara li r-rimedji domestiċi kollha 
jkunu ġew eżawriti.

                                               
1 Green Paper - It-tisħiħ tal-fiduċja reċiproka fiż-żona ġudizzjarja Ewropea – Green Paper dwar l-applikazzjoni 
tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-ġustizzja kriminali fil-qasam tad-detenzjoni, COM/2011/0327 finali 
2 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/110614_en.htm
3 Id-Deċiżjoni Qafas 2008/909/ĠAI tas-27 ta' Novembru 2008 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ 
rikonoxximent reċiproku ta’ sentenzi f’materji kriminali li jimponu pieni ta’ kustodja jew miżuri li jinvolvu ċ-
ċaħda tal-libertà bil-għan li jiġu infurzati fl-Unjoni Ewropea u d-Deċiżjoni Qafas 2008/947/ĠAI tas-27 ta' 
Novembru 2008 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ sentenzi u deċiżjonijiet li 
jinvolvu probation bil-ħsieb ta’ sorveljanza ta’ miżuri ta’ probation u ta’ sanzjonijiet alternattivi, ĠU 16.12.2008, 
L 337/102, u d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/829/ĠAI tat-23 ta' Ottubru 2009 dwar l-applikazzjoni, bejn l-
Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku għal deċiżjonijiet dwar miżuri ta’ 
superviżjoni bħala alternattiva għal detenzjoni proviżorja, ĠU 11.11.2009, L 294/20.


