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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1141/2012, którą złożył Jordan Hristow Marinow (Bułgaria), w 
sprawie warunków panujących w więzieniu „Atlant” w Bułgarii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który został zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania 
i w styczniu 2011 r. przeniesiony do więzienia „Atlant” w Bułgarii, utrzymuje, że więźniowie 
są traktowani w niedopuszczalny sposób i przetrzymywani w szkodliwych warunkach 
(przepełnione cele, ściany pokryte pleśnią, insekty, żywność, która nie nadaje się już do 
spożycia i pochodzi od dostawców będących w rzeczywistości krewnymi dyrektora 
więzienia). Z powyższych względów składający petycję zwraca się do Unii Europejskiej i 
Parlamentu Europejskiego o przeprowadzenie dochodzenia w sprawie warunków w 12 
bułgarskich więzieniach ze szczególnym uwzględnieniem warunków odbywania kary 
pozbawienia wolności, które, jak utrzymuje, w rzeczywistości oznaczają „ludobójstwo” 
bułgarskich więźniów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 grudnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Komisja przywiązuje wielką wagę do kwestii przestrzegania podstawowych praw osób 
odbywających karę pozbawienia wolności na terytorium UE. Tym niemniej zapewnienie 
odpowiednich warunków odbywania kary leży w gestii państw członkowskich, które wyraziły 
zgodę na przestrzeganie obowiązujących norm Rady Europy dotyczących tej kwestii, takich 
jak europejskie przepisy penitencjarne z 2006 r. Na obecnym etapie nie obowiązują jeszcze 
żadne przepisy prawa UE, które miałyby zastosowanie do omawianego przypadku. W takich 
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sytuacjach Komisja Europejska nie posiada uprawnień do szczegółowej kontroli sposobu 
zarządzania więzieniami w państwach członkowskich.

Tym niemniej w ubiegłym roku Komisja opublikowała zieloną księgę w sprawie stosowania 
przepisów UE dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w obszarze 
pozbawienia wolności1. W zielonej księdze poruszono następujące zagadnienia: warunki 
pozbawienia wolności, areszt tymczasowy, a także rolę, jaką powinna w tej dziedzinie 
odgrywać UE. Na stronie internetowej zamieszczono streszczenie odpowiedzi2. Z odpowiedzi 
tych wynika, że na obecnym etapie większość państw członkowskich nie popiera 
wprowadzenia powszechnie obowiązujących rozwiązań ustawodawczych na szczeblu 
unijnym. Z tego względu Komisja zamierza skoncentrować się na kwestii odpowiedniego 
stosowania istniejących już instrumentów wzajemnego uznawania, które zostały przyjęte w 
kwestii pozbawienia wolności3, zamiast skupiać się na opracowywaniu nowych wniosków 
ustawodawczych; Komisja do połowy 2013 r. opublikuje sprawozdania z wdrożenia trzech 
decyzji ramowych.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że warunki panujące w więzieniach są przedmiotem ścisłej 
kontroli ze strony powołanego przez Radę Europy Europejskiego Komitetu do spraw 
Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu. 
Ostatnie sprawozdanie dotyczące Bułgarii opatrzone jest datą 4 grudnia 2012 r. i można 
zapoznać się z jego treścią pod adresem: http://www.cpt.coe.int/en/states/bgr.htm

Podsumowanie

Na obecnym etapie nie obowiązują żadne przepisy prawa UE, które miałyby zastosowanie do 
omawianego przypadku. Z tego względu Komisja nie ma możliwości podjęcia dalszych 
działań w tej sprawie.

Z uwagi na brak europejskich przepisów w omawianej dziedzinie kwestia wymierzania 
sprawiedliwości oraz funkcjonowanie zakładów karnych należą do wyłącznych kompetencji 
władz krajowych.

Tym niemniej każda osoba, która uważa, że doszło do naruszenia jej praw podstawowych, po 
wyczerpaniu wszystkich krajowych środków odwoławczych, może wnieść skargę do 
                                               
1 Zielona księga dotycząca zwiększenia wzajemnego zaufania w ramach europejskiej 
przestrzeni sądowej – Zielona księga w sprawie stosowania przepisów UE dotyczących 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w obszarze pozbawienia wolności 
(COM/2011/0327 final).
2 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/110614_en.htm
3 Decyzja ramowa 2008/909/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania 
do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności –
w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej, Dz.U. L 327 z 5.12.2008, s.27, decyzja ramowa 
2008/947/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków i 
decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia w celu nadzorowania przestrzegania warunków 
zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych, Dz.U. L 337 z 16.12.2008, s. 102 oraz decyzja 
ramowa 2009/829/WSiSW z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stosowania przez państwa członkowskie 
Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru stanowiących 
alternatywę dla tymczasowego aresztowania , Dz.U. L 294 z 11.11.2009, s. 20.
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Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.


