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Ref.: Petiția nr. 1141/2012, adresată de Yordan Hristov Marinov, de cetățenie 
bulgară, privind condițiile din închisoarea „Atlant” din Bulgaria

1. Rezumatul petiției

Petiționarul a fost arestat în temeiul unui mandat european de arestare și transferat în 
ianuarie 2011 în închisoarea „Atlant” din Bulgaria. Petiționarul descrie tratamentul inuman la 
care sunt supuși deținuții și condițiile insalubre în care trăiesc (celule supraaglomerate, pereți 
mucegăiți, insecte, mâncare expirată adusă de furnizori care sunt de fapt rude ale directorului 
închisorii). Petiționarul solicită Uniunii Europene și Parlamentului European să efectueze o 
anchetă în cele 12 închisori din țară, acordând o atenție deosebită condițiilor de detenție care, 
în opinia sa, sunt echivalente cu un „genocid” la care sunt supuși deținuții bulgari.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 decembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Comisia acordă o importanță deosebită respectării drepturilor fundamentale ale persoanelor 
care se află în detenție în UE. Cu toate acestea, condițiile de detenție întră în competența 
statelor membre, care au convenit să respecte standardele existente ale Consiliului Europei în 
acest domeniu, precum Normele europene privind penitenciarele 2006. În prezent, la nivelul 
UE nu există încă norme care s-ar putea aplica în acest caz. În asemenea situații, nu intră în 
competența Comisiei Europene să examineze modul în care penitenciarele sunt administrate 
în statele membre.

Cu toate acestea, Comisia a publicat anul trecut o Carte verde privind consolidarea încrederii 
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reciproce în domeniul detenției1. Temele abordate în Cartea verde sunt condițiile de detenție, 
arestarea preventivă și, în general, care ar trebui să fie rolul UE în acest domeniu. Un rezumat 
al răspunsurilor a fost publicat pe pagina de internet2. Din aceste răspunsuri reiese faptul că, în 
acest stadiu, majoritatea statelor membre nu acceptă o intervenția legislativă puternică la nivel 
european. Prin urmare, Comisia intenționează să se concentreze asupra punerii în aplicare în 
mod corespunzător a instrumentelor de recunoaștere reciprocă existente în materie de 
detenție3 înainte de a elabora orice altă propunere legislativă și va publica până la jumătatea 
anului 2013 rapoartele de punere în aplicare privind cele trei decizii-cadru.

În plus, trebuie remarcat faptul că condițiile de detenție sunt monitorizate îndeaproape de 
Comitetul european pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau 
degradante (CPT) stabilit de Consiliul Europei. Ultimul raport privind Bulgaria datează din 
4 decembrie 2012 și poate fi consultat la adresa: http://www.cpt.coe.int/en/states/bgr.htm

Concluzii

La nivelul UE nu există norme care s-ar putea aplica în acest caz. Din acest motiv, Comisia nu 
poate da curs chestiunii de față.

Prin urmare, în absența unei legislații europene în acest domeniu, administrarea instituțiilor de
justiție și a penitenciarelor intră în competența exclusivă a autorităților naționale.

Cu toate acestea, orice persoană care consideră că drepturile sale fundamentale au fost 
încălcate poate depune o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, 
după ce au fost epuizate toate căile de atac la nivel național.

                                               
1 Cartea verde „Consolidarea încrederii reciproce în spațiul judiciar european - o Carte verde privind aplicarea 
legislației UE referitoare la detenție în cadrul justiției penale”, COM/2011/0327 final.
2 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/110614_en.htm
3 Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii 
reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate 
în scopul executării lor în Uniunea Europeană (JO L 327, 5.12.2008, p. 27), Decizia-cadru 2008/947/JAI a 
Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor 
judecătorești și al deciziilor de probațiune în vederea supravegherii măsurilor de probațiune și a sancțiunilor 
alternative (JO L 337, 16.12.2008, p. 102), Decizia-cadru 2009/829/JAI a Consiliului din 23 octombrie 2009 
privind aplicarea, între statele membre ale Uniunii Europene, a principiului recunoașterii reciproce în materia 
deciziilor privind măsurile de supraveghere judiciară ca alternativă la arestarea preventivă (JO L 294, 
11.11.2009, p. 20).


