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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1554/2012, внесена от Айке Риман, с германско гражданство, 
относно преразглеждане на наказанието му и неговото прехвърляне от 
испански в германски затвор

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е бил осъден на затвор в Испания. Той е поискал да бъде 
прехвърлен в Германия, за да излежи останалата част от присъдата си там. Вносителят 
на петицията понастоящем е прехвърлен в германски затвор. Той е поискал присъдата 
му да бъде намалена, защото е прекарал дълго време в предварителния арест и поради 
условията в испанския затвор, които според него не са отговаряли на европейските 
стандарти. Той също така счита, че е бил обект на дискриминация, тъй като в Германия 
чуждестранните затворници се изпращат обратно в страната си на произход, след като 
са излежали половината от присъдата си.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 май 2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г.1 ( рамковото решение) 
създава система за изпращане на затворници обратно към държавата членка, чиито 

                                               
1 Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. за прилагане на принципа за взаимно 
признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода 
или мерки, включващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз, ОВ 
5.12.2008 г., L 327/27, 
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граждани са те или в която е обичайното им пребиваване. Към момента обаче това 
рамково решение все още не е приложено от всички държави членки въпреки факта, че 
срокът за прилагане е изтекъл на 5 декември 2011 г. Нито Германия, нито Испания са 
приложили досега това рамково решение.

От член 10, параграф 1 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби към 
Договора за функционирането на Европейския съюз следва, че Европейската комисия 
не може да започне производство за установяване на неизпълнение на задължения до 
декември 2014 г. (края на преходния период ).

Докато рамковото решение не е транспонирано от двете държави членки, участващи в 
прехвърлянето, продължават да се прилагат съществуващите правни инструменти за 
прехвърляне на лица, лишени от свобода, като Конвенцията за трансфер на осъдени 
лица на Съвета на Европа от 1983 г., по която както Германия, така и Испания са 
страни. Поради това е вероятно прехвърлянето на вносителя на петицията да е 
извършено съгласно тази конвенция.

По отношение на оплакването относно условията на задържане следва да се отбележи, 
че макар Комисията да отдава голямо значение на зачитането на основните права на 
лицата, които са задържани в ЕС, условията на задържане са от компетентността на 
държавите членки, които са се споразумели да спазват съществуващите стандарти на 
Съвета на Европа по въпроса, като например европейските правила за затворите от 
2006 г.

Въпреки това през миналата година Комисията публикува Зелена книга относно 
укрепване на взаимното доверие в областта на задържането1. Въпросите, които 
разглежда Зелената книга, са условията за задържане, досъдебното задържане и по-
общо каква следва да бъде ролята на ЕС в тази област. Обобщение на отговорите е 
публикувано на интернет страницата2. От тези отговори следва, че на този етап силната 
законодателна намеса на равнище ЕС не намира сериозна подкрепа сред повечето 
държави членки.

Заключение

Тъй като нито Германия, нито Испания са приложили рамковото решение, 
прехвърлянето на вносителя на петицията вероятно е било извършено съгласно 
Конвенцията за трансфер на осъдени лица на Съвета на Европа от 1983 г.

Понастоящем все още няма въведени правила на ЕС, които биха били приложими в 
този случай. При липса на европейско законодателство в тази област правораздаването 
и пенитенциарните институции са от компетентността на националните органи. Поради 
тази причина Комисията не може да предприеме последващи действия по този въпрос.

                                               
1 Зелена книга „Укрепването на взаимното доверие в европейското съдебно производство – Зелена книга 
относно прилагането на законодателството на ЕС по наказателноправни въпроси в областта на 
задържането“, COM/2011/0327 окончателен.
2 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/110614_en.htm
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Въпреки това, всеки, който счита, че неговите основни права са били нарушени, може 
да подаде жалба до Европейския съд по правата на човека в Страсбург, след като са 
изчерпани всички вътрешноправни средства за защита.


