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Θέμα: Αναφορά αριθ. 1554/2012, του Eike Riemann, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με επανεξέταση της ποινής του και μεταφορά από ισπανική σε 
γερμανική φυλακή 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταδικάστηκε σε φυλάκιση στην Ισπανία. Ζήτησε να μεταφερθεί στη Γερμανία 
για να εκτίσει εκεί το υπόλοιπο της ποινής του και σήμερα έχει μεταφερθεί σε γερμανική 
φυλακή. Έχει ζητήσει ακόμα τη μείωση της ποινής του λόγω της μεγάλης περιόδου 
προφυλάκισής του, καθώς και εξαιτίας των συνθηκών στην ισπανική φυλακή, οι οποίες κατά 
τη γνώμη του δεν πληρούσαν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Θεωρεί επίσης ότι έπεσε θύμα 
διακρίσεων διότι στη Γερμανία οι αλλοδαποί κρατούμενοι αποστέλλονται στη χώρα 
προέλευσής τους αφού εκτίσουν το ήμισυ της ποινής τους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Η απόφαση-πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ της 27ης Νοεμβρίου 20081 (απόφαση-πλαίσιο) 
καθιερώνει ένα σύστημα για τη μεταφορά κρατουμένων πίσω στο κράτος μέλος της 
εθνικότητας ή της συνήθους διαμονής τους. Εντούτοις, η απόφαση-πλαίσιο δεν έχει ακόμη 
                                               
1 Απόφαση-πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με 
την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις οι οποίες 
επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα ασφαλείας στερητικά της ελευθερίας, 
για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΕ L 327, 5.12.2008, σ. 27. 



PE519.664v01-00 2/2 CM\1004094EL.doc

EL

αρχίσει να εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη, παρά το γεγονός ότι η προθεσμία για αυτό 
έληξε στις 5 Δεκεμβρίου 2011. Ούτε η Γερμανία ούτε και η Ισπανία έχουν εφαρμόσει έως 
τώρα την εν λόγω απόφαση πλαίσιο.

Από το άρθρο 10 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, 
το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκύπτει 
ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει λόγω μη 
εφαρμογής έως τον Δεκέμβριο του 2014 ( που είναι το τέλος της μεταβατικής περιόδου).

Εφόσον η απόφαση πλαίσιο δεν έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο κανενός από τα δύο κράτη 
μέλη που εμπλέκονται στη μεταφορά, συνεχίζουν να εφαρμόζονται τα υφιστάμενα νομικά 
μέσα σχετικά με τη μεταφορά των κρατουμένων, όπως η σύμβαση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, του 1983, σχετικά με τη μεταφορά των καταδίκων, στην οποία είναι συμβαλλόμενα 
μέρη τόσο η Γερμανία όσο και η Ισπανία. Ως εκ τούτου, είναι πιθανό η μεταφορά του 
αναφέροντος να έχει πραγματοποιηθεί δυνάμει αυτής της σύμβασης.

Όσον αφορά την καταγγελία για τις συνθήκες κράτησης, πρέπει να σημειωθεί ότι παρότι η 
Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων ατόμων 
που τελούν υπό κράτηση στην ΕΕ, οι συνθήκες κράτησης υπόκεινται στην αρμοδιότητα των 
κρατών μελών που έχουν συμφωνήσει να τηρούν τα υφιστάμενα σχετικά πρότυπα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως είναι οι Ευρωπαϊκοί Σωφρονιστικοί Κανόνες του 2006. 

Εν τούτοις, η Επιτροπή δημοσίευσε πέρυσι Πράσινη Βίβλο σχετικά με την ενίσχυση της 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης στον τομέα της κράτησης1. Τα θέματα της Πράσινης Βίβλου είναι οι 
συνθήκες κράτησης, η προφυλάκιση και, γενικότερα, ο ρόλος που θα πρέπει να διαδραματίζει 
η ΕΕ στον τομέα αυτό. Περίληψη των απαντήσεων έχει δημοσιευθεί στον σχετικό ιστοχώρο2. 
Από τις απαντήσεις αυτές προκύπτει ότι τα περισσότερα κράτη μέλη δεν υποστηρίζουν την 
ισχυρή νομοθετική παρέμβαση σε επίπεδο ΕΕ στο στάδιο αυτό. 

Συμπέρασμα

Δεδομένου ότι ούτε η Γερμανία ούτε και η Ισπανία δεν έχουν εφαρμόσει την απόφαση 
πλαίσιο, είναι πιθανό η μεταφορά του αναφέροντος να πραγματοποιήθηκε δυνάμει της 
σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης, του 1983, σχετικά με τη μεταφορά των καταδίκων. 

Προς το παρόν, δεν υφίστανται ακόμη ενωσιακοί κανόνες που θα μπορούσαν να 
εφαρμοστούν στην προκείμενη περίπτωση. Ελλείψει σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον 
τομέα αυτό, υπάγεται η διοίκηση της δικαιοσύνης και των σωφρονιστικών ιδρυμάτων στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αδυνατεί να 
δώσει συνέχεια στο εν λόγω θέμα.

Εν τούτοις, όποιος θεωρεί ότι τα θεμελιώδη δικαιώματά του/της έχουν παραβιαστεί, μπορεί 
να υποβάλει καταγγελία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο 
Στρασβούργο, εφόσον έχει εξαντλήσει όλες τις δυνατές εσωτερικές προσφυγές.

                                               
1 Πράσινη Βίβλος για την Ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης στον ευρωπαϊκό δικαστικό 
χώρο - Πράσινη Βίβλος για την εφαρμογή της ενωσιακής ποινικής νομοθεσίας στον τομέα 
της κράτησης, COM/2011/0327 τελικό
2 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/110614_en.htm


