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Tárgy: Az Eike Riemann német állampolgár által benyújtott 1554/2012. számú 
petíció a büntetése és a spanyolországi börtönből németországi börtönbe 
történő áthelyezésének felülvizsgálatáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtóját Spanyolországban börtönbüntetésre ítélték. A petíció benyújtója kérte 
Németországba való átszállítását, hogy ott tölthesse le börtönbüntetése hátralévő részét. A 
petíció benyújtóját most már átszállították egy németországi börtönbe. Kérte börtönbüntetése 
csökkentését, mivel hosszú időt töltött előzetes letartóztatásban, valamint a spanyolországi 
börtön körülményei miatt, amely véleménye szerint nem felel meg az európai szabványoknak. 
Úgy véli továbbá, hogy megkülönböztetés érte, mivel Németországban az a gyakorlat, hogy a 
külföldi fogvatartottakat visszaküldik származási országukba azt követően, hogy letöltötték 
börtönbüntetésük felét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

„A Tanács 2008. november 27-i 2008/909/IB kerethatározata1 (kerethatározat) létrehozott egy 
rendszert a fogvatartottaknak az állampolgárságuk, illetve szokásos tartózkodási helyük 
                                               
1 A Tanács 2008/909/IB kerethatározata (2008. november 27.) a kölcsönös elismerés elvének 
büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással 
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szerinti tagállamba való átszállítására.. Ugyanakkor a kerethatározatot még nem hajtotta végre 
valamennyi tagállam, annak ellenére, hogy a végrehajtás határideje 2011. december 5-én 
lejárt. Ezidáig Németország és Spanyolország sem hajtotta végre a kerethatározatot.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló 
36. jegyzőkönyv 10. cikkének (1) bekezdéséből következik, hogy az Európai Bizottság 2014 
decemberéig (az átmeneti időszak végéig) nem indíthat a végrehajtás elmulasztása miatt 
kötelezettségszegési eljárást.

Ameddig az áthelyezésben érintett tagállamok nem ültetik át a kerethatározatot, addig a 
fogvatartottak áthelyezésére vonatkozó hatályos jogi eszközöket – többek között az elítélt 
személyek átszállításáról szóló, 1983.évi Európa tanácsi egyezmény, amelynek Németország 
és Spanyolország egyaránt részes fele – kell alkalmazni. Ezért feltételezhető, hogy a petíció 
benyújtójának átszállítása ezen egyezmény értelmében történt.

A fogva tartás körülményeivel kapcsolatos panasz tekintetében meg kell jegyezni, hogy bár a 
Bizottság rendkívüli jelentőséget tulajdonít annak, hogy az Unióban fogva tartott személyek 
alapvető jogait tiszteletben tartsák, a fogva tartás körülményeinek kérdése azonban a 
tagállamok hatáskörébe tartozik, mellyel kapcsolatban a tagállamok vállalták az Európa 
Tanács vonatkozó szabályainak, köztük a 2006. évi európai börtönszabályok betartását. 

A Bizottság azonban tavaly zöld könyvet1 tett közzé az őrizet területére vonatkozó kölcsönös 
bizalom megerősítéséről. A zöld könyv az őrizet körülményeit, az előzetes letartóztatást és 
általánosságban azt taglalta, hogy az Uniónak milyen szerepet kellene kapnia e téren. A 
válaszok összefoglalóját a Bizottság honlapján2 közzétették. E válaszokból az tűnik ki, hogy a 
legtöbb tagállam egyelőre nem támogatja az uniós szintű, erőteljes jogalkotási beavatkozást. 

Következtetés

Mivel Németország és Spanyolország sem hajtotta végre a kerethatározatot, a petíció 
benyújtójának átszállítása vélhetőleg az elítélt személyek átszállításáról szóló, 1983. évi 
Európa tanácsi egyezmény értelmében zajlott. 

Jelenleg még nincsenek olyan uniós szintű szabályok, amelyek erre az ügyre alkalmazhatók 
lennének. Az e területre vonatkozó uniós szabályozás hiányában tehát az igazságszolgáltatás 
és a büntetés-végrehajtási intézetek a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartoznak. Ezért a 
Bizottságnak nem áll módjában további lépéseket tenni az ügyben.

Amennyiben azonban bárki úgy ítéli meg, hogy alapvető jogait megsértették, a belföldi 
jogorvoslati lehetőségek kimerítése után keresetet nyújthat be a strasbourgi Emberi Jogok 
Európai Bíróságához.”

                                                                                                                                                  
járó intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek az Európai Unióban való végrehajtása céljából 
történő alkalmazásáról (HL L 327., 2008.12.5., 27–46. o.). 
1 A kölcsönös bizalom megerősítése a jog érvényesülésén alapuló európai térségben – Zöld 
könyv az őrizetre vonatkozó uniós büntető igazságszolgáltatási jogszabályok alkalmazásáról, 
COM(2011)0327.
2 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/110614_en.htm


