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Tema: Peticija Nr. 1554/2012 dėl peticijos pateikėjo bausmės persvarstymo ir jo 
perkėlimo iš Ispanijos į Vokietijos kalėjimą, kurią pateikė Vokietijos pilietis 
Eike Riemann 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nuteistas įkalinimo bausme Ispanijoje. Jis prašė, kad būtų perkeltas į 
Vokietiją, kur atliktų likusią bausmę. Peticijos pateikėjas dabar perkeltas į Vokietijos 
kalėjimą. Jis paprašė, kad jo bausmė būtų sumažinta, nes ilgą laiką jam buvo skirtas 
kardomasis įkalinimas, taip pat dėl Ispanijos kalėjimo sąlygų, kurios, jo nuomone, neatitinka 
Europos Sąjungos standartų. Jis taip pat mano, kad patyrė diskriminaciją, nes Vokietijoje 
užsienio kaliniai išsiunčiami į savo kilmės šalį praėjus pusei jų įkalinimo laikotarpio.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„2008 m. lapkričio 27 d. Pamatiniu sprendimu 2008/909/TVR1 (Pamatinis sprendimas) 
nustatoma kalinių perkėlimo į valstybę narę, kurios piliečiai jie yra arba kurioje yra jų 
nuolatinė gyvenamoji vieta, sistema. Vis dėlto iki šiol dar ne visos valstybės narės įgyvendino 
pamatinį sprendimą, nepaisant to, kad galutinis įgyvendinimo terminas baigėsi 2011 m. 
gruodžio 5 d. Nei Vokietija, nei Ispanija dar neįgyvendino šio Pamatinio sprendimo.

                                               
1 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/909/TVR dėl nuosprendžių baudžiamosiose bylose 
tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias 
priemones, siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje, OL L 327, 2008 12 5, p. 27. 



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

LT

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio 
nuostatų 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Europos Komisija negali pradėti pažeidimo 
nagrinėjimo procedūrų dėl neįgyvendinimo iki 2014 m. gruodžio mėn. (pereinamojo 
laikotarpio pabaigos).

Kol Pamatinis sprendimas nėra abiejų susijusių valstybių perkeltas į nacionalinę teisę, toliau 
taikomos esamos teisinės priemonės dėl kalinių perdavimo, kaip antai 1983 m. Europos 
Tarybos konvencija dėl nuteistųjų asmenų perdavimo, prie kurios prisijungusi ir Vokietija, ir 
Ispanija. Todėl gali būti, kad peticijos pateikėjo perkėlimas atliktas pagal šią konvenciją.

Kalbant apie skundą dėl kalinimo sąlygų, derėtų atkreipti dėmesį, kad, nors Komisija skiria 
daug dėmesio tam, kad būtų laikomasi ES kalinčių asmenų pagrindinių žmogaus teisių, 
kalinimo sąlygų klausimas priskiriamas valstybių narių kompetencijai, kurios susitarė laikytis 
galiojančių Europos Tarybos reikalavimų šioje srityje, kaip antai 2006 m. Europos kalinimo 
taisyklių. 

Nepaisant to, pernai Komisija paskelbė žaliąją knygą dėl tarpusavio pasitikėjimo kalinimo 
srityje didinimo1. Žaliojoje knygoje nagrinėjami kalinimo sąlygų ir kardomojo kalinimo 
klausimai ir apskritai svarstoma, koks turėtų būti ES vaidmuo šioje srityje. Atsakymų 
santrauka paskelbta interneto svetainėje2. Iš šių atsakymų matyti, kad daugelis valstybių narių 
šiuo etapu nepritaria griežtam ES lygmens teisiniam reguliavimui. 

Išvada

Kadangi nei Vokietija, nei Ispanija neįgyvendino Pamatinio sprendimo, panašu, kad peticijos 
pateikėjas buvo perkeltas pagal 1983 m. Europos Tarybos konvenciją dėl nuteistųjų asmenų 
perdavimo. 

Kaip matyti, šiuo metu nėra jokių ES taisyklių, kurios šiuo atveju galėtų būti taikomos. 
Kadangi šioje srityje nėra ES teisės aktų, teisingumo ir kalinimo įstaigų administravimas 
priskiriamas nacionalinių valdžios institucijų kompetencijai. Todėl Komisija negali toliau 
nagrinėti šio atvejo.

Tačiau jei asmuo mano, kad jo pagrindinės teisės pažeistos, išnaudojęs visas vidaus teisės 
gynimo priemones, jis gali pateikti skundą Europos žmogaus teisių teismui Strasbūre.“

                                               
1 Žalioji knyga „Tarpusavio pasitikėjimo Europos teisingumo erdvėje didinimas. Žalioji knyga dėl ES 
baudžiamojo teisingumo teisės aktų taikymo laisvės atėmimo srityje“, COM(2011) 0327 galutinis.
2 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/110614_en.htm


