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Temats: Lūgumraksts Nr. 1554/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais 
Eike Riemann, par viņam piemērotā soda pārskatīšanu un viņa pārvešanu no 
Spānijas cietuma uz Vācijas cietumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējam Spānijā ir piespriests cietumsods. Viņš ir lūdzis, lai viņu pārved uz 
Vāciju, kur viņš izciestu atlikušo soda termiņu. Tagad lūgumraksta iesniedzējs ir pārvests uz 
Vācijas cietumu. Viņš lūdz samazināt sodu sakarā ar to, ka ilgu laiku ir pavadījis pirmstiesas 
apcietinājumā, kā arī sakarā ar apstākļiem Spānijas cietumā, kas, viņaprāt, neatbilst Eiropas 
standartiem. Tāpat viņš uzskata, ka ir ticis diskriminēts, jo Vācijā ārvalstu cietumnieki pēc 
tam, kad pusi soda laika ir izcietuši, tiek sūtīti atpakaļ uz to izcelsmes valsti.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 22. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

2008. gada 27. novembra Padomes Pamatlēmumā 2008/909/TI1 (Pamatlēmums) ir noteikta 
sistēma ieslodzīto pārvešanai atpakaļ uz valstspiederības vai pastāvīgās dzīvesvietas 
dalībvalsti. Tomēr līdz šim ne visas dalībvalstis ir īstenojušas šo Pamatlēmumu, kaut arī 
īstenošanas termiņš bija 2011. gada 5. decembris. Ne Vācija, ne Spānija līdz šim nav 
īstenojušas šo Pamatlēmumu.
                                               
1 Padomes Pamatlēmums 2008/909/TI (2008. gada 27. novembris) par savstarpējas atzīšanas 
principa piemērošanu attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ar kuriem piespriesti brīvības 
atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi, lai tos izpildītu Eiropas 
Savienībā, OV L 327, 5.12.2008., 27. lpp.
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Līgumam par Eiropas Savienības darbību pievienotā Protokola Nr. 36 par pārejas
noteikumiem 10. panta 1. punktā ir noteikts, ka Eiropas Komisija nevar sākt pienākumu 
neizpildes procedūru par neīstenošanu līdz 2014. gada decembrim (pārejas perioda beigas).

Kamēr abas pārvešanā iesaistītās dalībvalstis nav transponējušas Pamatlēmumu, turpina 
piemērot pašreizējos tiesiskos instrumentus attiecībā uz ieslodzīto pārvešanu, piemēram, 
Eiropas Padomes 1983. gada Konvenciju par notiesātu personu nodošanu soda izciešanai (gan 
Vācija, gan Spānija ir šīs Konvencijas dalībvalsts). Tāpēc, iespējams, ka lūgumraksta 
iesniedzēja pārvešana ir notikusi saskaņā ar šo Konvenciju.

Attiecībā uz sūdzību par ieslodzījuma apstākļiem ir jānorāda, ka, lai gan Komisija uzskata, ka 
ir ļoti svarīgi ievērot ieslodzījumā esošo ES pilsoņu pamattiesības, ieslodzījuma apstākļi ir to 
dalībvalstu kompetencē, kas ir piekritušas ievērot Eiropas Padomes standartus šajā jomā, 
piemēram, 2006. gada Eiropas Ieslodzījuma vietu noteikumus.

Tomēr pagājušajā gadā Komisija publicēja Zaļo grāmatu par savstarpējās uzticēšanās 
stiprināšanu brīvības atņemšanas jomā1. Zaļās grāmatas temati bija ieslodzījuma apstākļi, 
pirmstiesas apcietinājums un vispārīgāk — jautājums par to, kādai būtu jābūt ES lomai šajā 
jomā. Atbilžu kopsavilkums ir publicēts tīmekļa vietnē2. Šīs atbildes apliecina, ka pašlaik 
vairākums dalībvalstu neatbalsta spēcīgu normatīvu iejaukšanos ES līmenī.

Secinājums

Tā kā ne Vācija, ne Spānija nav īstenošanas Pamatlēmumu, lūgumraksta iesniedzēja 
pārvešana, iespējams, ir notikusi saskaņā ar Eiropas Padomes 1983. gada Konvenciju par 
notiesātu personu nodošanu.

Pagaidām nav tādu ES noteikumu, ko varētu piemērot šai lietai. Tā kā šajā jomā nav Eiropas 
tiesību aktu, tiesu un brīvības atņemšanas iestāžu administrēšana ir valsts varas iestāžu 
kompetencē. Tāpēc Komisija nevar turpināt uzraudzīt šo jautājumu.

Tomēr ikviens, kurš uzskata, ka viņa vai viņas pamattiesības ir pārkāptas, var iesniegt sūdzību 
Eiropas Cilvēktiesību tiesā Strasbūrā pēc tam, kad visi valsts līmenī pieejamie tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi ir izsmelti.

                                               
1 Zaļā grāmata „Savstarpējās uzticēšanās stiprināšana Eiropas tiesiskuma telpā – Zaļā grāmata 
par ES tiesību aktu krimināltiesību jomā piemērošanu saistībā ar brīvības atņemšanu” 
COM(2011)0327 final.
2 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/110614_en.htm.


