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Suġġett: Petizzjoni 1554/2012, imressqa minn Eike Riemann, ta’ ċittadinanza
Ġermaniża, dwar reviżjoni tal-kastig tiegħu u trasferiment minn ħabs 
Spanjol għal ħabs Ġermaniż 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant ġie kkundannat għall-ħabs fi Spanja. Huwa talab li jiġi ttrasferit lejn il-
Ġermanja biex iservi l-bqija tas-sentenza tiegħu hemmhekk. Il-petizzjonant issa ġie ttrasferit 
lejn ħabs Ġermaniż. Huwa talab li s-sentenza tiegħu titnaqqas, għaliex għadda żmien twil 
f’ħabs qabel ma nqatgħet is-sentenza, u minħabba l-kundizzjonijiet fil-ħabs Spanjol, li fl-
opinjoni tiegħu ma kinux konformi ma’ standards Ewropej. Huwa jqis ukoll li sofra 
diskriminazzjoni għaliex, fil-Ġermanja, il-ħabsin barranin jintbagħtu lura lejn pajjiżhom wara 
li jkunu qattgħu nofs is-sentenza tagħhom hemmhekk.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Mejju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013

Id-Deċiżjoni Qafas 2008/909/ĠAI tas-27 ta’ Novembru 20081 (Deċiżjoni Qafas) tistabbilixxi 
sistema għat-trasferiment tal-priġunieri lura lejn l-Istat Membru taċ-ċittadinanza jew tar-
residenza abitwali. Madankollu, sal-lum din id-Deċiżjoni Qafas għadha ma ġietx 
                                               
1 Deċiżjoni Qafas 2008/909/ĠAI tas-27 ta’ Novembru 2008 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju 
ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ sentenzi f’materji kriminali li jimponu pieni ta’ kustodja jew 
miżuri li jinvolvu ċ-ċaħda tal-libertà bil-għan li jiġu infurzati fl-Unjoni Ewropea, 
ĠU 5.12.2008, L 327/27. 
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implimentata mill-Istati Membri kollha, minkejja l-fatt li d-data tal-iskadenza għall-
implimentazzjoni kienet il-5 ta’ Diċembru 2011. S’issa la l-Ġermanja u lanqas Spanja 
għadhom ma implimentaw din id-Deċiżjoni Qafas. 

Mill-Artikolu 10(1) tal-Protokoll 36 dwar dispożizzjonijiet ta’ transizzjoni anness mat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, jirriżulta li l-Kummissjoni Ewropea ma tistax 
tibda proċeduri ta’ ksur għal nuqqas ta’ implimentazzjoni qabel Diċembru 2014 (it-tmiem tal-
perjodu ta’ transizzjoni).

Sakemm id-Deċiżjoni Qafas ma tkunx ġiet trasposta miż-żewġ Stati Membri involuti fit-
trasferiment, jibqgħu japplikaw l-istrumenti legali eżistenti dwar it-trasferiment ta’ priġunieri, 
bħall-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa tal-1983 dwar it-Trasferiment tal-Persuni 
Kkundannati, li kemm il-Ġermanja u kemm Spanja huma firmatarji tagħha. Għaldaqstant, 
x’aktarx li t-trasferiment tal-petizzjonant seħħ taħt din il-Konvenzjoni.

Fir-rigward tal-ilment dwar il-kundizzjonijiet ta’ detenzjoni, wieħed għandu jinnota li 
għalkemm il-Kummissjoni tagħti importanza kbira lir-rispett tad-drittijiet fundamentali tal-
persuni li huma f’detenzjoni fl-UE, il-kundizzjonijiet tad-detenzjoni jaqgħu taħt il-
kompetenza tal-Istati Membri li qablu li jirrispettaw l-istandards eżistenti tal-Kunsill tal-
Ewropa dwar il-kwistjoni, bħar-Regoli Ewropej dwar il-Ħabsijiet tal-2006. 

Mandakollu, is-sena l-oħra l-Kummissjoni ppubblikat Green Paper dwar it-tisħiħ tal-fiduċja 
reċiproka fil-qasam tad-detenzjoni1. It-temi tal-Green Paper kienu l-kundizzjonijiet ta’ 
detenzjoni, id-detenzjoni ta’ qabel il-proċess, u b’mod aktar ġenerali x’għandu jkun ir-rwol 
tal-UE f’dan il-qasam. Sommarju tar-risposti ġie ppubblikat fuq il-websajt2. Isegwi minn 
dawn ir-risposti li l-maġġorparti tal-Istati Membri ma jappoġġjawx l-intervent leġiżlattiv 
qawwi f’livell tal-UE f’dan l-istadju. 

Konklużjoni

Minħabba li la l-Ġermanja u lanqas Spanja għadhom ma implimentaw id-Deċiżjoni Qafas, it-
trasferiment tal-petizzjonant x’aktarx li seħħ taħt il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa tal-
1983 dwar it-Trasferiment tal-Persuni Kkundannati 

Kif inhuma l-affarijiet s’issa għad mhemm l-ebda regola tal-UE li tista’ tkun applikabbli f’dan 
il-każ. Fl-assenza ta’ leġiżlazzjoni Ewropea f’dan il-qasam, l-amministrazzjoni tal-ġustizzja u 
l-istituzzjonijiet penitenzjarji jidħlu fil-kompetenza esklussiva tal-awtoritajiet nazzjonali. Għal 
din ir-raġuni, mhux possibbli għall-Kummissjoni li ssegwi din il-materja ulterjorment.

Minkejja dan, kull min iqis li d-drittijiet fundamentali tiegħu jew tagħha sfaw miksura jista’ 
jressaq rikors quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem fi Strasburgu wara li r-
rimedji domestiċi kollha jkunu ġew eżawriti.

                                               
1 Green Paper - It-tisħiħ tal-fiduċja reċiproka fiż-żona ġudizzjarja Ewropea – Green Paper 
dwar l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-ġustizzja kriminali fil-qasam tad-
detenzjoni, COM/2011/0327 finali
2 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/110614_en.htm


