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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1554/2012, którą złożył Eike Riemann (Niemcy) w sprawie 
ponownego rozpatrzenia jego kary i przeniesienia z hiszpańskiego do 
niemieckiego więzienia

1. Streszczenie petycji

Składającego petycję skazano na karę pozbawienia wolności w Hiszpanii. Wnioskował 
o przeniesienie do Niemiec, aby odbyć resztę kary w tamtejszym więzieniu. Składającego 
petycję przeniesiono już do więzienia w Niemczech. Wnioskował o zmniejszenie wyroku ze 
względu na ilość czasu spędzonego w areszcie tymczasowym oraz ze względu na warunki 
panujące w więzieniu hiszpańskim, które według niego nie są zgodne z normami 
europejskimi. Uważa również, że padł ofiarą dyskryminacji, ponieważ w Niemczech po 
odbyciu połowy kary obcokrajowców odsyła się z powrotem do ich kraju pochodzenia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 maja 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Decyzją ramową Rady 2008/909/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r.1 (decyzja ramowa) 
ustanawia się system przekazywania osób skazanych do państw, których są obywatelami lub 
w których mają miejsce zwykłego pobytu. Niemniej jednak do tej pory nie wszystkie państwa 
członkowskie wdrożyły przepisy zawarte w tej decyzji ramowej, mimo że termin wdrożenia 

                                               
1Decyzja ramowa Rady 2008/909/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego 
uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu 
wolności – w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej, Dz.U. L 327 z 5.12.2008, s. 27.
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upłynął dnia 5 grudnia 2011 r. Ani Niemcy, ani Hiszpania jak dotąd nie wdrożyły tej decyzji 
ramowej.

Z art. 10 ust. 1 Protokołu (nr 36) w sprawie postanowień przejściowych załączonego do 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wynika, że Komisja Europejska nie może 
wszcząć postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
polegającego na braku wdrożenia przepisów do grudnia 2014 r. (koniec okresu 
przejściowego).

Do czasu transpozycji decyzji ramowej przez obydwa państwa członkowskie, między którymi 
nastąpiło przekazanie, nadal zastosowanie mają obowiązujące instrumenty prawne dotyczące 
przekazywania osób skazanych, takie jak Konwencja Rady Europy o przekazywaniu osób 
skazanych z 1983 r., której stronami są Niemcy i Hiszpania. Prawdopodobnie zatem 
przekazanie składającego petycję odbyło się na podstawie tej konwencji.

W odniesieniu do skargi na warunki odbywania kary należy zauważyć, że mimo iż Komisja 
przykłada wielką wagę do poszanowania podstawowych praw osób odbywających karę 
pozbawienia wolności w UE, to warunki odbywania tej kary należą do kompetencji państw 
członkowskich, które zobowiązały się do przestrzegania norm Rady Europy w tym zakresie, 
takich jak Europejskie Reguły Więzienne z 2006 r.

Niemniej jednak w ubiegłym roku Komisja opublikowała zieloną księgę dotyczącą 
zwiększenia wzajemnego zaufania w obszarze pozbawienia wolności1. W zielonej księdze 
poruszono następujące zagadnienia: warunki odbywania kary, areszt tymczasowy, a także 
rolę, jaką powinna w tej dziedzinie odgrywać UE. Na stronie internetowej zamieszczono 
streszczenie odpowiedzi2. Z odpowiedzi tych wynika, że na obecnym etapie większość 
państw członkowskich nie popiera wprowadzenia powszechnie obowiązujących rozwiązań 
ustawodawczych na szczeblu unijnym.

Wniosek

Ponieważ Niemcy i Hiszpania nie wdrożyły decyzji ramowej, przekazanie składającego 
petycję odbyło się prawdopodobnie na podstawie Konwencji Rady Europy o przekazywaniu 
osób skazanych z 1983 r.

Na obecnym etapie nie obowiązują jeszcze żadne przepisy prawa UE, które miałyby 
zastosowanie do omawianego przypadku. Z uwagi na brak europejskich przepisów 
w omawianej dziedzinie kwestie wymierzania sprawiedliwości oraz funkcjonowania 
zakładów karnych należą do kompetencji władz krajowych. Z tego względu Komisja nie ma 
możliwości podjęcia dalszych działań w tej sprawie.

Niemniej każda osoba, która uważa, że doszło do naruszenia jej praw podstawowych, po 
wyczerpaniu wszystkich krajowych środków odwoławczych może wnieść skargę do 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

                                               
1Zielona księga pt. „Zwiększenie wzajemnego zaufania w ramach europejskiej przestrzeni sądowej – Zielona 
księga w sprawie stosowania przepisów UE dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych 
w obszarze pozbawienia wolności” (COM(2011)0327 final).
2http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/110614_en.htm.


