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reexaminarea pedepsei sale și transferul dintr-o închisoare spaniolă în una 
germană 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul a fost condamnat la închisoare în Spania. El a solicitat să fie transferat în 
Germania pentru a executa acolo restul pedepsei. Petiționarul a fost transferat la o închisoare 
din Germania. El a cerut ca pedeapsa sa să fie redusă, deoarece a petrecut o perioadă lungă de 
timp în detenție preventivă și din cauza condițiilor din închisoarea spaniolă, care în opinia sa 
nu sunt in conformitate cu standardele europene. De asemenea, el consideră că a fost 
discriminat, deoarece în Germania deținuții străini sunt trimiși înapoi în țara lor de origine 
după ce au executat jumătate din pedeapsă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 mai 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Decizia-cadru 2008/909/JAI din 27 noiembrie 20081 (decizia-cadru) instituie un sistem pentru 
transferul persoanelor condamnate în statul membru al căror resortisanți sunt sau în care își au 
reședința obișnuită. Cu toate acestea, până în prezent, decizia-cadru nu a fost pusă în aplicare 
de către toate statele membre, deși termenul de punere în aplicare a expirat la 

                                               
1 Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii 
reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate 
în scopul executării lor în Uniunea Europeană, JO L 327/27, 5.12.2008.
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5 decembrie 2011. Nici Germania și nici Spania nu au pus în aplicare până în prezent această 
decizie-cadru.

Din articolul 10 alineatul (1) din Protocolul  36 privind dispozițiile tranzitorii anexată la 
TFUE, reiese că Comisie Europeană nu poate declanșa proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor pentru neimplementarea până în decembrie 2014 (sfârșitul perioadei 
de tranziție).

Atât timp cât decizia-cadru nu a fost transpusă de niciuna dintre cele două state membre 
implicate în transfer, instrumentele juridice existente privind transferul persoanelor 
condamnate continuă să se aplice, printre care Convenția Consiliului Europei din 1983 privind 
transferarea persoanelor condamnate, din care fac parte atât Germania, cât și Spania. Prin 
urmare, este posibil ca transferul petiționarului să se fi efectuat în conformitatea cu această 
convenție.

În ceea ce privește plângerea privind condițiile de detenție, ar trebui menționat faptul că, deși 
Comisia acordă o mare importanță drepturilor fundamentale ale persoanelor care se află în 
detenție în UE, condițiile de detenție țin de competența statelor membre care au convenit să 
respecte standardele actuale ale Consiliului Europei în această privință, precum Normele 
europene privind penitenciarele din 2006. 

Cu toate acestea, Comisia a publicat anul trecut o Carte verde privind consolidarea încrederii 
reciproce în domeniul detenției 1. Temele abordate în Cartea verde sunt condițiile de detenție, 
arestarea preventivă și, în general, care ar trebui să fie rolul UE în acest domeniu. Un rezumat 
al răspunsurilor a fost publicat pe pagina de internet2. Din aceste răspunsuri reiese faptul că, în 
acest stadiu, majoritatea statelor membre nu acceptă o intervenția legislativă puternică la 
nivelul UE. 

Concluzie

Întrucât nici Germania, nici Spania nu au pus în aplicare decizia-cadru, transferul 
petiționarului este posibil să se fi efectuat în temeiul Convenției Consiliului Europei din 1983 
privind transferarea persoanelor condamnate. 

În prezent, la nivelul UE nu există încă norme care s-ar putea aplica în acest caz. În absența 
unei legislații europene în acest domeniu, administrarea instituțiilor de justiție și a 
penitenciarelor ține de competența autorităților naționale. Din acest motiv, Comisia nu poate 
da curs chestiunii de față.

Cu toate acestea, orice persoană care consideră că drepturile sale fundamentale au fost 
încălcate poate depune o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, 
după ce au fost epuizate toate căile de atac la nivel național.

                                               
1 Cartea verde „Consolidarea încrederii reciproce în spațiul judiciar european – o Carte verde privind aplicarea 
legislației UE referitoare la detenție în cadrul justiției penale”, COM/2011/0327.
2 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/110614_en.htm


