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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1554/2012, ktorú predkladá Eike Riemann (nemecký štátny 
príslušník) o opätovnom posúdení svojho trestu a odovzdaní zo španielskeho 
do nemeckého väzenia 

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície bol v Španielsku odsúdený na trest odňatia slobody. Požiadal o prevoz do 
Nemecka, kde by si odsedel zvyšok trestu. Predkladateľ petície bol prevezený do väzenia 
v Nemecku. O zníženie svojho trestu požiadal preto, lebo dlhý čas strávil v cele predbežného 
zadržania, ako aj z dôvodu podmienok v španielskom väzení, ktoré podľa jeho názoru 
nespĺňajú európske normy. Takisto sa domnieva, že sa stal obeťou diskriminácie, pretože 
v Nemecku sa uväznené osoby cudzej štátnej príslušnosti po odsedení polovice trestu 
odovzdávajú späť do krajiny svojho pôvodu.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 22. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 28. augusta 2013

Rámcovým rozhodnutím 2008/909/SVV z 27. novembra 20081 (rámcové rozhodnutie) sa 
zriaďuje systém odovzdávania uväznených osôb späť do členského štátu, ktorého sú štátnymi 
príslušníkmi alebo v ktorom majú zvyčajný pobyt. Toto rámcové rozhodnutie sa však 
v súčasnosti nevykonáva vo všetkých členských štátoch, a to napriek tomu, že už uplynula 
                                               
1 Rámcové rozhodnutie Rady 2008/909/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady 
vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia 
slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na účely ich výkonu 
v Európskej únii, Ú. v. EÚ L 327, 5.12.2008, s. 27. 
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lehota vykonávania stanovená na 5. decembra 2011. Nemecko ani Španielsko toto rámcové 
rozhodnutie doteraz nevykonali.

Z článku 10 ods. 1 protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach pripojených k Zmluve 
o fungovaní Európskej únie vyplýva, že Európska komisia nemôže začať konanie o porušení 
z dôvodu nevykonania do decembra 2014 (do konca prechodného obdobia).

Pokiaľ obe krajiny, ktoré sú účastníkmi odovzdania, netransponujú toto rámcové rozhodnutie, 
aj naďalej sa uplatňujú existujúce právne nástroje na odovzdávanie uväznených osôb, ako sú 
Dohovor Rady Európy z roku 1983 o odovzdávaní odsúdených osôb, ktorého zmluvnými 
stranami je Nemecko aj Španielsko. Preto je pravdepodobné, že odovzdanie predkladateľa 
petície prebehlo na základe tohto dohovoru.

Pokiaľ ide o sťažnosti na podmienky vo väzení, treba poznamenať, že aj keď Komisia 
prikladá veľký význam rešpektovaniu základných práv osôb uväznených v EÚ, podmienky 
uväznenia patria medzi právomoci členských štátov, ktoré sa dohodli na dodržiavaní noriem 
Rady Európy v tejto oblasti, napríklad Európskych väzenských pravidiel z roku 2006. 

Minulý rok Komisia uverejnila Zelenú knihu o posilnení vzájomnej dôvery v oblasti 
pozbavenia osobnej slobody1. Zelená kniha sa zaoberala témami ako podmienky pozbavenia 
osobnej slobody, pozbavenie osobnej slobody v predsúdnom konaní a vo všeobecnosti tým, 
aká by mala byť úloha EÚ v tejto oblasti. Súhrn odpovedí bol uverejnený na internetovej 
stránke2. Z týchto odpovedí vyplýva, že väčšina členských štátov v tejto fáze nepodporuje 
dôrazný legislatívny zásah na úrovni EÚ. 

Záver

Keďže Nemecko ani Španielsko nevykonali rámcové rozhodnutie, odovzdanie predkladateľa 
petície sa pravdepodobne uskutočnilo na základe Dohovoru Rady Európy z roku 1983 
o odovzdávaní odsúdených osôb. 

V takejto situácii neexistuje žiadny právny predpis EÚ, ktorý by bolo možné uplatniť 
v predmetnom prípade. Keďže v tejto oblasti neexistujú žiadne európske právne predpisy, 
justícia a väzenstvo patria do rozsahu pôsobnosti vnútroštátnych orgánov. Z uvedeného 
dôvodu nie je možné, aby Komisia následne kontrolovala danú záležitosť.

Každá osoba, ktorá sa domnieva, že boli porušené jej základné práva, sa po vyčerpaní 
všetkých domácich nápravných prostriedkov môže obrátiť so sťažnosťou na Európsky súd pre 
ľudské práva v Štrasburgu.

                                               
1 Zelená kniha o posilnení vzájomnej dôvery v európskom justičnom priestore – Zelená kniha 
o uplatňovaní trestnoprávnych predpisov EÚ v oblasti pozbavenia osobnej slobody, 
COM/2011/0327 v konečnom znení.
2 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/110614_en.htm


