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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0468/2012, внесена от Roman Dudaryk, с полско гражданство, 
относно предполагаемо незачитане от страна на полските органи на Рамково 
решение 2008/909/ПВР на Съвета за прилагане на принципа за взаимно 
признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат 
наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, 
за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз

1. Резюме на петицията

След като е бил задържан и експулсиран от Швеция, вносителят на петицията в 
момента излежава наказание лишаване от свобода в Полша. Изпълнението на 
постановената санкция се основава на принципа на взаимно признаване на съдебни 
решения по наказателни дела, установен в Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета за 
прилагане на принципа за взаимно признаване към съдебни решения по наказателни 
дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, включващи 
лишаване от свобода. Вносителят на петицията подчертава, че въпреки полското си 
гражданство, той е много повече свързан с Швеция, мястото на пребиваване на 
неговата партньорка с шведско гражданство и техните непълнолетни деца. Като се има 
предвид икономическото положение на двойката, редовното осъществяване на контакт 
не е възможно и вносителят на петицията не смята, че изпълнението на неговото 
наказание лишаване от свобода в Полша подобрява неговите възможности за социална 
реабилитация, тъй като той счита Швеция за свой семеен и социален център. Като се 
основава на тези конкретни елементи от Рамковото решение, вносителят на петицията 
се обръща към редица полски инстанции, сред които президента, министър-
председателя и полския омбудсман, с цел да може да излежи остатъка от своето 
наказание лишаване от свобода в Швеция. Като се има предвид, че тези постъпки са се 
оказали безрезултатни, вносителят на петицията призовава Европейския парламент да
се заеме със случая.
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2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6.

3. Отговор от Комисията, получен на 27 ноември 2012 г.

Вносителят на петицията е подал жалба срещу полската държава поради неспазването 
от нейна страна на  разпоредбите на Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета.

Вносителят на петицията е полски гражданин, който е трансфериран от Швеция на 22 
юли 2010 г., за да излежи наказание лишаване от свобода в Полша. Той твърди, че 
шансовете му за социално реабилитиране са застрашени, тъй като семейството му и 
социалният му живот са базирани в Швеция от 2006 г. насам. В резултат на това той 
желае да излежи остатъка от своето наказание в Швеция. Швеция е подала искане за 
тази цел пред Полша.

Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. за прилагане на 
принципа за взаимно признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се 
налагат наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода 
(наричано по—долу: рамковото решение) установява система за трансфер на осъдени 
затворници обратно в държавата членка, чиито граждани са или където обичайно 
пребивават.

Съгласно член 28, параграф 1 от рамковото решение искания за трансфер, получени 
преди 5 декември 2011 г. продължават да се регулират от съществуващите правни 
инструменти относно трансфера на осъдени лица. За получените след тази дата искания 
се прилагат правилата, приети от държавите членки съгласно настоящото рамково 
решение.
Следователно, ако искането от страна на шведските органи е подадено преди 5 
декември 2011 г. (точната дата на искането за трансфер не става ясна от петицията)  се 
прилага съществуващият правен инструмент, а именно Конвенцията на Съвета на 
Европа относно трансфера на осъдени затворници от 1983 г., по който и Полша и 
Швеция са страни. Член 2 от тази конвенция гласи, че независимо от факта, че 
осъденото лице може да не подава официално искане за своя трансфер, трансфер може 
да бъде поискан от държавата, в която е наложена присъдата (държава, постановяваща 
присъдата”), както и от държавата, чийто гражданин е осъденото лице („изпълняваща 
държава”), като по този начин се позволява на последната да поиска репатрирането на 
свои граждани. Следователно, по тази конвенция, осъдени лица могат да бъдат 
прехвърляни за изтърпяване на остатъка от наложеното им наказание само в държавата 
членка, на която са граждани, и в държавата, в която е наложена присъдата.  
Ако искането на шведските органи е подадено след 5 декември 2011 г. се прилагат 
правилата, приети от държавите членки съгласно настоящото рамково решение.
Независимо от това рамковото решение все още не е приложено от всички държави 
членки към момента, въпреки че крайният срок за неговото прилагане изтече на 5 
декември 2011 г. Така, ако някоя от държавите членки, свързана с възможен трансфер, 
все още не е въвела рамковото решение в националното си законодателство, рамковото 
решение няма да се приложи.
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Независимо от факта, че Полша е приложила рамковото решение, Швеция все още не е. 
Шведското правителство понастоящем изготвя национално законодателство, което 
вероятно ще бъде представено в края на март 2013 г.
В тази връзка следва да се отбележи, че Комисията не разполага с правомощия да 
започне процедура за нарушение срещу държавите членки, които не са приложили 
рамковото решение навреме. Комисията ще разполага с тези правомощия считано от 1 
декември 2014 г., както е договорено в Договора от Лисабон. Междувременно 
Комисията призовава държавите членки да завършат процеса на прилагане, така че тези 
полезни инструменти за сътрудничество в съдебната област да бъдат достъпни за 
всички граждани.

Заключение
Вносителят на петицията твърди, че полската държава не спазва рамковото решение, 
като отказва на трансферира вносителя на петицията обратно в Швеция, за да излежи 
остатъка от присъдата си, където живее неговото семейство.

Независимо от това от гореизложеното следва, че рамковото решение се прилага само 
за исканията, направени след 5 декември 2011 г. Следователно, ако искането за 
трансфер от страна на шведските органи е подадено преди тази дата, ще бъде приложен 
вместо това съществуващият правен инструмент, който е Конвенцията на Съвета на 
Европа относно трансфера на осъдени затворници от 1983 г. Тази конвенция позволява 
единствено трансфер към държавата членка по национална принадлежност и към 
държавата членка, където е наложена присъдата.
Освен това следва да се отбележи, че дори искането за трансфер от страна на шведските 
органи да е било подадено след 5 декември 2011 г. рамковото решение няма да се 
приложи в този случай, тъй като Швеция не го е въвела в националното си 
законодателство до настоящия момент. Рамковото решение се прилага единствено ако 
и двете държави (държавата, постановяваща присъдата, и изпълняващата държава) са 
го въвели в националното си законодателство.


