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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0468/2012 af Roman Dudaryk, polsk statsborger, om de polske 
myndigheders påstående misligholdelse af Rådets rammeafgørelse 
2008/909/RIA om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på 
domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraf eller frihedsberøvende 
foranstaltninger til fuldbyrdelse i Den Europæiske Union

1. Sammendrag

Efter at være blevet arresteret og udvist fra Sverige afsoner andrageren nu en fængselsdom i 
Polen. Fuldbyrdelsen af den idømte straf beror på princippet om gensidig anerkendelse af 
afgørelser i straffesager som fastsat i Rådets rammeafgørelse 2008/909/RIA om anvendelse af 
princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraf 
eller frihedsberøvende foranstaltninger. Andrageren påpeger, at han trods sit polske 
statsborgerskab er mere knyttet til Sverige, hvor hans svenske partner og parrets to 
mindreårige børn er bosat. På grund af parrets økonomiske situation er regelmæssig kontakt 
ikke mulig, og andrageren føler, at strafafsoningen i Polen forringer hans muligheder for 
social rehabilitering, da han betragter Sverige som sit familiemæssige og sociale centrum. 
Andrageren har, under henvisning til netop disse elementer i rammeafgørelsen, rettet 
henvisning til en lang række polske myndigheder, herunder den polske præsident, 
premierminister og Den Polske Ombudsmand med henblik på at få mulighed for at afsone den 
resterende straf i Sverige. Da disse henvendelser har været resultatløse, anmoder andrageren 
Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. november 2012
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“Andrageren har indgivet en klage over, at den polske stat ikke efterlever Rådets 
rammeafgørelse 2008/909/RIA.

Andrageren er en polsk statsborger, der blev udleveret fra Sverige den 22. juli 2010 for at 
afsone en fængselsstraf i Polen. Hans mener, at hans chancer for social rehabilitering 
forringes, idet hans familie og sociale omgangskreds har været baseret i Sverige siden 2006. 
Som følge heraf ønsker han at afsone den resterende del af sin straf i Sverige. Sverige har 
fremsat anmodning herom til Polen.
Rammeafgørelse 2008/909/RIA af 27. november 2008 om anvendelse af princippet om 
gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraf eller 
frihedsberøvende foranstaltninger (i det følgende benævnt rammeafgørelsen) opstiller et 
system for overførsel af dømte personer til den medlemsstat, hvor de har statsborgerskab eller 
fast bopæl. 

Anmodninger om overførsel modtaget inden den 5. december 2011 henhører i henhold til 
artikel 28, stk. 1, i rammeafgørelsen fortsat under de eksisterende retsinstrumenter om 
overførsel af dømte personer. Anmodninger, der modtages efter nævnte dato, er omfattet af de 
regler, som medlemsstaterne har vedtaget i henhold til rammeafgørelsen.

Derfor gælder, at hvis anmodningen fra de svenske myndigheder blev fremsat inden den 
5. december 2011 (den nøjagtige dato for overførselsanmodningen fremgår ikke klart af 
andragendet) finder det eksisterende retsinstrument, nemlig Europarådets konvention om 
overførsel af dømte personer af 1983, som både Polen og Sverige er tiltrådt, anvendelse. Det 
hedder i artikel 2 i denne konvention, at om end dømte personer formelt ikke selv må ansøge 
om overførsel, kan en sådan ansøgning fremsættes af den stat, hvori dommen blev idømt 
(domsstaten) såvel som af den stat, hvor den dømte har statsborgerskab (fuldbyrdelsesstaten), 
således at sidstnævnte kan opnå hjemsendelse af egne statsborgere. Ifølge konventionen kan 
dømte personer derfor med henblik på afsoning af deres resterende straf kun overføres til det 
land, hvor de har statsborgerskab, og til det land, hvor domfældelsen fandt sted. 

Hvis anmodningen fra de svenske myndigheder blev fremsat efter den 5. december 2011, er 
anmodningen omfattet af de regler, medlemsstaterne har indført i henhold til 
rammeafgørelsen.
Rammeafgørelsen er imidlertid endnu ikke blevet gennemført af alle medlemsstater, endskønt 
fristen herfor udløb den 5. december 2011. I tilfælde, hvor den ene af de medlemsstater, der 
vil være involveret i en eventuel overførsel, endnu ikke har gennemført rammeafgørelsen i 
national ret, vil rammeafgørelsen derfor ikke finde anvendelse.
Mens Polen har gennemført rammeafgørelsen, er dette ikke tilfældet for Sveriges 
vedkommende. Den svenske regering er i øjeblikket i færd med at udarbejde national 
lovgivning, der forventes at blive fremlagt i slutningen af marts 2013. 

Det bør i denne forbindelse nævnes, at Kommissionen ikke har beføjelser til at indlede en 
overtrædelsesprocedure mod medlemsstater, der ikke har gennemført rammeafgørelsen inden 
for tidsfristen. Kommissionen opnår først denne beføjelse fra den 1. december 2014 som aftalt 
i Lissabontraktaten. Indtil da tilskynder Kommissionen medlemsstaterne til at færdiggøre 
gennemførelsesprocessen og således stille dette nyttige, juridiske samarbejdsinstrument til 
rådighed for alle borgerne.

Konklusion



CM\920600DA.doc 3/3 PE500.721v01-00

DA

Andrageren fremfører, at den polske stat ikke overholder rammeafgørelsen ved at nægte at 
overføre andrageren til Sverige, hvor hans familie er bosiddende, for dér at afsone den 
resterende del af hans straf. 
Som det fremgår af ovenstående finder rammeafgørelsen imidlertid kun anvendelse på 
anmodninger, der er fremsat efter den 5. december 2011. Hvis anmodningen om overførsel 
blev fremsat af de svenske myndigheder inden denne dato, er det således i stedet for det 
eksisterende retslige instrument, nemlig Europarådets konvention om overførsel af dømte 
personer af 1983, der finder anvendelse. Denne konvention tillader kun overførsel til 
medlemsstaten, hvor statsborgerskabet gælder, eller til den medlemsstat, hvor domfældelsen 
fandt sted.

Endvidere bør det bemærkes, at selv om overførselsanmodningen blev fremsat af de svenske 
myndigheder efter den 5. december 2011, vil rammeafgørelsen ikke gælde i den aktuelle sag, 
da Sverige ikke har gennemført afgørelsen i sin nationale ret før nu.  Rammeafgørelsen er kun 
gældende, hvis både domsstaten og fuldbyrdelsesstaten har gennemført den i national ret. 


