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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0468/2012 του Roman Dudaryk, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με
ισχυρισμούς περί  μη τήρησης εκ μέρους των πολωνικών αρχών της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή 
της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις οι οποίες 
επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της 
ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1. Περίληψη της αναφοράς

Μετά τη σύλληψή του και την απέλασή του από τη Σουηδία, ο αναφέρων εκτίει επί του 
παρόντος ποινή φυλάκισης στην Πολωνία. Η εκτέλεση της ποινής που του επιβλήθηκε 
στηρίζεται στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των ποινικών αποφάσεων η οποία 
κατοχυρώνεται στην απόφαση-πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με την 
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις οι οποίες επιβάλλουν 
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας. Ο αναφέρων 
υπογραμμίζει ότι, παρά την πολωνική του ιθαγένεια, έχει στενότερους δεσμούς με τη 
Σουηδία, που είναι ο τόπος κατοικίας της σουηδής συντρόφου του και των ανήλικων παιδιών 
του ζεύγους. Δεδομένης της οικονομικής κατάστασης του ζεύγους, δεν είναι δυνατή η 
τακτική επικοινωνία, και ο αναφέρων δεν πιστεύει ότι η εκτέλεση της ποινής του στην 
Πολωνία βελτιώνει τις πιθανότητές του για κοινωνική επανένταξη, διότι θεωρεί τη Σουηδία 
κέντρο της οικογενειακής και κοινωνικής του ζωής. Στηριζόμενος σε αυτά τα συγκεκριμένα 
σημεία της απόφασης-πλαίσιο, ο αναφέρων απευθύνθηκε σε αρκετές πολωνικές αρχές, 
μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός και ο Διαμεσολαβητής της Πολωνίας, με 
σκοπό να μπορέσει να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του στη Σουηδία. Δεδομένου ότι τα 
διαβήματά του απέβησαν άκαρπα, ο αναφέρων παρακαλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
επιληφθεί της υπόθεσης.

2. Παραδεκτό
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Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι το Πολωνικό κράτος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από την απόφαση-πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
Ο αναφέρων είναι Πολωνός υπήκοος που μεταφέρθηκε από την Σουηδία στις 22 Ιουλίου
2010 για να εκτίσει ποινή φυλάκισης στην Πολωνία. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι τούτο 
υπονομεύει τις πιθανότητες του για κοινωνική επανένταξη, δεδομένου ότι η Σουηδία 
αποτελεί την βάση της οικογενειακής και κοινωνικής του ζωής από το 2006 και έπειτα. 
Επιθυμεί κατά συνέπεια να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του στην Σουηδία. Η Σουηδία έχει 
υποβάλει το σχετικό αίτημα στην Πολωνία.
Η απόφαση-πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με 
την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις οι οποίες 
επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας (εις το εξής 
απόφαση-πλαίσιο) θεσπίζει σύστημα για τη μεταφορά καταδίκων πίσω στο κράτος μέλος του 
οποίου είναι υπήκοοι ή στο οποίο διαμένουν συνήθως. 

Σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο, αιτήσεις μεταφοράς οι 
οποίες παραλήφθηκαν πριν τις 5 Δεκεμβρίου 2011 εξακολουθούν να διέπονται από τις 
ισχύουσες νομοθετικές πράξεις για τη μεταφορά καταδίκων. Αιτήσεις που παραλαμβάνονται 
μετά την ημερομηνία αυτή διέπονται από τους κανόνες που θεσπίζουν τα κράτη μέλη δυνάμει 
της απόφασης-πλαίσιο.
Τούτο σημαίνει ότι, εάν το αίτημα των σουηδικών αρχών υπεβλήθη πριν τις 5 Δεκεμβρίου
2011 (η ακριβής ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταφοράς δεν διευκρινίζεται από την 
αναφορά), ισχύει και εφαρμόζεται το υφιστάμενο νομικό μέσο, δηλαδή η Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Μεταφορά Καταδίκων του 1983, συμβαλλόμενα μέρη του 
οποίου είναι τόσο η Πολωνία όσο και η Σουηδία. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω 
Σύμβασης, ακόμη και αν ο κατάδικος δεν υποβάλει επίσημο αίτημα μεταφοράς, είναι δυνατόν 
να ζητηθεί η μεταφορά από το κράτος στο οποίο επιβλήθηκε η ποινή ("κράτος καταδίκης"), 
καθώς και από το κράτος του οποίου είναι υπήκοος ο κατάδικος ("κράτος εκτέλεσης"), 
επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό στο τελευταίο να ζητεί τον επαναπατρισμό των υπηκόων 
του. Σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή λοιπόν, είναι δυνατή η μεταγωγή καταδίκου για τη 
συνέχιση της έκτισης της ποινής του μόνο στο κράτος του οποίου είναι υπήκοος και στο 
κράτος στο οποίο επεβλήθη η ποινή. 
Σε περίπτωση που η αίτηση των σουηδικών αρχών υπεβλήθη μετά τις 5 Δεκεμβρίου 2011, η 
εξέταση της αίτησης διέπεται από τους κανόνες που ενέκριναν τα κράτη μέλη βάσει της 
απόφασης-πλαίσιο.

Εντούτοις, η απόφαση-πλαίσιο δεν έχει ακόμη αρχίσει να εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη 
παρά το γεγονός ότι η προθεσμία για τούτο έληξε στις 5 Δεκεμβρίου 2011. Τούτο σημαίνει 
ότι, σε περίπτωση που κράτος μέλος εμπλεκόμενο σε υπόθεση ενδεχόμενης μεταφοράς δεν 
έχει μεταφέρει ακόμη στο εθνικό του δίκαιο την απόφαση, η απόφαση δεν εφαρμόζεται.  

Μολονότι η Πολωνία έχει θέσει σε εφαρμογή την απόφαση-πλαίσιο, η Σουηδία εξακολουθεί 
να μην το έχει πράξει ακόμη. Η σουηδική κυβέρνηση προετοιμάζει αυτήν την περίοδο 
νομοσχέδιο που θα κατατεθεί πιθανότατα στα τέλη του Μαρτίου 2013. 
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Πρέπει να αναφερθεί επ` αυτού ότι η Επιτροπή δεν έχει εξουσία να κινήσει διαδικασία επί 
παραβάσει εναντίον κρατών μελών που δεν μετέφεραν εγκαίρως την απόφαση-πλαίσιο στις 
εθνικές νομοθεσίες τους. Η Επιτροπή θα αποκτήσει τούτη την αρμοδιότητα από 1ης 
Δεκεμβρίου 2014, σύμφωνα με την Συνθήκη της Λισαβόνας. Εντωμεταξύ, η Επιτροπή 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν την διαδικασία μεταφοράς και έναρξης ισχύος 
προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να κάνουν χρήση αυτών των 
χρήσιμων μέσων δικαστικής συνεργασίας.
Συμπέρασμα

Ο αναφέρων επικαλείται την απόφαση-πλαίσιο και διαμαρτύρεται για την άρνηση του 
πολωνικού κράτους να συμμορφωθεί με αυτήν και να επιτρέψει την μεταφορά του πίσω στην 
Σουηδία, όπου ζει η οικογένειά του, για να εκτίσει εκεί το υπόλοιπο της ποινής του. 
Εντούτοις, αυτό που προκύπτει από τα ανωτέρω είναι ότι η απόφαση-πλαίσιο εφαρμόζεται 
μόνο σε σχέση με αιτήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 5 Δεκεμβρίου 2011. Εάν λοιπόν 
η αίτηση μεταφοράς των σουηδικών αρχών υπεβλήθη πριν την ημερομηνία αυτή, τότε 
εφαρμόζεται το ισχύον νομικό μέσο, δηλαδή η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη 
Μεταφορά Καταδίκων του 1983, και όχι η απόφαση-πλαίσιο.  Η Σύμβαση επιτρέπει μόνο την 
μεταφορά στο κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοος ο κατάδικος ή στο κράτος μέλος στο 
οποίο επεβλήθη η ποινή.

Πρέπει επιπλέον να επισημανθεί ότι, ακόμη και αν η αίτηση μεταφοράς υπεβλήθη από τις 
σουηδικές αρχές μετά τις 5 Δεκεμβρίου 2011, η απόφαση-πλαίσιο δεν ισχύει στην 
προκείμενη περίπτωση διότι η Σουηδία εξακολουθεί μέχρι σήμερα να μην την έχει μεταφέρει 
στην εθνική νομοθεσία της. Η απόφαση-πλαίσιο ισχύει μόνο εφόσον το κράτος που υποβάλει 
την αίτηση και το κράτος που καλείται να την εφαρμόσει έχουν αμφότερα μεταφέρει την 
απόφαση στην εθνική νομοθεσία τους. 


