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RÉSZÉRE

Tárgy: Roman Dudaryk lengyel állampolgár által benyújtott 0468/2012. számú 
petíció a kölcsönös elismerés elvének büntetőügyekben hozott, 
szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással járó 
intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek az Európai Unióban való végrehajtása 
céljából történő alkalmazásáról szóló 2008/909/IB tanácsi kerethatározat 
lengyel hatóságok általi állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója jelenleg Lengyelországban tölti börtönbüntetését, miután letartóztatták és 
kiutasították Svédországból. A kiszabott büntetés végrehajtása a büntetőügyekben hozott 
határozatok kölcsönös elismerése elvén alapul, amelyet a kölcsönös elismerés elvének 
büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással 
járó intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek az Európai Unióban való végrehajtása céljából 
történő alkalmazásáról szóló 2008/909/IB tanácsi kerethatározat fogalmaz meg. A petíció 
benyújtója rámutat, hogy jóllehet lengyel állampolgár, jobban kötődik Svédországhoz, ahol 
svéd élettársa és a vele közös két kiskorú gyermeke is él. A pár anyagi helyzete miatt nem 
lehetséges a rendszeres kapcsolattartás, és a petíció benyújtója úgy érzi, hogy büntetésének 
lengyelországi letöltése nem javítja társadalmi beilleszkedésének esélyét, mivel Svédországot 
tekinti családi és társadalmi kötődése helyének. A petíció benyújtója a keretegyezmény ezen 
elemeire hivatkozva beadvánnyal fordult számos lengyel hatósághoz, többek között a lengyel 
miniszterelnökhöz, a köztársasági elnökhöz és az ombudsmanhoz, annak érdekében, hogy 
lehetőséget kapjon büntetése fennmaradó részének Svédországban való letöltésére. Mivel a 
beadványok nem vezettek eredményre, ezért a petíció benyújtója ügyében az Európai 
Parlament intézkedését kéri.
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2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 7. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. november 27.

A petíció benyújtója panaszt nyújtott be a lengyel állam ellen arra hivatkozva, hogy az nem 
teljesítette a 2008/909/IB tanácsi kerethatározatban foglaltakat.

A petíció benyújtója lengyel állampolgár, akit 2010. július 22-én Svédországból 
Lengyelországba szállítottak át, hogy ott börtönbüntetését letöltse. Azzal érvel, hogy ez 
csökkenti társadalmi beilleszkedésének esélyeit, mivel családi és társadalmi kötődésének 
helye 2006 óta Svédország. Ezért büntetése fennmaradó részét Svédországban kívánja 
letölteni. Ennek érdekében Svédország kérelmet nyújtott be a lengyel hatóságokhoz.
A kölcsönös elismerés elvének büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés büntetéseket 
kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéletek tekintetében történő 
alkalmazásáról szóló 2008. november 27-i 2008/909/IB tanácsi kerethatározat (a 
továbbiakban: „a kerethatározat”) létrehoz egy rendszert a börtönbüntetésüket töltő elítéltek 
állampolgárságuk szerinti tagállamba vagy szokásos tartózkodási helyükre történő 
visszaszállítására.  
A kerethatározat 28. cikkének (1) bekezdése szerint a 2011. december 5-e előtt kézhez kapott 
átszállítási kérelmeket továbbra is az elítéltek átszállítására vonatkozó meglévő jogi eszközök 
szabályozzák. Az ezen időpont után érkező kérelmekre nézve a tagállamok által a 
kerethatározat értelmében elfogadott szabályok az irányadók.
Ezért, amennyiben a svéd hatóságok kérelmüket 2011. december 5-ét megelőzően nyújtották 
be (a petícióból nem derül ki egyértelműen az átszállításra irányuló kérelem benyújtásának 
pontos dátuma), a meglévő jogi eszköz – nevezetesen az Európa Tanács börtönbüntetésüket 
töltő elítéltek átszállítására vonatkozó 1983-as egyezménye – alkalmazandó, amelyet mind 
Lengyelország, mind Svédország aláírt. A szóban forgó egyezmény 2. cikke értelmében 
ugyan az elítélt hivatalosan nem kérelmezheti átszállítását, az ítéletet kibocsátó tagállam 
(„ítélkező tagállam”), valamint az elítélt állampolgársága szerinti tagállam („végrehajtó 
tagállam”) azonban igen, ezáltal lehetővé téve ez utóbbi számára, hogy kérje állampolgárai 
hazaszállítását. Ezért az egyezmény értelmében az elítélt személyek a velük szemben hozott 
büntetőítélet fennmaradó részének letöltése céljából csak az állampolgárságuk szerinti 
államba, illetve az ítéletet kibocsátó tagállamba szállíthatók át. 

Amennyiben a svéd hatóságok a kérelmet 2011. december 5-e után nyújtották be, arra nézve a 
tagállamok által a kerethatározat értelmében elfogadott szabályok az irányadók.

Ugyanakkor a kerethatározatot még nem hajtotta végre valamennyi tagállam, annak ellenére, 
hogy a végrehajtás határideje 2011. december 5-én lejárt. Ebből következően, ha valamely, 
egy lehetséges átszállításban érintett tagállam még nem hajtotta végre a kerethatározatot 
nemzeti jogában, a kerethatározat nem alkalmazható.

Bár Lengyelország végrehajtotta kerethatározatot, Svédország még nem. A svéd kormány 
jelenleg készíti elő a nemzeti jogszabályokat, amelyeket valószínűleg 2013 márciusában tesz 
közzé. 
Ebben az összefüggésben megjegyzendő, hogy a Bizottságnak nincsen hatásköre arra, hogy a 
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kerethatározatot időben végre nem hajtó tagállamok ellen kötelezettségszegési eljárást 
indítson.  A Bizottság a Lisszaboni Szerződés értelmében 2014. december 1-jétől rendelkezni 
fog ezzel a hatáskörrel. Ugyanakkor a Bizottság sürgeti a tagállamokat a végrehajtási 
folyamat lezárására, annak érdekében, hogy ezek a hasznos igazságszolgáltatási 
együttműködési eszközök valamennyi állampolgár rendelkezésére álljanak.
Következtetés

A petíció benyújtója emlékeztet rá, hogy a lengyel állam nem teljesíti a kerethatározatot, 
amikor elutasítja, hogy a petíció benyújtóját a rá kirótt büntetés fennmaradó részének letöltése 
céljából visszaszállítsa Svédországba, ahol annak családja él. 
Ugyanakkor a fentiekből következik, hogy a kerethatározat csak a 2011. december 5-ét 
követően benyújtott kérelmekre vonatkozik. Ezért, amennyiben a svéd hatóságok kérelmüket 
a fenti időpontot megelőzően nyújtották be, a kerethatározat helyett a meglévő jogi eszköz –
nevezetesen az Európa Tanács börtönbüntetésüket töltő elítéltek átszállítására vonatkozó 
1983-as egyezménye – alkalmazandó. Ezen egyezmény értelmében az elítéltek csak az 
állampolgárságuk szerinti államba, illetve az ítéletet kibocsátó tagállamba szállíthatók át.
Megjegyzendő továbbá, hogy a kerethatározat még akkor sem volna alkalmazható a szóban 
forgó esetre, ha a svéd hatóságok az átszállításra vonatkozó kérelmet 2011. december 5-ét 
megelőzően nyújtották volna be, mivel Svédország mindeddig nem hajtotta azt végre nemzeti 
jogában. A kerethatározat csak akkor alkalmazható, ha mind az ítéletet kibocsátó, mind a 
végrehajtó tagállam átültette azt nemzeti jogába. 


