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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0468/2012 dėl atvejų, kai Lenkijos valdžios institucijos tariamai 
nesilaikė Tarybos pamatinio sprendimo 2008/909/TVR dėl nuosprendžių 
baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant 
laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones, siekiant 
jas vykdyti Europos Sąjungoje, kurią pateikė Lenkijos pilietis Roman 
Dudaryk

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kuris buvo suimtas Švedijoje ir iš jos deportuotas, šiuo metu atlieka 
bausmę, t. y. kali Lenkijoje. Skirtos bausmės įgyvendinimas paremtas baudžiamosiose bylose 
priimtų sprendimų tarpusavio pripažinimo principu pagal Tarybos pamatinį sprendimą 
2008/909/TVR dėl nuosprendžių baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo 
taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones.
Peticijos pateikėjas pabrėžia, kad, nepaisant jo Lenkijos pilietybės, jis yra labiau susijęs su 
Švedija, nes pastarojoje šalyje gyvena jo partnerė Švedijos pilietė ir nepilnamečiai poros 
vaikai. Dėl poros ekonominės padėties jie negali reguliariai palaikyti ryšio, be to, peticijos 
pateikėjas nemano, kad atlikdamas bausmę Lenkijoje jis turėtų geresnes socialinės 
reabilitacijos galimybes, nes mano, kad Švedija jam yra centras šeiminiu ir socialiniu 
aspektais. Remdamasis tiksliomis pamatinio sprendimo dalimis, peticijos pateikėjas kreipėsi į 
kelias Lenkijos institucijas, įskaitant Lenkijos prezidentą, ministrą pirmininką ir Lenkijos 
ombudsmeną, siekdamas likusią bausmės dalį atlikti Švedijoje. Kadangi jo veiksmai nedavė 
jokių rezultatų, peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento imtis nagrinėti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 7 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).
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3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

„Peticijos pateikėjas pateikė skundą prieš Lenkijos valstybę, teigdamas, kad ši nesilaiko 
Tarybos pamatinio sprendimo 2008/909/TVR.
Peticijos pateikėjas yra Lenkijos pilietis, kurį 2010 m. liepos 22 d. Švedija perdavė Lenkijai, 
kur jis turėjo atlikti laisvės atėmimo bausmę. Jis teigia, kad jo socialinės reabilitacijos 
galimybės yra mažesnės, nes nuo 2006 m. jo šeimos ir socialinis gyvenimas buvo kuriamas 
Švedijoje. Todėl pageidauja atlikti likusią bausmės dalį Švedijoje. Švedija šiuo klausimu 
kreipėsi į Lenkiją.

Tarybos pamatiniu sprendimu 2008/909/TVR dėl nuosprendžių baudžiamosiose bylose 
tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės 
atėmimu susijusias priemones (toliau – pamatinis sprendimas) nustatyta sistema, pagal kurią 
nuteisti kaliniai perduodami atgal į valstybę narę, kuri yra jų gimtoji arba kurioje jie nuolat 
gyvena.
Pagal pamatinio sprendimo 28 straipsnio 1 dalį, iki 2011 m. gruodžio 5 d. gautiems 
prašymams perduoti ir toliau taikomi galiojantys teisės aktai dėl nuteistųjų perdavimo.
Prašymams, gautiems po tos datos, taikomos taisyklės, kurias valstybės narės priėmė pagal 
pamatinį sprendimą.
Todėl, jei Švedijos valdžios institucijos pateikė prašymą iki 2011 m. gruodžio 5 d. (pagal 
peticiją tiksli prašymo perduoti data neaiški), bus taikomas galiojantis teisės aktas, visų pirma 
1983 m. Europos Tarybos nuteistųjų asmenų perdavimo konvencija, kurią pasirašė ir Lenkija, 
ir Švedija. Šios konvencijos 2 straipsnyje teigiama, kad, nors nuteistas asmuo negali oficialiai 
prašyti jį perduoti, to prašyti gali bausmę skyrusi valstybė („nuteisusioji valstybė“), taip pat 
valstybė, kurios pilietis yra nuteistasis asmuo („valstybė, kurioje bus atliekama bausmė“), taip 
sudarant sąlygas pastarajai siekti savo piliečių repatriacijos. Todėl pagal šią konvenciją 
nuteistieji asmenys atlikti likusią bausmę gali būti perduoti tik tai valstybei, kurios piliečiai jie 
yra, ir tai valstybei, kurioje buvo skirta bausmė.

Tuo atveju, jei Švedijos valdžios institucijų prašymas buvo pateiktas vėliau nei 2011 m. 
gruodžio 5 d., prašymui taikomos taisyklės, kurias valstybės narės priėmė pagal pamatinį 
sprendimą.
Vis dėlto iki šiol dar ne visos valstybės narės įgyvendino pamatinį sprendimą, nepaisant to, 
kad galutinis įgyvendinimo terminas baigėsi 2011 m. gruodžio 5 d. Vadinasi, tuo atveju, jei 
viena iš su galimu perdavimu susijusių valstybių narių dar neįgyvendino pamatinio sprendimo 
ir neperkėlė jo į savo nacionalinę teisę, pamatinis sprendimas netaikomas.
Nors Lenkija įgyvendino pamatinį sprendimą, Švedija to vis dar nepadarė. Šiuo metu Švedijos 
vyriausybė rengia nacionalinės teisės aktus, kurie tikriausiai bus pristatyti 2013 m. kovo mėn. 
pabaigoje.

Tokiu atveju reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Komisija neturi teisės pradėti pažeidimo 
tyrimo procedūros prieš valstybes nares, kurios laiku neįgyvendino pamatinio sprendimo.
Komisija įgis šią teisę nuo 2014 m. gruodžio 1 d., kaip sutarta pagal Lisabonos sutartį. Iki tos 
dienos Komisija primygtinai ragina valstybes nares užbaigti įgyvendinimo procesą, kad 
šiomis naudingomis teisinio bendradarbiavimo priemonėmis galėtų naudotis visi piliečiai.
Išvada

Peticijos pateikėjas teigia, kad Lenkijos valstybė nesilaiko pamatinio sprendimo ir atsisako 
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perduoti peticijos pateikėją atgal Švedijai, kur gyvena jo šeima ir kur jis atliktų likusią 
bausmės dalį.

Vis dėlto, remiantis tuo, kas išdėstyta, pamatinis sprendimas taikomas tik vėliau nei 2011 m. 
gruodžio 5 d. pateiktiems prašymams. Todėl, jei Švedijos valdžios institucijos pateikė 
prašymą iki tos datos, vietoj pamatinio sprendimo bus taikomas galiojantis teisės aktas, t. y. 
1983 m. Europos Tarybos nuteistųjų asmenų perdavimo konvencija. Pagal konvenciją 
nuteistąjį galima perduoti valstybei narei, kurios pilietis jis yra, arba valstybei narei, kurioje 
buvo skirta bausmė.
Be to, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad, net jei Švedijos valdžios institucijos pateikė prašymą 
perduoti vėliau nei 2011 m. gruodžio 5 d., šiuo atveju pamatinis sprendimas nebus taikomas, 
nes Švedija iki šiol neperkėlė jo į savo nacionalinės teisės aktus.

Pamatinis sprendimas taikomas tik tais atvejais, jei jį taiko ir išduodančioji, ir vykdančioji 
valstybė narė.“


