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Temats: Lūgumraksts Nr. 0468/2012, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Roman 
Dudaryk, par to, ka Polijas varas iestādes, iespējams, neievēro Padomes 
Pamatlēmumu 2008/909/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu 
attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ar kuriem piespriesti brīvības 
atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi, lai tos izpildītu 
Eiropas Savienībā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Pēc apcietināšanas un izraidīšanas no Zviedrijas lūgumraksta iesniedzējs pašlaik izcieš 
cietumsodu Polijā. Pasludinātā soda izpilde ir saistīta ar krimināllietās pieņemto nolēmumu 
savstarpējas atzīšanas principu, kas noteikts Padomes Pamatlēmumā 2008/909/TI par 
savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ar 
kuriem piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka, neskatoties uz viņa Polijas valstspiederību, viņš vairāk ir 
saistīts ar Zviedriju — viņa zviedru partneres un pāra divu nepilngadīgo bērnu dzīvesvietu. 
Ņemot vērā pāra finansiālo stāvokli, regulāra saskarsme nav iespējama, un lūgumraksta 
iesniedzējs neuzskata, ka soda izpilde Polijā uzlabo viņa sociālās rehabilitācijas iespējas, jo 
viņš par savu ģimenes un sabiedriskās dzīves centru atzīst Zviedriju. Pamatojoties uz 
precīziem pamatlēmuma elementiem, lūgumraksta iesniedzējs vērsies pie vairākām Polijas 
varas iestādēm, piemēram, pie Polijas prezidenta, premjerministra un Polijas ombuda, lai 
atlikušo soda daļu varētu izciest Zviedrijā. Tā kā lūgumraksta iesniedzēja lūgumi ir 
izrādījušies veltīgi, viņš lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 7. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. novembrī

Lūgumraksta iesniedzējs ir iesniedzis sūdzību pret Polijas valsti, pamatojoties uz to, ka tā 
nerīkojas saskaņā ar Padomes Pamatlēmumu 2008/909/TI.
Lūgumraksta iesniedzējs ir Polijas valstspiederīgais, ko 2010. gada 22. jūlijā Zviedrija nodeva 
Polijai, lai viņš tur izciestu cietumsodu. Viņš apgalvo, ka viņa sociālās rehabilitācijas iespējas 
ir samazinātas, jo kopš 2006. gada viņa ģimene atrodas Zviedrijā un tur ir noritējusi arī viņa 
sociālā dzīve. Tāpēc viņš vēlas izciest atlikušo sodu Zviedrijā. Šajā saistībā Zviedrija ir 
iesniegusi lūgumu Polijai.

Padomes 2008. gada 27. novembra Pamatlēmumā 2008/909/IT par savstarpējas atzīšanas 
principa piemērošanu attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ar kuriem piespriesti brīvības 
atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi (turpmāk tekstā —
pamatlēmums), ir noteikta sistēma notiesāto ieslodzīto nodošanai atpakaļ valstspiederības 
dalībvalstij vai pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalstij. 
Saskaņā ar pamatlēmuma 28. panta 1. punktu lūgumus par nodošanu, kas saņemti pirms 
2011. gada 5. decembra, joprojām reglamentē saskaņā ar spēkā esošajiem juridiskajiem 
instrumentiem par notiesāto personu nodošanu. Uz lūgumiem, kas saņemti pēc minētā 
datuma, attiecas noteikumi, ko dalībvalstis pieņēmušas saskaņā ar šo pamatlēmumu.
Tāpēc, ja Zviedrijas varas iestāžu iesniegtais lūgums tika reģistrēts pirms 2011. gada 
5. decembra (konkrēts nodošanas lūguma datums lūgumrakstā nav minēts), tiks piemērots 
pašreizējais juridiskais instruments, t. i., Eiropas Padomes 1983. gada Konvencija par 
notiesātu personu nodošanu, kuru ir ratificējusi gan Polija, gan Zviedrija. Konvencijas 
2. pantā noteikts, ka, lai gan notiesātā persona formāli nevar pieteikties nodošanai, nodošanu 
var pieprasīt gan valsts, kurā persona notiesāta („notiesājošā valsts”), gan notiesātās personas 
valstspiederības valsts („valsts, kurā sods tiks izciests”), tādējādi pēdējā minētā valsts var lūgt 
savu valstspiederīgo repatriāciju. Tāpēc saskaņā ar šo konvenciju notiesātās personas var tikt 
nodotas atlikušā soda izciešanai tikai valstspiederības valstij un valstij, kurā persona tika 
notiesāta. 
Ja Zviedrijas varas iestāžu lūgums tika reģistrēts pēc 2011. gada 5. decembra, uz to attiecas 
noteikumi, ko dalībvalstis pieņēmušas saskaņā ar pamatlēmumu.
Tomēr pamatlēmumu līdz šim visas dalībvalstis nav īstenojušas, neskatoties uz to, ka 
īstenošanas termiņš bija 2011. gada 5. decembris. Tādējādi, ja viena no dalībvalstīm, uz 
kurām attiecas iespējamā nodošana, vēl nav ieviesusi pamatlēmumu savas valsts tiesību aktos, 
pamatlēmums netiks piemērots.
Lai gan Polija ir īstenojusi pamatlēmumu, Zviedrija to vēl nav izdarījusi. Zviedrijas valdība 
pašlaik gatavo valsts tiesību aktus, kas visticamāk tiks iesniegti 2013. gada marta beigās. 
Šajā saistībā jāmin, ka Komisija nav pilnvarota sākt pārkāpuma procedūru pret dalībvalstīm, 
kas nav laikā īstenojušas pamatlēmumu. Komisijai būs šādas pilnvaras, sākot no 2014. gada 
1. decembra, kā noteikts Lisabonas līgumā. Tikmēr Komisija mudina dalībvalstis pabeigt 
īstenošanas procesu, lai šie noderīgie juridiskie sadarbības instrumenti būtu pieejami visiem 
pilsoņiem.

Secinājums
Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Polijas valsts nerīkojas saskaņā ar pamatlēmumu, liedzot 
lūgumraksta iesniedzēja nodošanu atlikušā soda izciešanai Zviedrijai, kur dzīvo tā ģimene. 
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Tomēr no iepriekš minētā izriet, ka pamatlēmums attiecas tikai uz lūgumiem, kas iesniegti pēc 
2011. gada 5. decembra. Tāpēc, ja Zviedrijas varas iestāžu iesniegtais lūgums par nodošanu 
tika reģistrēts pirms šā datuma, tiks piemērots pašreizējais juridiskais instruments — Eiropas 
Padomes 1983. gada Konvencija par notiesātu personu nodošanu. Šajā konvencijā noteikts, ka 
notiesāto personu var nodot tikai valstspiederības dalībvalstij vai dalībvalstij, kurā persona ir 
tikusi notiesāta.

Turklāt jāmin, ka, pat ja Zviedrijas varas iestāžu iesniegtais nodošanas lūgums tika reģistrēts 
pēc 2011. gada 5. decembra, pamatlēmums šajā gadījumā netiks piemērots, jo Zviedrija to 
līdz šim nav ieviesusi valsts tiesību aktos. Pamatlēmums tiek piemērots tikai tad, ja gan 
dalībvalsts, kas ir iesniegusi lūgumu, gan dalībvalsts, kas to izpilda, ir to transponējušas. 


