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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0468/2012, imressqa minn Roman Dudaryk, ta’ ċittadinanza 
Pollakka, dwar allegat nuqqas ta’ rispett mill-awtoritajiet Pollakki tad-
Deċiżjoni Qafas 2008/909/ĠAI dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ 
rikonoxximent reċiproku ta' sentenzi fil-qasam kriminali li jimponu pieni 
jew miżuri li jiċħdu l-libertà bl-għan li jiġu infurzati fl-Unjoni Ewropea

1. Sommarju tal-petizzjoni

Wara li ġie arrestat u mkeċċi mill-Isvezja, il-petizzjonant attwalment qiegħed iservi sentenza 
ta’ ħabs fil-Polonja. L-eżekuzzjoni tal-piena imposta tikkonsisti fil-prinċipju ta’ 
rikonoxximent reċiproku ta' deċiżjonijiet fil-qasam kriminali li jinsab fid-Deċiżjoni Qafas 
2008/909/ĠAI tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku ta' 
sentenzi fil-qasam kriminali li jimponu pieni ta’ kustodja jew miżuri li jiċħdu l-libertà. Il-
petizzjonant jenfasizza li, minkejja n-nazzjonalità Pollakka tiegħu, dan huwa marbut mal-
Isvezja, fejn jgħixu s-sieħba Svediża u t-tfal minorenni tagħhom. Minħabba s-sitwazzjoni 
ekonomika tal-koppja, xogħol b’kuntatti regolari mhux possibbli, u l-petizzjonant ma jaħsibx 
li l-fatt li jiskonta l-piena tiegħu fil-Polonja ittejjeb il-possibilitajiet ta’ rijabilitazzjoni soċjali, 
minħabba li hu jqis li l-Isvezja hija ċ-ċentru tal-familja u soċjali tiegħu. Abbażi ta’ dawn l-
elementi speċifiċi tad-Deċiżjoni Qafas, il-petizzjonant indirizza lil diversi awtoritajiet 
Pollakki, inkluż il-President, il-Prim Ministru u l-Ombudsman Pollakk biex ikun jista’ 
jkompli jiskonta l-bqija tas-sentenza tiegħu fl-Isvezja. Minħabba li l-isforzi tiegħu ma 
kellhomx suċċess, il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex ġentilment jieħu l-każ 
f’idejh.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-7 ta’ Settembru 2012. (Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).
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3. Risposta mill-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Novembru 2012.

Il-petizzjonant ressaq ilment kontra l-Istat Pollakk, minħabba li naqas milli josserva d-
Deċiżjoni Qafas 2008/909/ĠAI tal-Kunsill.
Il-petizzjonant huwa ta’ ċittadinanza Pollakka u ġie ttrasferit mill-Isvezja fit-22 ta’ Lulju 2010 
sabiex iservi sentenza ta’ ħabs fil-Polonja. Huwa tal-fehma li l-possibilitajiet tiegħu għal 
rijabilitazzjoni soċjali huma mxekkla minħabba l-fatt li l-familja u  l-ħajja soċjali tiegħu ilhom 
ibbażati fl-Isvezja mill-2006. Bħala riżultat ta’ dan, hu jixtieq li jservi l-kumplament tas-
sentenza tiegħu fl-Isvezja. L-Isvezja għamlet talba lill-Polonja f’dan ir-rigward.

Id-Deċiżjoni Qafas 2008/909/ĠAI tas-27 ta’ Novembru 2008 dwar l-applikazzjoni tal-
prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku ta' sentenzi fil-qasam kriminali li jimponu pieni jew 
miżuri li jiċħdu l-libertà (minn hawn ’l quddiem imsejħa: id-Deċiżjoni Qafas) tistabbilixxi 
sistema għat-trasferiment ta’ ħabsin li ngħataw kundanna lejn dak l-Istat Membru li huma 
ċittadini tiegħu jew li normalment jirrisjedu fih. 
Skont l-Artikolu 28 (1) tad-Deċiżjoni Qafas, talbiet għal trasferiment li daħlu qabel il-
5 ta’ Diċembru 2011 għandhom jibqgħu jiġu rregolati skont l-istrumenti legali eżistenti dwar 
it-trasferiment tal-persuni kkundannati. Talbiet li waslu wara dik id-data għandhom jiġu 
rregolati minn regoli adottati mill-Istati Membri skont id-Deċiżjoni Qafas.
Għalhekk, jekk it-talba mill-awtoritajiet Svediżi tressqet qabel il-5 ta’ Diċembru 2011 (id-data 
eżatta tat-talba għal trasferiment mhijiex ċara mill-petizzjoni), jiġi applikat l-istrument legali 
eżistenti, jiġifieri l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa tal-1983 dwar it-Trasferiment ta’ 
Priġunieri Kkundannati, li kemm il-Polonja kif ukoll l-Isvezja huma membri tagħha. L-
Artikolu 2 ta’ din il-Konvenzjoni jistipula li, għalkemm il-persuna kkundannata ma tistax 
titlob għat-trasferiment tagħha b’mod formali, l-Istat li fih tkun ġiet imposta s-sentenza (“l-
Istat li jkun ta l-kundanna”) jista’ jitlob trasferiment, kif jista’ jagħmel ukoll l-Istat li l-persuna 
kkundannata tkun ċittadin tiegħu (“l-Istat ta’ eżekuzzjoni”), biex b’hekk dan tal-aħħar ikun 
jista’ jitlob li ssir ripatrijazzjoni taċ-ċittadini tiegħu stess. Għalhekk, skont din il-Konvenzjoni, 
persuni kkundannati jistgħu jiġu trasferiti biex jiskontaw il-bqija tas-sentenza tagħhom għall-
Istat ta’ nazzjonalità tagħhom biss u għall-Istat fejn tkun ġiet imposta s-sentenza. 

Fil-każ li t-talba mill-awtoritajiet Svediżi tressqet wara l-5 ta’ Diċembru 2011, it-talba 
għandha tiġi rregolata minn regoli adottati mill-Istati Membri skont id-Deċiżjoni Qafas.

Madankollu, sal-lum id-Deċiżjoni Qafas għada ma ġietx implimentata mill-Istati Membri 
kollha minkejja l-fatt li l-iskadenza għall-implimentazzjoni kienet il-5 ta’ Diċembru 2011. 
Għalhekk, f’każ li wieħed mill-Istati Membri involuti fi proċeduri li jirrigwardaw trasferiment 
possibbli jkun għadu ma implimentax id-Deċiżjoni Qafas fil-liġi nazzjonali tiegħu, id-
Deċiżjoni Qafas ma tapplikax.
Għalkemm il-Polonja implimentat id-Deċiżjoni Qafas, l-Isvezja għada le.  Bħalissa l-Gvern 
Svediż qed iħejji l-leġiżlazzjoni nazzjonali li probabbilment se tiġi ppreżentata fl-aħħar ta’ 
Marzu 2013. 

F’dan il-kuntest, ta’ min jinnota li l-Kummissjoni m’għandiex is-segħta li tibda proċediment 
ta’ ksur kontra l-Istati Membri li ma implimentawx id-Deċiżjoni Qafas fil-ħin previst. Il-
Kummissjoni se jkollha din is-setgħa mill-1 ta’ Diċembru 2014, kif miftiehem fit-Trattat ta’ 
Lisbona. Sadanittant, il-Kummissjoni qed tħeġġeġ lill-Istati Membri biex ilestu l-proċess ta’ 
implimentazzjoni sabiex dawn l-istrumenti ġudizzjarji utli ta’ kooperazzjoni jkunu disponibbli 
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għaċ-ċittadini kollha.
Konklużjoni

Il-petizzjonant isostni li l-Istat Pollakk ma jikkonformax mad-Deċiżjoni Qafas billi jirrifjuta li 
jittrasferixxi lill-petizzjonant lura lejn l-Isvezja fejn tirresjedi l-familja tiegħu, sabiex jiskonta 
l-bqija tas-sentenza tiegħu hemm. 
Madankollu, minn dak li ġie ddikjarat hawn fuq jirriżulta li d-Deċiżjoni Qafas tapplika biss 
fir-rigward ta’ talbiet li saru wara l-5 ta’ Diċembru 2011. Għalhekk, jekk it-talba għal 
trasferiment mill-awtoritajiet Svediżi ġiet imressqa qabel dik id-data, minflok japplika l-
istrument legali eżistenti, jiġifieri l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa tal-1983 dwar it-
Trasferiment tal-Persuni Kkundannati. Din il-Konvenzjoni tippermetti biss trasferiment lejn l-
Istat Membru ta’ ċittadinanza jew lejn l-Istat Membru fejn tkun ġiet imposta s-sentenza.
Barra minn hekk, ta’ min jinnota li, anki jekk it-talba għal trasferiment mill-awtoritajiet 
Svediżi ġiet imressqa wara l-5 ta’ Diċembru 2011, id-Deċiżjoni Qafas ma tapplikax f’dan il-
każ partikolari, minħabba li s’issa l-Isvezja għadha ma implimentatx din id-Deċiżjoni fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali tagħha. Id-Deċiżjoni Qafas tapplika biss jekk ikunu ttrasponewha 
kemm l-Istat Membru emittenti kif ukoll l-Istat Membru ta’ eżekuzzjoni. 


