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Commissie verzoekschriften

27.12.2012

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr. 0468/2012, ingediend door Roman Dudaryk (Poolse 
nationaliteit), over de vermeende schending door de Poolse autoriteiten van 
kaderbesluit 2008/909/JBZ van de Raad inzake de toepassing van het 
beginsel van wederzijdse erkenning op strafvonnissen waarbij 
vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen zijn 
opgelegd, met het oog op de tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Na zijn arrestatie en uitwijzing uit Zweden zit indiener nu een gevangenisstraf uit in Polen. 
De tenuitvoerlegging van de opgelegde sanctie is gebaseerd op het beginsel van wederzijdse 
erkenning op strafvonnissen zoals vastgelegd in kaderbesluit 2008/909/JBZ van de Raad 
inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op strafvonnissen waarbij 
vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen zijn opgelegd. Indiener 
wijst erop dat hij ondanks zijn Poolse nationaliteit sterkere banden heeft met Zweden, waar 
zijn Zweedse partner en de twee minderjarige kinderen van het paar wonen. Gezien de 
financiële situatie van het paar is regelmatig contact onmogelijk, en indiener vindt niet dat het 
uitzitten van zijn straf in Polen zijn mogelijkheden van sociale rehabilitatie verbetert, 
aangezien hij Zweden beschouwt als zijn gezinsbasis en sociale centrum. Indiener heeft zich, 
verwijzend naar deze elementen in het kaderbesluit, tot een groot aantal Poolse autoriteiten 
gewend, waaronder de president van Polen, de minister-president en de Poolse ombudsman, 
om in de gelegenheid te worden gesteld om zijn resterende straf in Zweden uit te zitten. 
Aangezien deze verzoeken geen resultaat hebben gehad, verzoekt indiener het Europees 
Parlement om de zaak te bekijken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 november 2012

Indiener heeft een klacht ingediend tegen de Poolse staat omdat deze in strijd met kaderbesluit 
2008/909/JBZ van de Raad gehandeld zou hebben.
Indiener is een Pools onderdaan die op 22 juli 2010 is uitgewezen uit Zweden om een 
gevangenisstraf uit te zitten in Polen. Hij voert aan dat zijn kansen op sociale rehabilitatie 
worden ondermijnd aangezien Zweden sinds 2006 het centrum is van zijn gezin en sociale 
leven. Hij wenst dan ook de rest van zijn straf in Zweden uit te zitten. Zweden heeft Polen een 
verzoek ingediend daartoe.

Kaderbesluit 2008/909/JBZ van 27 november 2008 inzake de toepassing van het beginsel van 
wederzijdse erkenning op strafvonnissen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming 
strekkende maatregelen zijn opgelegd (verder: ”kaderbesluit”) voorziet in een systeem voor 
overbrenging van veroordeelde gevangenen naar de lidstaat waarvan de betrokkene onderdaan 
is of waar deze zijn gewoonlijke verblijfplaats heeft.
Volgens artikel 28, lid 1 van het kaderbesluit blijven vóór 5 december 2011 ingediende 
verzoeken onder het bestaande rechtsinstrument inzake de overbrenging van veroordeelden 
vallen. Na die datum ontvangen verzoeken worden behandeld volgens de door lidstaten op 
grond van dit kaderbesluit afgekondigde voorschriften.
Aangezien het verzoek van de Zweedse autoriteiten vóór 5 december 2011 is ingediend (de 
exacte datum van het overbrengingsverzoek is evenwel niet duidelijk uit het verzoekschrift), 
is het bestaande rechtsinstrument van toepassing, te weten het Verdrag van de Raad van 
Europa inzake de overbrenging van gevonniste personen, waar zowel Polen als Zweden partij 
bij zijn. Artikel 2 van dit verdrag bepaalt dat hoewel een gevonniste persoon niet zelf een 
verzoek tot overbrenging mag indienen, dit wel gedaan mag worden door de staat waar het 
vonnis is uitgesproken (“staat van veroordeling”) alsook door de staat waarvan de gevonniste 
persoon onderdaan is (“staat van tenuitvoerlegging”), waarmee laatstgenoemde zijn 
onderdanen kan repatriëren. Dat betekent dat volgens dit verdrag een gevonniste persoon voor 
de verdere tenuitvoerlegging van de sanctie alleen kan worden overgebracht naar de staat 
waarvan hij onderdaan is of naar de staat waar de veroordeling is uitgesproken.

Ingeval de Zweedse autoriteiten hun verzoek na 5 december 2011 hebben ingediend, wordt 
het verzoek behandeld volgens de door lidstaten op grond van dit kaderbesluit afgekondigde 
voorschriften.
Ondanks de uiterlijke omzettingsdatum van 5 december 2011 hebben echter nog niet alle 
lidstaten het kaderbesluit omgezet. Dat betekent dat indien een van de betrokken lidstaten het 
kaderbesluit nog niet in hun nationale wetgeving heeft omgezet, het kaderbesluit niet van 
toepassing is.
Hoewel Polen wel reeds het kaderbesluit heeft omgezet, heeft Zweden dat nog niet gedaan. 
De Zweedse regering werkt momenteel aan nationale wetgeving die waarschijnlijk eind maart 
2013 zal worden ingediend.

In verband hiermee zij erop gewezen dat de Commissie niet bevoegd is om een 
inbreukprocedure op te starten tegen lidstaten die het kaderbesluit niet tijdig hebben omgezet. 
De Commissie verkrijgt die bevoegdheid pas per 1 december 2014, en wel op basis van het 
verdrag van Lissabon. In de tussenliggende tijd spoort de Commissie de lidstaten aan om de 
omzetting af te ronden, zodat alle burgers van deze nuttige instrumenten voor justitiële 
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samenwerking gebruik kunnen maken.
Conclusie

Indiener voert aan dat de Poolse staat in strijd met het kaderbesluit handelt door te weigeren 
indiener terug over te brengen naar Zweden - waar zijn gezin verblijft - om daar de rest van 
zijn straf uit te zitten.
Uit voorgaande vloeit evenwel voort dat het kaderbesluit uitsluitend betrekking heeft op 
verzoeken die zijn ingediend na 5 december 2011. Dat betekent dat ingeval het verzoek door 
de Zweedse autoriteiten vóór die datum is ingediend, het bestaande rechtsinstrument, te weten 
het Verdrag van de Raad van Europa uit 1983 inzake de overbrenging van gevonniste 
personen van toepassing is. Dit verdrag voorziet uitsluitend in de overbrenging naar de 
lidstaat waarvan de gevonniste onderdaan is of naar de lidstaat waar het vonnis is geveld.
Bovendien is het kaderbesluit hoe dan ook niet van toepassing, zelfs indien de Zweedse 
autoriteiten het verzoek wel na 5 december 2011 hebben ingediend, en wel omdat Zweden het 
kaderbesluit tot op heden niet heeft omgezet in zijn nationale wetgeving. Het kaderbesluit is 
uitsluitend van toepassing indien zowel de lidstaat van veroordeling als de lidstaat van 
tenuitvoerlegging het hebben omgezet.


