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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0468/2012, którą złożył Roman Dudaryk (Polska), w sprawie 
domniemanego naruszenia przez polskie władze decyzji ramowej Rady 
2008/909/WSiSW o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków 
skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na 
pozbawieniu wolności – w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odbywa obecnie karę pozbawienia wolności w Polsce po tym, jak został 
zatrzymany i wydalony ze Szwecji. Wykonanie wymierzonej kary opiera się na zasadzie 
wzajemnego uznawania orzeczeń wydanych w sprawach karnych, utrwalonej w decyzji 
ramowej Rady 2008/909/WSiSW o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków 
skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu 
wolności. Składający petycję podkreśla, że pomimo swojego polskiego obywatelstwa jest 
bardziej związany ze Szwecją, gdzie mieszka jego szwedzka partnerka oraz ich małoletnie 
dzieci. Z uwagi na sytuację finansową pary regularne kontakty nie są możliwe, a składający 
petycję nie sądzi, aby odbywanie kary w Polsce zwiększyło jego szanse na resocjalizację, 
ponieważ uważa, że jego środowisko rodzinne i społeczne znajduje się w Szwecji. Opierając 
się na tych konkretnych elementach decyzji ramowej, składający petycję zwrócił się do kilku 
organów polskich, w tym do prezydenta, premiera i Rzecznika Praw Obywatelskich, 
o możliwość odbycia pozostałej części kary w Szwecji. Ponieważ jego działania okazały się 
bezowocne, składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o rozpatrzenie 
przedmiotowej sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).



PE500.721v01-00 2/3 CM\920600PL.doc

PL

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

Składający petycję złożył skargę na działania polskiego rządu z powodu niezastosowania się 
władz Polski do przepisów decyzji ramowej Rady 2008/909/WSiSW.
Składający petycję jest obywatelem Polski, którego dnia 22 lipca 2010 r. przeniesiono ze 
Szwecji do Polski, aby mógł odbyć karę pozbawienia wolności w tym państwie. Twierdzi on, 
że ograniczono jego szanse na resocjalizację, ponieważ od 2006 r. miejscem jego życia 
rodzinnego i społecznego jest Szwecja. W związku z powyższym wyraża on chęć odbycia 
pozostałej części kary w Szwecji. Szwecja zwróciła się do polskich władz z wnioskiem w tej 
sprawie.
Na mocy decyzji ramowej Rady 2008/909/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu 
zasady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub 
inny środek polegający na pozbawieniu wolności (zwanej dalej „dyrektywą ramową”) 
ustanowiono system przekazywania więźniów skazanych prawomocnym wyrokiem sądu 
państwu członkowskiemu, którego obywatelstwo posiadają lub w którym znajduje się stałe 
miejsce ich zamieszkania. 
Zgodnie z art. 28 ust. 1 dyrektywy ramowej, w przypadku otrzymanych przed 
5 grudnia 2011 r. wniosków o przeniesienie zastosowanie znajdują istniejące instrumenty 
prawne w zakresie przekazywania osób skazanych. Wnioski otrzymane po tej dacie podlegają 
przepisom przyjętym przez państwa członkowskie zgodnie z przedmiotową decyzją ramową.
Z tego względu, jeżeli wniosek władz Szwecji złożono przed 5 grudnia 2011 r. (z petycji nie 
wynika w sposób jasny, kiedy złożono wniosek o przekazanie), zastosowanie znajdzie 
istniejący instrument prawny, a mianowicie podpisana zarówno przez Polskę, jak i przez 
Szwecję Konwencja Rady Europy z 1983 r. o przekazywaniu osób skazanych. Art. 2 
rzeczonej Konwencji stanowi, że pomimo braku możliwości złożenia przez osobę skazaną 
oficjalnego wniosku o jej przeniesienie, przekazania więźnia może żądać państwo, w którym 
nałożono karę („państwo skazania”), jak również państwo, którego obywatelem jest osoba 
skazana („państwo wykonania”); rozwiązanie to umożliwia państwu wykonania ubieganie się 
o powrót swoich obywateli. Na mocy tej konwencji osoby skazane mogą być przekazane w 
celu odbycia pozostałej części kary wyłącznie do państw, których obywatelstwo posiadają, 
oraz za zgodą państwa, w którym wydano wyrok skazujący. 

Jeżeli wniosek władz Szwecji został złożony po 5 grudnia 2011 r., zastosowanie znajdują 
zasady przyjęte przez państwa członkowskie zgodnie z decyzją ramową.

Niemniej jednak, do tej pory nie wszystkie państwa członkowskie wdrożyły jeszcze 
postanowienia zawarte w decyzji ramowej, mimo że termin wdrożenia upłynął dnia 
5 grudnia 2011 r. Z powyższych względów, jeżeli jedno z państw członkowskich 
zaangażowanych w potencjalne przekazanie nie wdrożyło jeszcze za pomocą krajowych 
przepisów postanowień decyzji ramowej, decyzja ramowa nie znajduje zastosowania.
Polska wdrożyła już postanowienia decyzji ramowej, lecz Szwecja jeszcze tego nie uczyniła. 
Rząd Szwecji pracuje obecnie nad krajowymi przepisami, które zostaną przedstawione 
prawdopodobnie pod koniec marca 2013 r. 

Należy w tym kontekście zauważyć, że Komisja nie posiada uprawnień do wszczęcia 
procedury naruszenia przeciwko państwom członkowskim, które nie wdrożyły w 
wyznaczonym terminie postanowień decyzji ramowej. Komisja nabędzie te uprawnienia z 
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dniem 1 grudnia 2014 r., zgodnie z postanowieniami traktatu lizbońskiego. Do tego czasu 
Komisja nalega, aby państwa członkowskie zakończyły proces wdrażania postanowień 
decyzji ramowej w celu zapewnienia wszystkim obywatelom dostępu do tych użytecznych 
instrumentów współpracy sądowej.

Podsumowanie
Składający petycję twierdzi, że polski rząd, odmawiając przekazania go celem odbycia 
pozostałego wymiaru kary do Szwecji – miejsca zamieszkania jego rodziny – nie stosuje się 
do postanowień decyzji ramowej. 

Z przytoczonych powyżej wyjaśnień wynika jednak, że decyzja ramowa znajduje 
zastosowanie jedynie w odniesieniu do wniosków złożonych po 5 grudnia 2011 r. Z tego 
względu, jeżeli władze Szwecji złożyły wniosek o przekazanie więźnia przed tą datą, 
zastosowanie znajduje istniejący instrument prawny, czyli Konwencja Rady Europy z 1983 r. 
o przekazywaniu osób skazanych. W Konwencji dopuszczono możliwość przekazania 
więźnia do państwa członkowskiego, którego obywatelstwo posiada więzień lub do państwa 
członkowskiego, w którym wykonano zasądzoną karę.
Ponadto należy zauważyć, że nawet w przypadku złożenia przez szwedzkie władze wniosku o 
przekazanie więźnia po 5 grudnia 2011 r., postanowienia decyzji ramowej nie znajdują 
zastosowania w przedmiotowej sprawie, ponieważ szwedzki rząd nie wdrożył ich do tej pory 
za pomocą przepisów ustawodawstwa krajowego. Postanowienia decyzji ramowej znajdują 
zastosowanie, jeżeli zarówno państwo skazania, jak i państwo wykonania, dokonały 
transpozycji tych przepisów do ustawodawstwa krajowego. 


