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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0468/2012, adresată de Roman Dudaryk, de cetățenie poloneză, privind 
presupusa nerespectare de către autoritățile poloneze a Deciziei-
cadru 2008/909/JAI a Consiliului privind aplicarea principiului recunoașterii 
reciproce a hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse de 
condamnare sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în cadrul 
Uniunii Europene

1. Rezumatul petiției

După ce a fost arestat și expulzat din Suedia, petiționarul execută în prezent o pedeapsă cu 
închisoarea în Polonia. Executarea pedepsei pronunțate aderă la principiul recunoașterii 
mutuale a hotărârilor în materie penală consacrat în Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului 
privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești în materie 
penală care impun pedepse de condamnare sau măsuri privative de libertate. Petiționarul 
subliniază că, în ciuda cetățeniei poloneze a acestuia, el este mai mult legat de Suedia unde 
locuiesc partenera sa de cetățenie suedeză și copiii minori ai cuplului. Dată fiind situația 
economică a cuplului, nu este posibil contactul regulat, iar petiționarul consideră că 
executarea pedepsei acestuia în Polonia nu îmbunătățește posibilitățile sale de reabilitare 
socială, deoarece el consideră Suedia ca fiind centrul său familial și social. Pe baza acestor 
elemente specifice ale deciziei-cadru, petiționarul s-a adresat mai multor autorități poloneze, 
inclusiv președintelui, prim-ministrului și ombudsmanului polonez în vederea executării 
restului pedepsei acestuia în Suedia. Având în vedere că demersurile sale nu au avut succes, 
petiționarul solicită Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 noiembrie 2012

Petiționarul a depus o plângere împotriva statului polonez pe motivul nerespectării de către 
acest stat a Deciziei-cadru 2008/909/JAI a Consiliului.
Petiționarul este un resortisant polonez care a fost transferat din Suedia la 22 iulie 2010 pentru 
a executa o pedeapsă cu închisoarea în Polonia. Acesta susține că șansele sale de reabilitare 
socială sunt compromise, întrucât familia și prietenii săi se află în Suedia din 2006. În 
consecință, petiționarul dorește să execute restul pedepsei în Suedia. Suedia a trimis o cerere 
în acest sens Poloniei.

Decizia-cadru 2008/909/JAI din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului 
recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse 
sau măsuri privative de libertate (denumită în continuare directiva-cadru) instituie un sistem 
pentru transferul persoanelor condamnate în statul membru de cetățenie sau de reședință 
obișnuită. 
În conformitate cu articolul 28 alineatul (1) din directiva-cadru, cererile de transfer primite 
înainte de 5 decembrie 2011 continuă să fie reglementate de instrumentele juridice existente 
privind transferarea persoanelor condamnate. Cererile primite după data respectivă sunt 
reglementate de normele adoptate de către statele membre în conformitate cu decizia-cadru.
Prin urmare, în cazul în care autoritățile suedeze au depus cererea înainte de 
5 decembrie 2011 (data exactă a cererii de transfer nu este precizată în petiție), se aplică 
instrumentul juridic existent, și anume Convenția Consiliului Europei din 1983 privind 
transferarea persoanelor condamnate, la care Polonia și Suedia sunt părți. Articolul 2 din 
această convenție prevede că, deși transferul nu poate fi solicitat în mod oficial de către 
persoana condamnată, acesta poate fi solicitat de către statul în care a fost impusă pedeapsa 
(„statul de condamnare”), precum și de către statul al cărui resortisant este persoana 
condamnată („statul de executare”), permițând astfel acestuia din urmă să solicite repatrierea 
propriilor săi resortisanți. În temeiul prezentei convenții, persoanele condamnate pot fi 
transferate, în scopul executării restului pedepsei, doar în statul de cetățenie al acestora și în 
statul în care a fost impusă pedeapsa. 

În cazul în care autoritățile suedeze au depus cererea după 5 decembrie 2011, cererea este 
reglementată de normele adoptate de către statele membre în conformitate cu decizia-cadru.

Cu toate acestea, până în prezent, decizia-cadru nu a fost pusă în aplicare de către toate statele 
membre, deși termenul de punere în aplicare a expirat la 5 decembrie 2011. Prin urmare, dacă 
unul dintre statele membre vizate de un eventual transfer nu a aplicat încă decizia-cadru în 
dreptul său intern, decizia-cadru nu se aplică.

Deși Polonia a aplicat decizia-cadru, Suedia nu a făcut încă acest lucru. Guvernul suedez are 
în prezent în curs de elaborare acte legislative care, probabil, vor fi prezentate la sfârșitul lunii 
martie în 2013. 
În acest context, ar trebui remarcat faptul că Comisia nu are competența de a iniția procedura 
de constatare a încălcării dreptului Uniunii împotriva statelor membre care nu au pus în 
aplicare decizia-cadru în termenul stabilit. Comisia va deține această competență de la 
1 decembrie 2014, astfel cum a fost stabilit în Tratatul de la Lisabona. Între timp, Comisia 
îndeamnă statele membre să finalizeze procesul de punere în aplicare, astfel încât aceste 
instrumente utile de cooperare judiciară să fie disponibile tuturor cetățenilor.
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Concluzii
Petiționarul invocă faptul că statul polonez nu respectă decizia-cadru refuzându-i transferul 
pentru executarea restului pedepsei înapoi în Suedia, unde locuiește familia sa. 
Cu toate acestea, din observațiile de mai sus reiese faptul că decizia-cadru se aplică numai în 
cazul cererilor depuse după 5 decembrie 2011. Prin urmare, dacă autoritățile suedeze au depus 
cererea de transfer înainte de respectiva dată, se aplică, în schimb, instrumentul juridic 
existent, și anume Convenția Consiliului Europei din 1983 privind transferarea persoanelor 
condamnate. Această convenție permite transferul numai în statul membru de cetățenie sau în 
statul membru în care a fost impusă pedeapsa.
În plus, ar trebui remarcat faptul că, chiar dacă autoritățile suedeze au depus cererea de 
transfer după 5 decembrie 2011, decizia-cadru nu se va aplica în cazul de față deoarece 
aceasta nu a fost încă pusă în aplicare în legislația suedeză. Decizia-cadru se aplică numai 
dacă aceasta este transpusă atât de către statul membru de condamnare, cât și de către cel de 
executare. 


