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Europejski nakaz dochodzeniowy 
Celem dyrektywy w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego, będącej przedmiotem 
wniosku, jest utworzenie kompleksowego systemu uzyskiwania dowodów w sprawach karnych o 
charakterze transgranicznym. Choć instrument ten, oparty na zasadzie wzajemnego uznawania, ma 
na celu ułatwienie szerszej współpracy na obszarze UE, budzi on również zaniepokojenie o ochronę 
praw podstawowych.  

W kierunku nowego modelu uzyskiwania dowodów 
Transgraniczne gromadzenie i wykorzystywanie dowodów w UE jest regulowane głównie za pomocą 
instrumentów wzajemnej pomocy, w tym Konwencji o wzajemnej pomocy w sprawach karnych pomiędzy 
państwami członkowskimi Unii Europejskiej z 2000 r. Instrument wzajemnego uznawania stopniowo zyskuje 
jednak na znaczeniu, co ilustruje decyzja ramowa w sprawie europejskiego nakazu dowodowego (END) z 
2008 r., która spotkała się mimo to z krytyką za stworzenie złożonego i sztywnego systemu regulującego 
tylko wąski zakres konkretnych rodzajów dowodów. Tylko kilka państw wdrożyło tę decyzję ramową o END. 

Rozdrobniony system regulujący kwestie związane z przekazywaniem dowodów, obejmujący zarówno środki 
wzajemnej pomocy, jak i wzajemnego uznania, został skrytykowany w programie sztokholmskim. Rada 
Europejska stwierdziła, że chociaż ścieżka wzajemnego uznania, przewidzianego obecnie w art. 82 ust. 1 
TFUE, powinna znaleźć szersze zastosowanie, potrzebne jest nowe podejście, które uwzględni elastyczność 
wzajemnej pomocy prawnej i obejmie jak najwięcej rodzajów dowodów. 

Wniosek i jego przyjęcie 
Po programie sztokholmskim Komisja opublikowała zieloną księgę w celu wprowadzenia jednego 
instrumentu wzajemnego uznania, który zastąpiłby wszystkie istniejące środki związanie z uzyskiwaniem 
dowodów na obszarze UE. Jednakże w 2010 r. grupa siedmiu państw członkowskich wysunęła wniosek 
oparty na art. 76 lit. b) TFUE dotyczący europejskiego nakazu dochodzeniowego, kładąc tym samym kres 
procesowi konsultacji. 

Proponowany europejski nakaz dochodzeniowy miałby zastosowanie do prawie wszystkich rodzajów 
dowodów. Miałby dużo większy zakres zastosowania niż decyzja ramowa w sprawie europejskiego nakazu 
dowodowego, obejmując dowody, które jeszcze nie istnieją (np. zeznania, które zostaną uzyskane od 
świadka) lub nie są bezpośrednio dostępne (np. analiza próbki DNA). Ograniczenia czasowe byłyby ustalane 
na podstawie uznania oraz wykonania europejskiego nakazu dochodzeniowego. Liczba podstaw odmowy 
byłaby bardzo ograniczona. Organy wydające mogłyby wnieść o udział w wykonaniu europejskiego nakazu 
dochodzeniowego, ale nie oznaczałoby to przyznania im jakichkolwiek uprawnień w zakresie egzekwowania 
prawa poza ich państwem członkowskim. 

Komisja Europejska, Europejski Inspektor Ochrony Danych oraz Agencja Praw Podstawowych UE (FRA) 
opublikowały opinie na temat wniosku, który był także szeroko omawiany przez społeczeństwo obywatelskie 
i środowiska akademickie. Wielu komentatorów postrzega europejski nakaz dochodzeniowy jako instrument 
o daleko idących konsekwencjach dla praw jednostki, zaburzający równowagę pomiędzy oskarżeniem a 
obroną, ponieważ obrona nie jest upoważniona do jego stosowania. Niektórzy skrytykowali brak powiązania 
pomiędzy europejskim nakazem dochodzeniowym a wypracowaniem harmonogramu działań mających na 
celu umocnienie praw procesowych i uznali tę inicjatywę za przedwczesną. Argument ten może jednakże 
stracić na znaczeniu wraz ze stopniowym przyjmowaniem pakietu dotyczącego praw procesowych. 
Zaznaczono konieczność dłuższej listy przyczyn odmowy, w szczególności w odniesieniu do praw 
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podstawowych, zasady ne bis in idem i proporcjonalności. Do tych uwag krytycznych odniesiono się podczas 
rozmów trójstronnych. 

Parlament Europejski 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) rozpatrzyła wniosek 
(sprawozdawca Nuno Melo, PPE, Portugalia). W dniu 5 grudnia 2013 r. komisja poparła tekst kompromisowy 
przyjęty podczas rozmów trójstronnych w listopadzie 2013 r. Tekst wymaga teraz zatwierdzenia na 
posiedzeniu plenarnym. 
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