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WSPÓŁPRACA SĄDOWA W SPRAWACH KARNYCH

Współpraca sądowa w sprawach karnych opiera się na zasadzie wzajemnego uznawania
wyroków i orzeczeń sądowych oraz obejmuje środki dotyczące zbliżenia przepisów
państw członkowskich w kilku dziedzinach. Traktat z Lizbony dał przestrzeni wymiaru
sprawiedliwości w sprawach karnych silniejszą podstawę rozwoju, przyznając jednocześnie
Parlamentowi Europejskiemu nowe uprawnienia.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 82–86 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

CELE

Stopniowe znoszenie kontroli granicznych na terenie UE znacznie poszerzyło swobodę
przemieszczania się obywateli Europy, ale także ułatwiło przestępcom działanie ponad
granicami. Dla sprostania wyzwaniu przestępczości transgranicznej przestrzeń wolności,
bezpieczeństwa i sprawiedliwości obejmuje środki wspierające współpracę sądową w sprawach
karnych. Punktem wyjścia jest zasada wzajemnego uznawania. Przyjęto specjalne środki mające
na celu przeciwdziałanie przestępczości międzynarodowej oraz zadbanie, by prawa ofiar,
podejrzanych i więźniów były chronione w całej Unii.

OSIĄGNIĘCIA

A. Ramy instytucjonalne
1. Traktat z Lizbony
W ramach dawnego „trzeciego filaru” (współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych) rola
Parlamentu Europejskiego ograniczała się jedynie do konsultacji. Traktat z Lizbony zwiększył
rolę Parlamentu, wprowadzając większą skuteczność, odpowiedzialność i legitymację
w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Traktat upowszechnił (z kilkoma
wyjątkami) metodę wspólnotową, która opiera się na procedurze współdecyzji (która stała się
teraz zwykłą procedurą ustawodawczą), w której biorą udział Parlament i Rada (w Radzie
jednomyślność zastąpiono większością głosów). Znikła stara struktura oparta na filarach.
Jeśli chodzi o umowy międzynarodowe, wprowadzono nową procedurę, „procedurę zgody”.
Zniesienie dawnego „trzeciego filaru” doprowadziło do zharmonizowania instrumentów
ustawodawczych. W miejsce decyzji ramowych, decyzji i konwencji UE przyjmuje zwykłe
instrumenty unijne (rozporządzenia, dyrektywy i decyzje), nawet w dziedzinie prawa karnego.
Traktat z Lizbony wzmocnił także rolę Trybunału Sprawiedliwości: zastosowanie mają zwykłe
procedury odesłań prejudycjalnych i postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom
państwa członkowskiego wszczynane przez Komisję. Do dnia 1 grudnia 2014 r. obowiązywały
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tymczasowe uregulowania dla aktów już obowiązujących w dziedzinie współpracy policyjnej
i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych.
Państwa członkowskie mogą nadal proponować środki legislacyjne, ale obecnie inicjatywa
wymaga poparcia ze strony jednej czwartej ich liczby. Przewidziano specjalne środki dotyczące
pogłębionej współpracy, klauzul opt-out i tak zwanego „hamulca bezpieczeństwa”. Karta praw
podstawowych Unii Europejskiej została włączona do Traktatu z Lizbony i jest prawnie wiążąca
dla Unii Europejskiej (jej instytucji i organów) oraz dla państw członkowskich UE podczas
wdrażania prawa unijnego.
2. Strategiczne wytyczne dla przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
W następstwie programu z Tampere i programu haskiego (odpowiednio z października
1999 r. i listopada 2004 r.) Rada Europejska zatwierdziła w grudniu 2009 r. wieloletni
program dotyczący przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości na lata 2010–
2014: program sztokholmski. W konkluzjach ze szczytu w czerwcu 2014 r. Rada Europejska
określiła strategiczne wytyczne planowania ustawodawczego i operacyjnego na nadchodzące
lata w ramach programu dotyczącego przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości,
zgodnie z art. 68 TFUE. Jednym z kluczowych celów jest rozwój współpracy sądowej
w sprawach karnych w UE. Śródokresowy przegląd wytycznych zaplanowano na 2017 r.
B. Wzajemna pomoc prawna w sprawach karnych
W dniu 29 maja 2000 r. Rada Ministrów przyjęła konwencję o pomocy prawnej w sprawach
karnych, która ma wspomagać współpracę pomiędzy organami wymiaru sprawiedliwości,
policją i organami celnymi na terenie Unii, uzupełniając przepisy obowiązujących instrumentów
prawnych, z poszanowaniem europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka z 1950 r.
Organizacje międzynarodowe przyjęły szereg porozumień, takich jak konwencja Rady Europy
o pomocy prawnej w sprawach karnych z 1959 r.
C. Wzajemne uznawanie orzeczeń sądowych w sprawach karnych
Rada Europejska na posiedzeniu w Tampere stwierdziła, że wzajemne uznawanie powinno stać
się kamieniem węgielnym współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych. Zasada
wzajemnego uznawania została potwierdzona w programach haskim i sztokholmskim. Jest to
kluczowa koncepcja dla europejskiej przestrzeni sądowej, ponieważ jedynie dzięki zasadzie
wzajemnego uznawania można pokonać trudności, jakie stwarzają różnice występujące
pomiędzy krajowymi systemami prawnymi. Jednak zasada ta może się rozwijać w pełni tylko
w przypadku istnienia wysokiego poziomu wzajemnego zaufania państw członkowskich.
D. Europejski nakaz aresztowania
Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania
zrewolucjonizowała tradycyjny system ekstradycji dzięki przyjęciu nowatorskich uregulowań:
ograniczonych podstaw dla odmowy wykonania, przeniesienia procesu decyzyjnego z organów
politycznych do organów sądowych, możliwości wydania obywateli państwa wykonującego
nakaz oraz określonych terminów wykonania każdego europejskiego nakazu aresztowania.
Zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym napotkano pewne trudności we wdrażaniu
europejskiego nakazu aresztowania i raz – w 2009 r. – zmieniono decyzję ramową w zakresie
uregulowań o postępowaniu zaocznym. Europol, Eurojust i europejska sieć sądowa mogą
wnieść ważny wkład w dziedzinie wzajemnej pomocy prawnej i wniosków dotyczących
europejskiego nakazu aresztowania. W dniu 27 lutego 2014 r. Parlament przyjął rezolucję
zawierającą zalecenia dla Komisji w sprawie przeglądu europejskiego nakazu aresztowania.
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E. Zbliżenie przepisów i ustanowienie norm minimalnych
Funkcjonowanie przestrzeni sądowej UE może zostać osłabione wskutek różnic w prawie
karnym poszczególnych państw. Zbliżenie przepisów prawa karnego w UE, które może
przyczynić się do pokonania tych trudności, zwłaszcza w odniesieniu do szczególnie
ciężkich przestępstw o wymiarze transgranicznym, oznacza dostosowanie do wspólnych
minimalnych norm, a nie całościowe ujednolicenie. Przestępczość zorganizowana, handel
ludźmi, wykorzystywanie dzieci i pornografia dziecięca, terroryzm, przestępstwa finansowe
(nadużycia finansowe, pranie pieniędzy, korupcja), cyberprzestępczość, przestępstwa
przeciwko środowisku naturalnemu, podrabianie, rasizm i ksenofobia to wszystko dziedziny,
w których już przyjęto akty prawne lub w których są one negocjowane w celu przyjęcia
wspólnych definicji i zharmonizowania poziomu sankcji. Zgodnie z art. 83 TFUE Parlament
i Rada, stanowiąc w drodze zwykłej procedury ustawodawczej, mogą „ustanowić normy
minimalne odnoszące się do określania przestępstw oraz kar w dziedzinach szczególnie
poważnej przestępczości o wymiarze transgranicznym, wynikające z rodzaju lub skutków tych
przestępstw lub ze szczególnej potrzeby wspólnego ich zwalczania”.
F. Eurojust, europejska sieć sądowa, wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze i Prokuratura
Europejska
Eurojust jest organem UE powołanym w 2002 r. decyzją Rady zmienioną w grudniu
2008 r. Wspiera i udoskonala koordynację dochodzeń i śledztw pomiędzy właściwymi
organami w państwach członkowskich, w szczególności ułatwiając świadczenie transgranicznej
wzajemnej pomocy prawnej oraz realizację wniosków o ekstradycję i europejskich nakazów
aresztowania. Traktat z Lizbony określa, że „w celu zwalczania przestępstw przeciwko
interesom finansowym Unii Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze specjalną
procedurą prawodawczą, może ustanowić Prokuraturę Europejską w oparciu o Eurojust”, przy
czym przewiduje też możliwość rozszerzenia na późniejszym etapie uprawnień Prokuratury
Europejskiej na zwalczanie poważnej przestępczości o wymiarze transgranicznym. W dniu
17 lipca 2013 r. Komisja zgłosiła wnioski ustawodawcze dotyczące utworzenia Prokuratury
Europejskiej i reformy Eurojustu, który ma stać się Agencją UE ds. Współpracy Wymiarów
Sprawiedliwości w Sprawach Karnych. Negocjacje okazały się trudne i w kwietniu 2017 r.
16 państw członkowskich zgłosiło zamiar wszczęcia wzmocnionej współpracy w celu
ustanowienia Prokuratury Europejskiej.
W czerwcu 1998 r. stworzono europejską sieć sądową w sprawach karnych celem usprawnienia
współpracy sądowej pomiędzy państwami członkowskimi UE. Europejska sieć sądowa ma
za zadanie pomagać sędziom i prokuratorom krajowym w prowadzeniu dochodzeń i śledztw
transgranicznych.
Na posiedzeniu w Tampere Rada Europejska wezwała do tworzenia wspólnych zespołów
dochodzeniowo-śledczych w celu zwalczania handlu narkotykami i handlu ludźmi oraz
terroryzmu. Konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych z maja 2000 r. również
przewiduje tworzenie wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych. W czerwcu 2002 r. Rada
przyjęła decyzję ramową w tej sprawie. Wspólny zespół dochodzeniowo-śledczy mogą powołać
co najmniej dwa państwa członkowskie, a w skład zespołu mogą też wchodzić przedstawiciele
Europolu i Eurojustu. Instrument ten nie został jeszcze w pełni rozwinięty.
G. Prawa procesowe
Prawo osób podejrzanych i oskarżonych do rzetelnego procesu uznaje się za jedno z praw
podstawowych. Wstępny wniosek dotyczący decyzji ramowej Rady w sprawie gwarancji
proceduralnych w postępowaniu karnym, złożony przez Komisję w 2004 r., został zablokowany
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ze względu na różnice poglądów poszczególnych delegacji krajowych. W listopadzie 2009 r.
Rada przyjęła harmonogram działań mających na celu umocnienie praw procesowych
osób podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym i zwróciła się do Komisji
o przedstawianie wniosków ad hoc. W harmonogramie działań wskazano sześć głównych
obszarów, w których pożądane są inicjatywy ustawodawcze lub inne: tłumaczenie pisemne
i ustne; informowanie o prawach i o zarzutach; porada prawna i pomoc prawna; kontakt
z krewnymi, pracodawcami i organami konsularnymi; specjalne gwarancje dla podejrzanych
lub oskarżonych wymagających szczególnego traktowania; oraz (opracowanie zielonej księgi
uwzględniającej) tymczasowe aresztowanie. W październiku 2010 r. Parlament i Rada przyjęły
dyrektywę 2010/64/UE w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego
w postępowaniu karnym. W maju 2012 r. Parlament i Rada przyjęły dyrektywę 2012/13/
UE w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym (tzw. „pouczenie o prawach”).
W październiku 2013 r. Parlament i Rada przyjęły dyrektywę 2013/48/UE dotyczącą prawa
dostępu do adwokata w postępowaniu karnym oraz prawa do powiadamiania o zatrzymaniu.
W czerwcu 2011 r. Komisja opublikowała zieloną księgę w sprawie stosowania przepisów
UE dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w obszarze pozbawienia
wolności. Parlament Europejski pracuje obecnie nad sprawozdaniem z własnej inicjatywy
w sprawie systemów penitencjarnych i warunków panujących w zakładach karnych w UE.
W grudniu 2011 r. Parlament przyjął rezolucję wzywającą do wspólnych dla UE norm
dotyczących warunków przetrzymywania. W dniu 27 listopada 2013 r. Komisja przedstawiła
pakiet wniosków prawodawczych w celu uzupełnienia harmonogramu w zakresie gwarancji
proceduralnych. W marcu 2016 r. Parlament i Rada przyjęły dyrektywę (UE) 2016/343
w sprawie wzmocnienia określonych aspektów domniemania niewinności i prawa do
obecności na rozprawie w postępowaniu karnym. W maju 2016 r. Parlament i Rada przyjęły
dyrektywę (UE) 2016/800 w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi
lub oskarżonymi w postępowaniu karnym. W październiku 2016 r. Parlament i Rada
przyjęły dyrektywę (UE) 2016/1919 w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych
i oskarżonych w postępowaniu karnym oraz dla osób, których dotyczy wniosek w postępowaniu
dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania
H. W kierunku polityki kryminalnej UE
We wrześniu 2011 r. Komisja opublikowała komunikat zatytułowany „W kierunku polityki
kryminalnej UE: Zapewnienie skutecznej realizacji polityki UE poprzez prawo karne”.
Komunikat wyjaśnia, jak normy minimalne dotyczące prawa karnego w całej UE mogą lepiej
chronić obywateli przed zachowaniami przestępczymi, oraz określa zasady, które przyczynią
się do zgodności i spójności przepisów UE w zakresie prawa karnego.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Traktat z Lizbony wprowadził większą skuteczność i odpowiedzialność w obszarze wymiaru
sprawiedliwości w sprawach karnych. Upowszechnił (z nielicznymi wyjątkami, takimi jak
Prokuratura Europejska) metodę wspólnotową, która opiera się na procedurze współdecyzji oraz
głosowaniu w Radzie większością głosów. Znikła stara struktura oparta na filarach. Karta praw
podstawowych UE została włączona do Traktatu z Lizbony i jest prawnie wiążąca dla Unii (jej
instytucji i organów) oraz dla państw członkowskich podczas wdrażania prawa UE. Jeśli chodzi
o umowy międzynarodowe, przewidziano nową procedurę – „procedurę zgody”.
Parlament przyjął rezolucje dotyczące różnych kwestii w obszarze współpracy sądowej
w sprawach karnych, takich jak rozstrzyganie konfliktów dotyczących wykonywania
jurysdykcji, środki nadzoru jako alternatywa dla tymczasowego zatrzymania, poprocesowe
środki nadzoru, przeniesienie postępowania, europejski nakaz aresztowania i europejski
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nakaz dowodowy, Eurojust, europejska sieć sądowa, decyzje wydane pod nieobecność
osoby oskarżonej, przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu, terroryzm, przestępczość
zorganizowana, e-sprawiedliwość, handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne dzieci
i pornografia dziecięca, europejski nakaz ochrony oraz normy minimalne w zakresie praw,
wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. W maju 2009 r. Parlament przyjął rezolucję (zawierającą
także zalecenie dla Rady) w sprawie stworzenia unijnej przestrzeni wymiaru sprawiedliwości
w sprawach karnych. W maju 2012 r., w oparciu o sprawozdanie z własnej inicjatywy, Parlament
przyjął rezolucję w sprawie podejścia UE do prawa karnego, w której poruszono kwestie
kryteriów, jakie mogą być stosowane w celu ustalenia, czy istnieje potrzeba przyjęcia przez
UE przepisów prawa karnego, oraz sposobu zapewnienia spójności i jakości prawa karnego.
W październiku 2013 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie zorganizowanej przestępczości,
korupcji i prania pieniędzy w oparciu o zalecenia specjalnej komisji PE powołanej w tej sprawie
(CRIM).
Niedawno Parlament przyjął rezolucje zatwierdzające wnioski dotyczące dyrektyw w sprawie
zamrożenia i konfiskaty dochodów pochodzących z działalności przestępczej w UE,
wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku oraz ochrony euro przed
fałszowaniem, a także w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego
do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Obecnie Parlament dokonuje przeglądu
kilku istotnych wniosków Komisji w sprawach takich jak reforma Eurojustu, ustanowienie
Prokuratury Europejskiej, wysiłki w kierunku zwalczania nadużyć na szkodę interesów
finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego oraz zwalczanie terroryzmu.
W związku z wejściem w życie Traktatu z Lizbony Parlament będzie uczestniczyć w ocenie
i monitorowaniu przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, z uwzględnieniem
wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Artykuł 70 TFUE stanowi, że „Parlament
Europejski oraz parlamenty narodowe są informowane o treści i wynikach oceny [...]
wprowadzania w życie przez władze państw członkowskich polityk Unii, o których mowa
w niniejszym tytule, w szczególności [...] zasady wzajemnego uznawania”. Zgodnie z art. 85
TFUE Parlament Europejski i parlamenty krajowe uczestniczą w „ocenie działalności Eurojust”:
takie ustalenia zostaną określone w nowych rozporządzeniach przyjętych przez Parlament
i Radę w zwykłej procedurze ustawodawczej.
Rosa Raffaelli
04/2017
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