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Niniejszy dokument roboczy dotyczy wpływu europejskiego nakazu aresztowania na prawa 
podstawowe; zostaną w nim również określone wstępne kierunki przed wydaniem zalecenia 
dla Rady na postawie art. 45 Regulaminu.

1. Poszanowanie praw podstawowych jako kluczowy element wzajemnego zaufania

Czy uzasadnione dążenie do maksymalnej skuteczności europejskiego nakazu aresztowania 
nie doprowadzi w konsekwencji do poddania w wątpliwość ochrony praw podstawowych? 
Europejski nakaz aresztowania dotyka bezpośrednio daną osobę, ma umożliwić jej 
zatrzymanie i przekazanie organom sprawiedliwości państwa wnioskującego, dlatego też ma 
bezpośredni wpływ na wolność fizyczną tej osoby oraz ogólnie na wolność każdej osoby w 
ramach Unii.

1.1. Zawieszenie wdrażania na poziomie orzecznictwa konstytucyjnego dotyczącego w 
szczególności własnych obywateli i praw podstawowych

Niektóre Państwa Członkowskie uznały, że konieczna jest zmiana konstytucji przed 
wprowadzeniem europejskiego nakazu aresztowania, inne uznały, że nie jest to konieczne. W 
licznych trybunałach konstytucyjnych Państw Członkowskich złożono w ostatnich miesiącach 
wnioski o rozpatrzenie kwestii wprowadzenia europejskiego nakazu aresztowania, dotyczy to 
Trybunałów Konstytucyjnych w Belgii, w Niemczech, w Finlandii, w Grecji, w Polsce, na 
Węgrzech oraz Sądu Kasacyjnego we Francji.

Obecnie trudności sprawiają dwa wyroki dotyczące przede wszystkim zastosowania 
europejskiego nakazu aresztowania w odniesieniu do własnych obywateli. Trybunał w Polsce 
w wyroku z dnia 27 kwietnia 2005 r. orzekł, że przekazanie obywateli polskich nie jest 
możliwe bez uprzedniej zmiany konstytucji. Trybunał wyznaczył 18 miesięczny termin dla 
rządu na zmianę konstytucji, w celu umożliwienia przekazania obywateli polskich nie
zawieszając przy tym stosowania europejskiego nakazu aresztowania.

Trybunał Konstytucyjny w Republice Federalnej Niemiec w wyroku z dnia 18 lipca 2005 r. 
uchylił i uznał ze niebyłą niemiecką ustawę w sprawie zastosowania decyzji ramowej. W 
swoim wyroku Trybunał potwierdził, że decyzja ramowa może stanowić podstawę prawną 
przekazania, jednak uznał, że przekazywanie obywateli niemieckich do innego Państwa 
Członkowskiego nie będzie możliwe do czasu wejścia w życie nowej ustawy w sprawie 
zastosowania decyzji ramowej. Przez ten czas władze niemieckie będą musiały stosować 
przepisy dotyczące ekstradycji i nie będą mogły przekazywać obywateli. Natomiast nadal 
będą mogły wydawać europejskie nakazy aresztowania, ponieważ uregulowania prawne 
dotyczące wydawania nakazu nie zostały uchylone.

Belgijski Sąd Arbitrażowy rozpatruje obecnie wniosek o uchylenie belgijskiego 
ustawodawstwa dotyczącego europejskiego nakazu aresztowania zarówno z powodu 
podstawy prawnej jak i ryzyka dyskryminacji w przypadku odstępstwa od zasady podwójnej 
odpowiedzialności karnej. W Finlandii uwzględniana jest możliwość zmiany konstytucji w 
celu wzmocnienia bezpieczeństwa prawnego, mimo że decyzja ramowa została już 
transponowana. Prawdopodobnie w czeskim Trybunale Konstytucyjnym zostanie złożona 
skarga konstytucyjna.

Jak pokazuje sytuacja w Niemczech, całkowite i spójne wdrożenie europejskiego nakazu 
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aresztowania w Państwach Członkowskich będzie jeszcze wymagać wielu wysiłków. W 
rzeczywistości nie dziwi fakt, że wiele z pojawiających się trudności związanych jest z 
kluczowym pytaniem o prawa podstawowe.

1.2 Jakie są możliwości odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania ze względu 
na ochronę praw podstawowych?

Kwestia stosowania europejskiego nakazu aresztowania przez sądy w porównaniu z klasyczną 
formą ekstradycji jest a priori czynnikiem sprzyjającym poszanowaniu praw podstawowych, 
ponieważ ogranicza możliwość arbitralnych rozwiązań. Można również zauważyć, że decyzja 
ramowa jest bardziej precyzyjna niż przepisy dotyczące zwykłej ekstradycji, w odniesieniu na 
przykład do zasady ne bis in idem, prawa do adwokata lub prawa do zaliczenia okresu 
pozbawienia wolności na poczet wykonania kary; tak więc oznacza postęp państwa 
prawnego.

Punkt uzasadnienia 12 i 13 preambuły i art. 1 decyzji ramowej wyraźnie odwołują się do 
obowiązku przestrzegania praw podstawowych. W szczególności art. 1 ust. 3 stanowi, iż 
„niniejsza decyzja ramowa nie skutkuje modyfikacją obowiązku poszanowania praw 
podstawowych i podstawowych zasad prawa zawartych w art. 6 Traktatu o Unii 
Europejskiej”1. Niejednolite stosowanie decyzji ramowej mogłoby w rzeczywistości 
doprowadzić do dyskryminacyjnego traktowania osób zatrzymanych na podstawie 
europejskiego nakazu aresztowania w zależności od tego, czy sędzia państwa wykonującego 
jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności europejskiego nakazu aresztowania z prawami 
podstawowymi. Konieczność tego rodzaju weryfikacji byłaby niezgodna z zasadą 
wzajemnego uznawania.

Intencją europejskiego ustawodawcy opartą na zasadzie wzajemnego uznawania było 
przeprowadzenie weryfikacji sądowej poszanowania praw podstawowych w państwie 
wykonującym nakaz, przy czym sędzia państwa wykonującego nakaz był zobowiązany do 
odmowy uznania lub wykonania europejskiego nakazu aresztowania, który naruszałby prawa 
podstawowe.

Pozytywne odniesienie do artykułu 6 TUE2 mogłoby niestety być niewystarczające, aby
zagwarantować całkowitą ochronę praw osób, zgodnie z tym, co uznał niemiecki Trybunał 
Konstytucyjny w kwestii obywateli niemieckich.

Wśród obligatoryjnych przyczyn odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania nie 
zostały wyraźnie określone przypadki, w których państwo wykonujące nakaz miałoby 
zobowiązania na mocy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Takie przepisy pozwoliłyby 
uznać odpowiedzialność Państwa Członkowskiego, jeżeli istniałyby dowody na to, że istnieje 

  
1 Artykuł 6 Traktatu o Unii Europejskiej wzywa do poszanowania praw podstawowych zagwarantowanych w 
europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r., Kartę 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz wspólną tradycję konstytucyjną Państw Członkowskich.
2.oraz do mechanizmu określonego w art. 7 TUE (w przypadku stwierdzenia poważnego i stałego naruszenia 
zasad określonych w artykule 6), zgodnie z ust. 10 preambuły decyzji ramowej.
Artykuł 6 Traktatu o Unii Europejskiej wzywa do poszanowania praw podstawowych zagwarantowanych w 
europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r., Kartę 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz wspólną tradycję konstytucyjną Państw Członkowskich.
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rzeczywiste ryzyko złego traktowania danej osoby (w tym torturowanie, nieludzkie lub 
poniżające traktowanie), a osoba ta mimo to została przekazana do wydającego nakaz 
Państwa Członkowskiego.1 Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tej 
kwestii jest jasne i podkreśla, że państwo będące stroną Konwencji jest zobowiązane w takich 
okolicznościach do nieprzekazywania danej osoby. W ocenie Komisji prawdopodobieństwo 
takiej sytuacji jest niewielkie2.

Zgodnie z decyzją ramową odmowa wykonania nakazu jest obligatoryjna jedynie z trzech 
powodów (art. 3), pozostałe siedem są kwestią wolnego wyboru Państw Członkowskich (art.
4). Tymi trzema przyczynami są amnestia, wydanie prawomocnego orzeczenia w stosunku do 
osoby poszukiwanej w związku z popełnieniem tych samych czynów, brak możliwości 
pociągnięcia do odpowiedzialności karnej z uwagi na wiek danej osoby. W tej kwestii można 
żałować, że decyzja ramowa nie uwzględnia w jasny sposób obowiązku nieprzekazywania 
danej osoby w przypadkach określonych w art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka3. 

1.3. Wzmocnienie oceny na rzecz wzajemnego zaufania

Zgodnie z ogólna zasadą skuteczne stworzenie rzeczywistej wspólnej przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, z poszanowaniem różnorodności kultur i systemów 
sądownictwa, wymaga określenia wspólnych ram odniesienia oraz wprowadzenia 
mechanizmu wzajemnej oceny gwarantującego podobne traktowanie obywateli europejskich. 
Traktat Konstytucyjny umożliwiał wzmocnienie oceny jako uzupełnienie środków 
określonych w Tampere4.

Wzajemna ocena jest niezbędna, aby zagwarantować obywatelom europejskim podobne 
traktowanie w całej Unii Europejskiej oraz wzmocnić wzajemne zaufanie między Państwami 
Członkowskimi ułatwiając w ten sposób stosowanie zasady wzajemnego uznawania orzeczeń 
sądowych, a w szczególności przekazywania własnych obywateli danego Państwa 
Członkowskiego sądowi innego Państwa Członkowskiego5. 

Wprowadzenie uregulowań prawnych powinno być uzupełnione dążeniem do wzmocnienia 
wspólnego wymiaru praw podstawowych w Europie6. Zgodnie z wcześniejszym zaleceniem 
Parlamentu należy wspierać wykorzystanie środków wspierających dialog, wymianę 
informacji i stworzenie sieci między najwyższymi instancjami sądowymi, organami 

  
1 Artykuł 23 ustęp 4 decyzji ramowej stanowi między innymi, iż: „Wyjątkowo przekazanie może być czasowo 
odroczone z ważnych przyczyn natury humanitarnej, na przykład, gdy zachodzą poważne podstawy do 
przypuszczenia, że zagrozi to w sposób ewidentny życiu lub zdrowiu osoby, której dotyczy wniosek. Wykonanie 
europejskiego nakazu aresztowania ma miejsce w terminie możliwie najkrótszym po ustąpieniu tych podstaw.” 
2 „W systemie opartym na wzajemnym zaufaniu taką sytuację można uznać za wyjątkową”, COM(2005)63 
końcowy, str.6.
3 Artykuł 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka stanowi: „Nikt nie może być poddany torturom ani 
nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu.”
4 W szczególności artykuł III-260 przewiduje stworzenie mechanizmu wzajemnej oceny środków w zakresie 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. 
5 Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie jakości wymiaru sprawiedliwości w zakresie prawa 
karneo i harmonizacji ustawodawstwa karnego w Państwach Członkowskich (P6_TA(2005)0030, 22.02.2005). 
Sprawozawca: M. Antonio Costa (2005/2003(INI)). 
6 Rezolucja w sprawie promocji i ochrony praw podstawowych: rola instytucji krajowych i europejskich, w tym 
Agencji Praw Podstawowych (P6_TA-PROV(2005)0208, 11.05.2005). Sprawozdawca : Kinga Gál 
(2005/2007(INI)).
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sądowymi i przedstawicielami zawodów prawniczych oraz naukowców. Zaufanie nie rodzi 
się samoistnie, powinno być rozwijane i wzmacniane w praktyce.

Agencja Praw Podstawowych, która ma zostać w przyszłości stworzona, będzie również 
pełnić rolę w tym zakresie1.

2. Wstępne kierunki przed wydaniem zalecenia dla Rady

W związku z planowaną dyskusją w ramach Komisji LIBE i debatą, która ma się odbyć z 
udziałem posłów z parlamentów krajowych podczas Spotkań parlamentarnych w dniu 17-18 
października 2005 r. proponuję następujące wstępne kierunki, zostaną one następnie ujęte w 
formie zaleceń zgodnie z art. 94 Regulaminu:

- Rola Parlamentu Europejskiego przy jego przyjmowaniu jak i kontrola Trybunału 
Sprawiedliwości są niestety ograniczone w zakresie europejskiego nakazu aresztowania jako 
instrumentu trzeciego filaru w oparciu o art. 31 i art. 34 Traktatu o Unii Europejskiej. W celu 
uzupełnienia tego uchybienia w demokracji, należy w możliwie najszybszym terminie 
zastosować rozwiązanie określone w art. 42 TUE, zgodnie z ideą przepisów zawartych w 
Traktacie Konstytucyjnym, tym bardziej, że nie były one przedmiotem debaty, ani krytyki 
podczas niedawnych kampanii na rzecz ratyfikacji.

- Europejski nakaz aresztowania jest innowacyjnym środkiem służącym za przykład w 
zakresie rozwoju współpracy sądowej i wzmocnienia wzajemnego zaufania, wywiera ponadto 
bezpośredni wpływ na wolności obywatelskie. Dlatego też konieczne jest opracowanie 
szczególnych metod oceny, które obejmą pogłębioną ocenę trudności napotykanych w
konkretnych przypadkach przez praktyków w dziedzinie sprawiedliwości. W kolejnych 
ocenach wskazane byłoby również wprowadzenie podziału europejskich nakazów 
aresztowania w zależności od rodzaju przestępstwa. Parlament Europejski oraz parlamenty 
krajowe powinny ściśle współpracować przy ocenie w oparciu o art. III-260 Traktatu 
Konstytucyjnego.

- Należy zapewnić odpowiednie zasoby w celu wykonywania pracy związanej z weryfikacją 
jakości transpozycji, będącej obowiązkiem Komisji, jako instytucji stojącej na straży 
Traktatów. Powinna więc ona dysponować zasobami niezbędnymi do realizacji tego celu. 
Jednakże należy unikać zwiększania ilości jednoczesnych badań w tej dziedzinie, nawet jeśli 
Rada, jako właściwa w zakresie trzeciego filaru, może zmierzać do podjęcia własnych badań. 
Ważne jest, aby zebrane przez Komisję dane były precyzyjne i rzetelne oraz zostały następnie 
przekazane do zbadania przez Parlament Europejski, Radę i parlamenty krajowe.

- Wzajemne uznawanie i minimalna harmonizacja są ze sobą ściśle związane. Należy 
oczekiwać bardziej dynamicznych działań na rzecz harmonizacji, która wzmacnia wspólny 
korpus ustawodawczy pozwalający na zbudowanie wzajemnego zaufania, bez pomijania przy 
tym czy minimalizowania różnic między krajowymi systemami sądowymi. W chwili obecnej 
działania Rady w dziedzinie harmonizacji są zbyt słabo posunięte, co uzależnia budowę 
wspólnej europejskiej przestrzeni sądowej od wzajemnego uznawania. Kwestia wzajemnego 
zaufania umożliwia postęp w tej dziedzinie, ale jej wpływ pozostaje ograniczony, w sytuacji 

  
1 Parlament w najbliższym czasie wypowie się na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia i projektu decyzji 
Rady ustanawiającej Agencję Europejską ds. Praw Podstawowych COM(2005)280, 30.06.2005.
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gdy wspólne podstawy prawne są nadmiernie ograniczone.


