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Szanowni Koledzy,

Wniosek w sprawie europejskiego nakazu ochrony opiera się na wspólnej inicjatywie 
dwunastu państw członkowskich UE1 w sprawie dyrektywy, którą przedstawiono w styczniu 
2010 r.2 Dyrektywa ma na celu ułatwienie i poprawę ochrony przysługującej ofiarom 
przestępstw lub osobom, które mogłyby paść ofiarą takich przestępstw i które przemieszczają 
się między państwami członkowskimi UE, w szczególności chodzi tu o przestępstwa, które 
mogą zagrażać życiu ofiar oraz ich nienaruszalności cielesnej, psychicznej i seksualnej lub ich 
wolności osobistej. Najważniejszy cel dyrektywy to unikanie nowych przestępstw 
i ograniczenie skutków poprzednich.

                                               
1 Państwa te to: Belgia, Bułgaria, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja 
Węgry, Włochy.
2 Zobacz dokument PE-CONS 2/10 z dnia 22 stycznia 2010 r.
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Proponowaną podstawą prawną projektu dyrektywy jest art. 82 ust. 1 lit. d) TFUE, który 
dotyczy współpracy w sprawach karnych.

W piśmie z dnia 7 października 2010 r. zwrócili się Państwo do Komisji Prawnej o wydanie 
opinii w sprawie podstawy prawnej niniejszego wniosku w sprawie dyrektywy. Okazuje się, 
że w następstwie orientacyjnego głosowania, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami 
art. 51 Regulaminu PE przed negocjacjami z Radą na wspólnym posiedzeniu 
reprezentowanych przez Państwa komisji, przyjęto poprawkę, w której powołano się na 
postanowienia art. 82 ust. 1 lit. a) TFUE, odnoszące się do uznawania wyroków i orzeczeń, 
jako na dodatkową podstawę prawną.

I. Kontekst

Traktat z Lizbony zniósł wcześniejszy system filarowy i w chwili obecnej niemal całe 
prawodawstwo dotyczące obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w tym 
opierające się na postanowieniach art. 82 TFUE w rozdziale 4 tytułu V dotyczącego 
współpracy w sprawach karnych, musi być przyjmowane w ramach zwykłej procedury 
ustawodawczej. 

W obszarze tym istnieje niewielkie odstępstwo od zasady ogólnej, w myśl której Komisja 
Europejska posiada wyłączne kompetencje w zakresie inicjatywy legislacyjnej, wynika ono z 
postanowień art. 76 TFUE, który przewiduje, że inicjatywa jednej czwartej państw 
członkowskich może prowadzić do przyjęcia aktów prawnych w dziedzinie współpracy 
sądowej w sprawach karnych i współpracy policyjnej (oraz w dziedzinie współpracy 
administracyjnej w tym zakresie).

W dniu 5 stycznia 2010 r.1 Rada przedstawiła swój pierwszy wniosek dotyczący dyrektywy 
w sprawie europejskiego nakazu ochrony ofiar. Od tego czasu był on wielokrotnie 
modyfikowany i zmieniany przez Radę. Znaczna część treści oraz konstrukcja podstawy 
prawnej wniosku Rady była oparta na kwestionariuszu, na który w październiku 2009 r. 
odpowiedziało 20 państw członkowskich UE2.

Celem inicjatywy jest utworzenie europejskiego nakazu ochrony ofiar przemocy, na mocy 
którego środki ochronne przyjęte w jednym państwie członkowskim mogą zostać uznane, 
zastosowane i wyegzekwowane przez sądy innego państwa członkowskiego. Taki system 
pozwoliłby uniknąć osobie chronionej (ofierze) wszczynania równoległych procedur w 
państwie członkowskim, do którego zamierza się przenieść lub już się przeniosła. 

Wniosek opiera się na założeniu, że ofiary przestępstw nie tylko mają prawo do szacunku, 
zadośćuczynienia za poniesione krzywdy oraz do ukarania sprawców w oparciu o 
sprawiedliwy proces, gwarantujący wszystkim stronom ich prawa, lecz również są 
uprawnione do ochrony przed kolejnymi przestępstwami, w szczególności popełnianymi 
przez tego samego sprawcę.

                                               
1 Zobacz dokument 17513/09 z 5 stycznia 2010 r.
2 Zobacz dokument 5002/10 z dnia 6 stycznia 2010 r.
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Oznacza to stosowanie właściwych mechanizmów mających na celu zapobieżenie 
powtórzeniu tego samego przestępstwa lub popełnienia innego, jeszcze poważniejszego od 
poprzedniego, przez tego samego sprawcę wobec osoby, która już była jego ofiarą. Takie 
powtarzające się wykroczenia zdarzają się szczególnie często w przypadku przemocy na tle 
seksualnym, choć są to również inne przestępstwa, takie jak handel ludźmi i wykorzystywanie 
seksualne osób nieletnich.

Wszystkie państwa członkowskie UE przewidują środki ochrony życia ofiar, ich integralności 
fizycznej, psychicznej i seksualnej oraz ich wolności, lecz dotychczas takie środki są 
skuteczne jedynie na terytorium państwa, które je przyjęło, a ofiary tracą ochronę wraz z 
przekroczeniem granicy. Ochrona przyznana ofierze przez państwo członkowskie nie 
powinna zatem ograniczać się do terytorium tego państwa, lecz powinna także mieć 
zastosowanie w całej UE, niezależnie od miejsca przebywania ofiary.

Korzystając z dostępnych danych, które odnoszą się tylko do przestępstw związanych z płcią, 
oszacować można, że ponad sto tysięcy kobiet zamieszkujących w UE objętych jest środkiem 
ochrony, różnego typu, przyjętym przez państwo członkowskie w konsekwencji przestępstwa 
związanego z płcią. Dane te nie uwzględniają ofiar handlu ludźmi i innych przestępstw.

Biorąc pod uwagę łatwość, z jaką przestępcy mogą przemieszczać się w UE, umożliwienie 
rozszerzenia zakresu stosowania środków ochronnych przyjętych w danym państwie 
członkowskim, by chronić ofiarę, która chciałaby skorzystać z przysługującego jej prawa do 
niczym nieograniczonego przemieszczania się, wydaje się zasadne. Nieprzyjęcie takiego 
rozwiązania prowadziłoby do sytuacji, w której ofiara przestępstwa stanęłaby przed wyborem 
skorzystania z przysługującego obywatelowi UE prawa do nieograniczonego przemieszczania 
się lub skorzystania z prawa do ochrony.  Takiego rozwiązania nie można zaakceptować.

Parlament Europejski wielokrotnie wzywał państwa członkowskie do przeglądu stosowania 
procedur prawnych i podjęcia działań mających na celu usunięcie przeszkód, które 
uniemożliwiają kobietom skorzystanie z ochrony prawnej.1

Co więcej wskazuje się na fakt, że prawodawca europejski nie pozostawał bezczynny w 
sferze ochrony ofiar. Istnieje decyzja ramowa Rady 2001/220/WSiSW w sprawie pozycji 
ofiar w postępowaniu karnym, która dotyczy kwestii praw proceduralnych ofiar2 oraz 
dyrektywa Rady odnosząca się do odszkodowań dla ofiar przestępstw3. 

Rzeczywiście ochrona ofiar jest jednym z podstawowych celów Unii Europejskiej w 
dziedzinie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości zaś przyjęty przez Radę Europejską na 
posiedzeniu w dniach 10-11 grudnia 2009 r. program sztokholmski na rzecz konsolidowania 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w UE stwierdza, że ofiarom przestępstw lub 
narażonym na ryzyko świadkom winno przysługiwać specjalne prawo do środków 
ochronnych egzekwowalnych w całej Unii.
                                               
1 Zobacz rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 16 września 1997 r. w sprawie potrzeby zorganizowania 
kampanii Unii Europejskiej pod hasłem „zero tolerancji dla przemocy wobec kobiet” (Dz.U. C 304 z dnia 6 
października 1997 s. 55). Zobacz także rezolucję z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie obecnej sytuacji oraz 
przyszłych działań w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet (Dz.U. C 288 E z dnia 25 listopada 2006, s. 
66).
2 Dz.U. L 82 z 22.3.2001, s. 1.
3 Dz.U. L 261 z 6.8.2004, s. 15.
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Dnia 17 lutego 2010 r., Służby Prawne Rady przedstawiły, przygotowaną na wniosek Rady, 
opinię1, w której stwierdzono, że art. 82 ust. 1 lit d) TFUE można zastosować jako podstawę 
prawną projektu dyrektywy, jednak, aby inicjatywa ta mogła zacząć funkcjonować jako 
instrument prawny pozwalający na uznawanie wyroków sądów, należałoby oprzeć ją również 
na postanowieniach art. 82 ust. 1 lit. a) TFUE.

II. Stanowisko właściwych komisji

Na przywołanym powyżej wspólnym posiedzeniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 
i Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, które odbyło 
się dnia 29 września 2010 r., w następstwie orientacyjnego głosowania pozwalającego na 
określenie mandatu sprawozdawców do prowadzenia negocjacji z Radą zmierzających do 
wypracowania kompromisu w pierwszym czytaniu, przyjęto liczne poprawki do 
proponowanej dyrektywy.

W myśl postanowień poprawki 1 dodaje się jako dodatkową podstawę prawną art. 82 ust. 1 
lit. a) TFUE dotyczący uznawania wszelkich wyroków i orzeczeń. Oczywiście mamy tu do 
czynienia z wyrokami i orzeczeniami w sprawach karnych.

Jednocześnie przyjęto inne poprawki (poprawki 18 i 84) stwierdzające, że proponowana 
dyrektywa nie wpłynie na stosowanie istniejących wzajemnych mechanizmów uznawalności 
w sprawach cywilnych, nie zmieni ich, ani nie zastąpi.

W uzasadnieniu do projektu sprawozdania z dnia 20 maja 2010 r. sprawozdawcy oświadczają, 
że „w dużej mierze zgadzają się z wnioskiem Rady”, a jednocześnie podkreślają, że zakres 
inicjatywy jest dość szeroki i że „europejski nakaz ochrony powinien mieć zastosowanie do 
wszystkich ofiar przestępstw, takich jak ofiary handlu ludźmi, ofiary okaleczania żeńskich 
narządów płciowych, małżeństw zawieranych pod przymusem, zabójstw honorowych, 
kazirodztwa, przemocy ukierunkowanej płcią, a także świadków, ofiar terroryzmu i ofiar 
przestępczości zorganizowanej, niezależne od wieku i płci ofiary, w przypadku gdy sprawca 
jest znany.” Następnie stwierdzono, że celem proponowanych poprawek jest uzupełnienie 
proponowanego tekstu, co pozwoli na „ciągłość ochrony prawnej” i „zmniejszenie ilości 
powodów nieuznania lub odrzucenia europejskiego nakazu ochrony”. 

III. Proponowana podstawa prawna

Proponowaną podstawą prawną projektu dyrektywy jest art. 82 ust. 1 lit. d) TFUE. Właściwe 
komisje proponują dodanie lit. a) tego samego artykułu do podstawy prawnej. 

Artykuł 82 TFUE2

(dawny artykuł 31 TUE)

1. Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych w Unii 
opiera się na zasadzie wzajemnego uznawania wyroków i orzeczeń 
sądowych oraz obejmuje zbliżanie przepisów ustawowych i 

                                               
1 Dokument Rady nr 6516/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
2 Podkreślone przez Komisję Prawną.
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wykonawczych Państw Członkowskich w dziedzinach, o których mowa w 
ustępie 2 i w artykule 83.
Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, 
przyjmują środki mające na celu:
a) ustanowienie zasad i procedur zapewniających uznawanie w całej 
Unii wszystkich form wyroków i orzeczeń sądowych;
b) zapobieganie sporom o właściwość pomiędzy Państwami 
Członkowskimi i ich rozstrzyganie;
c) wspieranie szkolenia sędziów i innych pracowników wymiaru 
sprawiedliwości;
d) ułatwianie współpracy między organami sądowymi lub równoważnymi organami Państw 
Członkowskich w ramach ścigania karnego i wykonywania orzeczeń.

2. ...

3. ...

IV. Analiza celu i treści

Jak potwierdza Trybunał Sprawiedliwości,1 wybór podstawy prawnej unijnego aktu prawnego 
musi być oparty na obiektywnych okolicznościach, które mogą zostać poddane kontroli 
sądowej; należy do nich w szczególności cel i treść aktu prawnego.

Biorąc pod uwagę zakres pytania, na które należy odpowiedzieć, trzeba zanalizować 
zakładany sposób funkcjonowania europejskiego nakazu ochrony.

Co to jest europejski nakaz ochrony?

Europejski nakaz ochrony (ENO) oznacza orzeczenie sądowe o środku ochronnym wydane 
przez państwo członkowskie, by w odpowiednim przypadku ułatwić innemu państwu 
członkowskiemu zastosowanie, na mocy własnego prawa krajowego, środka ochronnego, 
który ma służyć ochronie życia, nietykalności fizycznej i psychicznej, wolności lub 
nietykalności seksualnej danej osoby2;

W związku z tym ENO może zostać wydany tylko wówczas, gdy państwo członkowskie
wydało już orzeczenie o środku ochronnym.

Środek ochronny oznacza decyzję podjętą przez właściwy organ państwa członkowskiego, 
nakładającą na osobę będącą przyczyną niebezpieczeństwa co najmniej jeden z obowiązków 
lub zakazów wymienionych w art. 2 ust. 2, o ile naruszenie takich obowiązków lub zakazów 
stanowi przestępstwo na mocy prawa danego państwa członkowskiego lub może skutkować 
karą pozbawienia wolności w tym państwie członkowskim;

Zakazy i obowiązki określone w art. 2 ust. 2 to: 
                                               
1 Wyrok z dnia 3 września 2009 r. w sprawie C-166/07 Parlament przeciwko Radzie, jeszcze nieopublikowany w 
Zb. Orz.
2 Artykuł 1 proponowanej dyrektywy.
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a) zakaz przebywania w pewnych lokalizacjach, miejscach lub określonych obszarach, na 
których mieszka lub które odwiedza osoba podlegająca ochronie;

b) obowiązek przebywania w określonym miejscu, a w stosownych przypadkach –
w określonym czasie;

c) obowiązek polegający na ograniczeniu możliwości opuszczania terytorium państwa 
wydającego;

d) nakaz unikania kontaktu z osobą podlegającą ochronie lub

e) zakaz zbliżania się do osoby podlegającej ochronie na określoną odległość.

Wydawanie ENO 

ENO może zostać wydany w dowolnym momencie, kiedy osoba podlegająca ochronie ma 
zamiar wyjechać lub wyjechała z państwa wydającego do innego państwa członkowskiego. 
Wydanie ENO jest uzależnione od wcześniejszego przyjęcia przez państwo wydające nakaz 
środka ochronnego. 

ENO może zostać wydany tylko przez organ sądowy lub inny właściwy organ1 wydającego 
państwa członkowskiego na wniosek osoby uprawnionej do ochrony.  (Osoba chroniona może 
wystąpić z wnioskiem do właściwego organu państwa wykonującego ENO, jednak organ ten 
będzie zobowiązany do przekazania takiego wniosku do właściwego organu państwa 
wydającego nakaz.)

Organy przyjmujące środek ochronny w rozumieniu dyrektywy mają obowiązek 
informowania osoby chronionej o dostępności ENO, jeżeli osoba ta ma zamiar przenieść się 
do innego państwa członkowskiego. Mają one również obowiązek doradzenia takiej osobie 
złożenia wniosku o ENO przed wyjazdem.

Forma ENO

Standardowy nakaz stanowi załącznik proponowanej dyrektywy.  Musi on zawierać: 
informacje dotyczące tożsamości i narodowości osoby chronionej2; informacje nt. 
wykorzystania narzędzi technicznych udostępnianych osobie chronionej; szczegółowe 
informacje dotyczące właściwego organu państwa wydającego nakaz; określenie środka 
ochronnego, na podstawie którego przyjmowany jest ENO; streszczenie faktów 
i okoliczności, które doprowadziły do orzeczenia środka ochronnego; opis obowiązków lub 
zakazów nałożonych za pomocą środka ochronnego na osobę będącą przyczyną 
niebezpieczeństwa, podanie czasu obowiązywania tego środka i wyraźne wskazanie, że jego 
naruszenie stanowi przestępstwo w świetle prawa państwa wydającego lub może skutkować 
karą pozbawienia wolności; dane dotyczące tożsamości i obywatelstwa osoby będącej 

                                               
1 W myśl postanowień art. 4, państwa członkowskie mają obowiązek informowania sekretarza generalnego Rady 
o organie lub organach właściwych w zakresie wydawania i uznawania europejskich nakazów ochrony. Państwa 
członkowskie mogą wyznaczyć organy pozasądowe jako organy właściwe, o ile organy te są właściwe do 
podejmowania podobnych decyzji na mocy prawa krajowego i procedur krajowych.
2 Jak również te same informacje na temat pełnomocnika osoby chronionej, jeżeli jest to osoba niepełnoletnia lub 
ubezwłasnowolniona.
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przyczyną niebezpieczeństwa; opis wszelkich innych okoliczności, które mogą wpływać na 
ocenę niebezpieczeństwa oraz w stosownych przypadkach, wyraźną wzmiankę o tym, że 
wyrok, zgodnie z jego definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/947/WSiSW, 
lub decyzja w sprawie środków nadzoru, zgodnie z jej definicją zawartą w art. 4 decyzji 
ramowej Rady 2009/829/WSiSW, zostały już przekazane do innego państwa członkowskiego, 
oraz informacje o organie właściwym do wykonania takiego wyroku lub decyzji.

Czy państwo wykonujące musi uznać ENO?

Artykuł 3 zobowiązuje państwo członkowskie do uznania ENO wydanego w zgodzie z 
postanowieniami dyrektywy. Należy tu zauważyć, że drugi ustęp art. 3 przewiduje, że 
„dyrektywa nie ma wpływu na obowiązek poszanowania praw podstawowych i 
podstawowych zasad prawnych, o których mowa w art. 6 TUE.”

Jednakże na mocy postanowień art. 9 państwo członkowskie może w uzasadnionych 
przypadkach odmówić uznania ENO.  Powodem odmowy może być fakt, że:

a) ENO jest niekompletny lub nie został uzupełniony w terminie wyznaczonym przez 
właściwy organ państwa wykonującego;

b) nie spełniono wymogów określonych w art. 2 ust. 21;

c) ochrona wynika z wykonania kary lub środka objętego amnestią zgodnie z prawem 
państwa wykonującego i dotyczy czynu, który leży w zakresie jego kompetencji w świetle 
tego prawa;

d) w świetle prawa państwa wykonującego osobie będącej przyczyną niebezpieczeństwa 
przysługuje immunitet, co uniemożliwia przyjęcie środków ochronnych.

Co dzieje się w państwie wykonującym ENO?

Postanowienia art. 8 proponowanej dyrektywy przewidują, że właściwy organ w państwie 
wykonującym ENO winien: 

a) uznać ten nakaz i podjąć wszelkie działania, które w analogicznym przypadku mógłby 
podjąć na mocy prawa krajowego w celu zapewnienia ochrony osobie podlegającej ochronie, 
chyba że zdecyduje się powołać na jedną z podstaw do nieuznania;

b) powiadomić osobę będącą przyczyną niebezpieczeństwa o wszelkich podjętych 
działaniach;

c) podjąć niezwłoczne i doraźne działania niezbędne do zapewnienia bieżącej ochrony osoby 
podlegającej ochronie oraz

d) bezzwłocznie powiadomić właściwy organ państwa wydającego ENO o wszelkich 
naruszeniach środka ochronnego stanowiącego podstawę wydania ENO (wykorzystując w 
tym celu standardowy formularz).

                                               
1 Zob. wyżej.
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Właściwy organ państwa wykonującego ma obowiązek powiadomienia właściwego organu 
państwa wydającego i osoby podlegającej ochronie o przyjętych środkach.

Działania po wydaniu ENO

Wyłącznie państwo wydające może, na podstawie przepisów krajowych, odnowić, wycofać 
lub zmodyfikować środek ochronny, dokonać jego przeglądu, wydać nakaz aresztowania itp., 
jak również wszcząć wszelkie nowe postępowanie karne przeciwko osobie będącej przyczyną 
niebezpieczeństwa(Artykuł 10)..

Państwo wykonujące może odwołać swą decyzję o uznaniu ENO tylko wówczas, gdy istnieją 
dowody na to, że osoba podlegająca ochronie opuściła bezterminowo terytorium tego państwa 
(Artykuł 11).

Decyzje podejmowane przez właściwy organ państwa wykonującego na mocy niniejszej 
dyrektywy podlegają prawu krajowemu tego państwa (Artykuł 13).

V. Wniosek

Biorąc pod uwagę charakter europejskiego nakazu ochrony w proponowanym brzmieniu, 
zobrazowany w powyższej analizie, wydaje się zasadne dodanie jako postawy prawnej art. 82 
ust. 1 lit. d), który ma na celu ułatwienie współpracy między organami sądowymi lub 
równoważnymi organami państw członkowskich w ramach ścigania karnego i wykonywania 
orzeczeń, oraz art. 82 ust. 1 lit. a) odnoszącego się do ustanowienia „zasad i procedur 
zapewniających uznawanie w całej Unii wszystkich form wyroków i orzeczeń sądowych”.

W konsekwencji uznano, że art. 82 ust. 1 lit. d) TFUE może zostać utrzymany jako podstawa 
prawna projektu dyrektywy, jednak aby inicjatywa osiągnęła pożądany skutek jako narzędzie 
uznawania wyroków i orzeczeń sądowych, należałoby odnieść się również do postanowień 
art. 82 ust. 1 lit. a) TFUE.

VI. Zalecenie

Komisja rozpatrzyła powyższą sprawę na posiedzeniu w dniu 28 października 2010 r.

Na posiedzeniu w dniu 28 października 2010 r. Komisja Prawna postanowiła jednogłośnie1

przekazać Państwu następujące zalecenia: należy przyjąć proponowaną dyrektywę w oparciu 
o postanowienia art. 82 ust. 1 lit. a) i d) TFUE.

                                               
1 W głosowaniu końcowym uczestniczyli: Raffaele Baldassarre (p.o. przewodniczącego), Sebastian Valentin 
Bodu (wiceprzewodniczący), Eva Lichtenberger (sprawozdawczyni), Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Kurt Lechner, Bernhard Rapkay, Diana Wallis, Cecilia 
Wikström i Tadeusz Zwiefka.
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Z poważaniem

Klaus-Heiner Lehne


