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Punkt 2 preambuły

Tradycyjna współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych opiera się na 
różnych międzynarodowych instrumentach prawnych, które w przeważającej większości 
charakteryzują się „zasadą żądania” rozumianą w następujący sposób: jedno suwerenne 
państwo składa wniosek do drugiego suwerennego państwa, które następnie decyduje o 
ewentualnym spełnieniu danego żądania. Jednak w praktyce ten tradycyjny system okazuje 
się problematyczny, powolny i zbyt skomplikowany, co utrudnia właściwe, szybkie i 
skuteczne zarządzanie wymiarem sprawiedliwości. Właśnie z tego względu na posiedzeniu 
Rady Europejskiej w Tampere w październiku 1999 r. zdecydowano, że zasada wzajemnego 
uznawania powinna stać się kamieniem węgielnym współpracy wymiarów sprawiedliwości w 
sprawach karnych i cywilnych w Unii. Niemniej jednak automatyczne wzajemne uznawanie 
zasadniczo dopuszcza się wyłącznie na tych obszarach prawa, które zostały w znacznym 
stopniu zharmonizowane, co nie jest powszechne w UE, na przykład w odniesieniu do roli 
prokuratorów, dopuszczalności dowodu oraz klauzuli wyłączenia (która może mieć formę 
zarówno klauzuli bezwzględnego wyłączenia, jak i podejścia minimalistycznego stosowanego 
w niektórych państwach członkowskich). Całościowe zastosowanie zasady wzajemnego 
uznawania mogłoby spowodować poważne problemy prawne i konstytucyjne w niektórych 
państwach członkowskich. Wyraźnie podkreśliła to delegacja niemiecka w specjalnym 
dokumencie do Rady, w którym wskazano na ograniczoną rolę prokuratorów w Niemczech, 
gdzie zgodnie z wymogiem konstytucyjnym w celu podjęcia niektórych działań niezbędny 
jest nakaz sądowy. To samo dotyczy zasady wyłączenia w przypadkach gdy państwa 
członkowskie muszą również uwzględnić swoje wymogi konstytucyjne i orzecznictwo 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (materiał dowodowy uzyskany w wyniku tortur nie 
może nawet zostać przedstawiony w trakcie postępowania; materiału dowodowego 
uzyskanego w wyniku nieludzkiego lub poniżającego traktowania nie można uznać za dowód, 
mimo że można go przedstawić w trakcie postępowania (zob. sprawa Gäffen przeciwko 
Niemcom)). Co więcej, takie warunki są wspólne dla innych państw, na przykład dla 
Portugalii. Jednocześnie doświadczenie związane z europejskim nakazem aresztowania 
wskazuje na istotne problemy odnoszące się do automatycznego zastosowania zasady 
wzajemnego uznawania. Niektóre państwa członkowskie, takie jak Irlandia lub Wielka 
Brytania, wprowadziły szczególną podstawę odmowy opierającą się na prawach człowieka. 
W sprawie MJELR przeciwko Rettinger Sąd Najwyższy w Irlandii orzekł, że stosowanie 
zasady wzajemnego uznawania nie zwalnia państwa członkowskiego z jego obowiązków 
wynikających z europejskiej konwencji praw człowieka. Miałoby to zastosowanie na przykład 
w odniesieniu do tortur albo nieludzkiego lub poniżającego traktowania (oraz, analogicznie, 
do materiału dowodowego uzyskanego w związku z tego rodzaju traktowaniem). Mając 
powyższe na uwadze, sformułowanie punktu 2 preambuły brzmi tak, jak zaproponowano 
powyżej.

Punkt 2b preambuły

Ten punkt preambuły dotyczy potrzeby ochrony różnic, które nadal występują między 
naszymi państwami w odniesieniu do definicji różnych przestępstw, oraz potrzeby 
uniemożliwienia państwu członkowskiemu wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego, 
jeżeli państwo to ma świadomość, że powody uzasadniające wydanie europejskiego nakazu 
dochodzeniowego w państwie wykonującym nie stanowią czynu zabronionego pod groźbą 
kary i w związku z tym nie są karalne. Pod tym względem istniejące instrumenty prawne 
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mające zastosowanie do wzajemnego uznawania (europejski nakaz aresztowania, europejski 
nakaz dowodowy itd.) wykluczyły kontrolę podwójnej karalności w związku ze 
sporządzeniem wykazu 32 przestępstw/wykroczeń, którego celem była harmonizacja tych 
wykroczeń w sposób sprawiający, że kontrola podwójnej karalności stanie się zbędna. W 
praktyce tak się jednak nie dzieje. Na przykład jeśli chodzi o definicję „gwałtu”, definicja 
szwedzka („stan bezsilności”) jest na tyle specyficzna, że nie odpowiada żadnym innym 
definicjom stosowanym w innych państwach członkowskich. Istnieją również obawy w 
związku z wyjaśnieniem, że postępowania związanie z podatkami, cłami i wykroczeniami 
dewizowymi są wykluczone z przedmiotowego wykazu.

Punkt 10a preambuły

Ten punkt preambuły dodano w celu podkreślenia, że proporcjonalność jest wymogiem 
konstytucyjnym w kilku państwach członkowskich zgodnie z art. 8 europejskiej konwencji 
praw człowieka. W przypadku jakiegokolwiek oczywistego naruszenia tych wymogów organ 
wykonujący musi mieć możliwość odmówienia zastosowania środka dochodzeniowego w 
związku z naruszeniem praw człowieka lub podstawowych zasad konstytucyjnych. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności UE musi podjąć wyłącznie takie działania, które są niezbędne w 
celu osiągnięcia jej celów. Oznacza to, że intensywność działania musi odpowiadać 
zamierzonemu celowi. Innymi słowy w przypadku gdy Unia Europejska może wybierać 
między kilkoma metodami działania, które są równie skuteczne, musi wybrać tę metodę, która 
daje państwom członkowskim i jednostkom największą swobodę. Należy jednak jeszcze raz 
podkreślić, że konieczne jest również zapewnienie zgodności z zasadami uznanymi za 
podstawowe krajowe zasady konstytucyjne. 

Punkt 10b preambuły

Niezwykle ważne jest zapewnienie, że europejski nakaz dochodzeniowy zostanie przesłany 
do właściwych organów, co zapobiegnie ryzyku zaangażowania niewłaściwych organów w 
wymianę danych osobowych. Eurojust podano jako przykład, ponieważ został on 
ustanowiony w Unii Europejskiej specjalnie w celu zachęcania do koordynacji postępowań w 
sprawach karnych i postępowań między właściwymi organami oraz w celu poprawy takiej 
koordynacji. Zapewni to nie tylko poufność przekazywanych informacji, co z kolei przyczyni 
się do ochrony praw podstawowych osób zaangażowanych, lecz także wzajemną wymianę 
informacji między właściwymi organami. Nie wyklucza się możliwości wykorzystywania 
przez właśc iwe  organy sądowe innych kanałów zapewniających poufność oraz 
bezpieczeństwo informacji przekazywanych organowi wykonującemu.

Punkt 11 preambuły

Celem tego punktu preambuły, który został bardziej szczegółowo rozwinięty w art. 8, jest 
zachęcenie organów sądowych do współpracy między sobą – w duchu wzajemnego zaufania 
– poprzez promowanie mechanizmów służących nie tylko ułatwianiu współpracy między 
organami, lecz także zwiększeniu ochrony prawnej praw jednostek. Możliwa obecność 
właściwego organu państwa wydającego podczas wykonywania europejskiego nakazu 
dochodzeniowego, której celem jest wsparcie organów wykonujących, może mieć istotne 
znaczenie na przykład w sytuacji, w której konieczne jest zapewnienie dopuszczalności 
dowodu lub wydanie uzupełniających europejskich nakazów dochodzeniowych w trakcie 
wykonywania czynności dochodzeniowej. Nie uniemożliwia to odmowy obecności, jeśli 
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byłaby ona sprzeczna z podstawowymi zasadami prawa państwa wykonującego. Celem 
obecności właściwego organu państwa wydającego w państwie wykonującym może być 
wyłącznie wsparcie organów państwa wykonującego.

Punkt 13a preambuły

W celu ochrony prawa do rzetelnego procesu sądowego należy zapewnić skuteczny dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości. Zatwierdzenie i wykonanie europejskiego nakazu 
dochodzeniowego wymaga szczególnych gwarancji w celu zapewnienia skutecznej ochrony 
praw wszystkich zainteresowanych stron. Minimalne prawa do obrony w postępowaniu 
karnym obejmują domniemanie niewinności oraz prawo do wstrzymania się od oskarżania 
siebie samego, prawo do zostania poinformowanym o oskarżeniu, prawo do reprezentacji 
prawnej oraz prawo do skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza (art. 48 karty praw 
podstawowych oraz art. 6 ust. 2 i 3 europejskiej konwencji praw człowieka). Ta norma ma 
szczególne znaczenie w kontekście europejskiego nakazu dochodzeniowego, zważywszy na 
to, że zeznania uzyskane w sposób naruszający wymienione prawa nie mogą zostać 
wykorzystane przeciwko oskarżonemu. 

Artykuł 1

Art. 1 zawiera definicję europejskiego nakazu dochodzeniowego oraz wyjaśnienie jego celu, 
który zasadniczo polega na wykonaniu określonej czynności dochodzeniowej. W art. 1 ust. 2 
określona została zasada wzajemnego uznawania jako główna cecha Unii Europejskiej (art. 
82 TFUE). Zasada ta od czasu posiedzenia Rady Europejskiej w Tampere w 1999 r. jest
uznawana za kamień węgielny współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i 
cywilnych. W dziedzinie zwiększonego bezpieczeństwa, wolności i odpowiedzialności zasada 
wzajemnego uznawania uchodzi za podstawową zasadę integracji europejskiej. Ogólnie rzecz 
biorąc, podczas gdy tradycyjna wzajemna pomoc prawna cały czas charakteryzuje się zasadą 
suwerenności państwowej, zasada wzajemnego uznawania opiera się na koncepcjach 
równoważności i zaufania. Ma ona wartość dodaną z racji swojej definicji prawnej, zarówno 
w odniesieniu do ograniczenia podstaw odmowy, jak i wyznaczania terminów. Pod tym 
względem, zgodnie z przepisami dotyczącymi wzajemnej pomocy prawnej, wnioski o 
wzajemną pomoc są realizowane wyłącznie przez organy centralne. Wymóg ten co prawda 
złagodzono w Unii Europejskiej w ostatnich latach, lecz nadal umożliwia zastosowanie „filtra 
rządowego”. W odróżnieniu od powyższego zasada wzajemnego uznawania zapewnia w pełni 
sądowy charakter postępowania. Umożliwia to bezpośrednie przekazywanie informacji 
między organami sądowymi, co zapewnia poszanowanie zasady rozdziału władz i nie zezwala 
na jakiekolwiek interwencje ze strony władzy wykonawczej. W związku z tym takie 
wzajemne zaufanie między państwami członkowskimi przyczynia się do uproszczenia i 
przyspieszenia dopełniania formalności proceduralnych. Jeśli chodzi o ograniczone podstawy 
odmowy, główna słabość wzajemnej pomocy prawnej dotyczy tego, że dopuszcza ona 
powołanie się na szeroko zakrojone podstawy odmowy. Podstawy te skutkują brakiem 
zaufania, co z kolei może utrudnić lub nawet uniemożliwić współpracę oraz dopuszcza 
szeroką swobodę uznania. Zgodnie z przepisami dotyczącymi wzajemnego uznawania nakaz 
wydany przez państwo trzecie musi zostać wykonany, chyba że zastosowanie znajduje jedna z 
podstaw odmowy. Wykaz podstaw odmowy nie jest wyczerpujący, lecz ogranicza się do 
obiektywnych podstaw odmowy współpracy. Zasadniczo wyklucza się wszelkie nieokreślone 
podstawy. Jeśli chodzi o ograniczenia czasowe, przepisy dotyczące wzajemnej pomocy 
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prawnej zasadniczo nie przewidują ustalania żadnych obowiązkowych terminów (art. 6 ust. 2 
Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z 1959 r.). Natomiast 
przepisy dotyczące wzajemnego uznawania wyraźnie przewidują konieczność ustalania 
terminów. Ustalanie terminów jest konieczne, ponieważ ułatwia ono i przyspiesza współpracę 
wymiarów sprawiedliwości. Zasada wzajemnego uznawania oznacza, że jeśli państwo 
członkowskie wykonujące nakaz ma zaufanie do decyzji państwa członkowskiego go 
wydającego, państwo członkowskie wydające nakaz musi mieć zaufanie co do jego 
wykonania przez drugie państwo członkowskie. Niemniej jednak w przedmiotowym wniosku 
zachowano istotny i uzasadniony margines swobody w celu zapewnienia poszanowania 
różnic prawnych i konstytucyjnych między państwami członkowskimi. W art. 1 ust. 3 
potwierdzono znaczenie poszanowania praw podstawowych i podstawowych zasad prawnych, 
jak zasugerowała Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Zastosowanie zasady 
wzajemnego uznawania nie może mieć negatywnego wpływu na ochronę sądową praw 
jednostek (traktowanie podejrzanych, powiązane prawa do obrony itp.). Wręcz przeciwnie –
zabezpieczenia należy wzmocnić w całym procesie. W niektórych sytuacjach konieczne może 
się okazać ustanowienie minimalnego zestawu wspólnych przepisów umożliwiających 
zastosowanie zasady wzajemnego uznawania. W szczególności dotyczy to ochrony 
oskarżonego (w przypadku prawa do obrony i ochrony ofiary) oraz możliwości złożenia 
zeznania (w przypadku podstawowych wolności). Postępowania karne przyczyniają się do 
zwiększenia ogólnej i profilaktycznej skuteczności prawa karnego. W istocie koncepcja 
pewności prawnej zapewnia, że wykonywanie władzy karnej przez państwo nie jest związane 
wyłącznie z konkretnymi przypuszczeniami, lecz zapewnia również formalizm procesowy, 
który sprzyja ochronie praw podstawowych do momentu wydania ostatecznego orzeczenia 
sądowego („niemożność wymierzenia kary bez procesu”). Celem postępowania karnego jest 
zapewnienie sprawiedliwości, co oczywiście zakłada odkrycie prawdy w sposób uzasadniony 
właściwymi procedurami, tj. zgodnie z ochroną praw podstawowych osób fizycznych.

Artykuł 2

Art. 2 zawiera definicje różnych pojęć użytych w przedmiotowym wniosku.

W art. 2 uwzględniono definicje „państwa wydającego” i „państwa wykonującego”, ponieważ 
są one często używane w przedmiotowej dyrektywie i mają inne znaczenie niż „organ 
wydający” i „organ wykonujący”. Definicja „organu wydającego” została zmieniona w ten 
sposób, że nie obejmuje już organów, które nie są organami sądowymi, takich jak policja. 
Organ sądowy można zdefiniować jako każdy organ mający władzę sądowniczą, tj. organ, 
który wydaje – zgodnie z procedurami mającymi moc prawną – wiążące orzeczenia, które są 
klasyfikowane jako „orzeczenia sądowe”. „Organ wykonujący”: państwa członkowskie 
muszą również zdecydować, które organy zostaną wyznaczone na organy wykonujące. 
Państwa członkowskie nie mają jednak w tym zakresie nieograniczonej swobody działania, 
ponieważ zgodnie z przedmiotową dyrektywą funkcję organu wykonującego musi pełnić 
organ, który w podobnej sprawie krajowej jest organem właściwym, by podjąć czynność 
dochodzeniową wskazaną w europejskim nakazie dochodzeniowym. Jeśli europejski nakaz 
dochodzeniowy został wydany w celu odnalezienia domu w konkretnej lokalizacji w państwie 
członkowskim, organ wykonujący musi być organem, który w podobnej sprawie krajowej 
byłby organem właściwym, by wszcząć poszukiwania w danej lokalizacji.


