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Przedmiot: Petycja 1844/2012, którą złożył Marin Vasilescu (Rumunia) w sprawie 
domniemanego naruszenia europejskich przepisów dotyczących 
europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między 
państwami członkowskimi po stronie władz rumuńskich i belgijskich

1. Streszczenie petycji

Składający petycję został aresztowany w 2009 r. w Rumunii na podstawie europejskiego 
nakazu aresztowania wydanego przez władze belgijskie w celu odbycia przez niego kary 
dwóch lat i trzech miesięcy pozbawienia wolności. Sąd apelacyjny w Krajowej postanowił 
przekazać go władzom belgijskim zgodnie z zasadą specjalności określoną w ustawie 
nr 302/2004 w sprawie międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach karnych.

Składający petycję uważa, że w okresie od 2009 r. do 2012 r. władze belgijskie kilkakrotnie 
naruszyły zasadę specjalności, przy czym władze rumuńskie potwierdziły, że władze 
belgijskie nie złożyły wniosku o przedłużenie obowiązywania zgody. Wymagany okres 
wykonania był o 15 dni dłuższy. Składający petycję jest zdania, że zarówno władze 
belgijskie, jak i władze rumuńskie, naruszyły decyzję ramową Rady 2002/584/WSiSW z dnia 
13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania 
osób między państwami członkowskimi.

Składający petycję wyraża również sprzeciw w związku z tym, że ustawa z dnia 17 maja 
2006 r. w sprawie zewnętrznego statusu prawnego osób skazanych na karę pozbawienia 
wolności jest dyskryminująca, bowiem z niektórych szczególnych środków (takich jak 
znakowanie elektroniczne, zwolnienie z więzienia na podstawie licencji i pozwoleń) 
korzystają wyłącznie obywatele Belgii.
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2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 19 grudnia 2013 r.

Składający petycję wydaje się twierdzić, że po tym, jak Rumunia przekazała go Belgii na 
podstawie europejskiego nakazu aresztowania, władze belgijskie naruszyły zasadę 
specjalności określoną w art. 27 decyzji ramowej w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania1. Art. 27 stanowi, że zasadniczo „osoba przekazana nie może być ścigana, 
skazana lub w inny sposób pozbawiona wolności za przestępstwo popełnione przed jej 
przekazaniem, inne niż to, za które została przekazana”. Chociaż nie zostało to stwierdzone 
wprost, składający petycję wydaje się sugerować, że był w Belgii ścigany, skazany lub w inny 
sposób pozbawiony wolności za przestępstwo popełnione przed jego przekazaniem, inne niż 
to, za które został przekazany. Zasada specjalności, o której mowa w art. 27, nie ma 
nieograniczonego zakresu stosowania i istnieje szereg okoliczności, w których osoba 
przekazana może być ścigana, skazana lub w inny sposób pozbawiona wolności za 
przestępstwo popełnione przed jej przekazaniem, inne niż to, za które została przekazana. 
Oprócz sytuacji, w których państwa członkowskie wydały na zasadzie wzajemności 
domniemaną zgodę na ściganie za inne przestępstwa, okoliczności te są następujące:

 osoba mająca możliwość opuszczenia terytorium państwa członkowskiego, któremu 
została przekazana, nie uczyniła tego w ciągu 45 dni od swego ostatecznego 
zwolnienia lub wróciła na to terytorium po opuszczeniu go;

 przestępstwo nie podlega karze pozbawienia wolności ani środkowi 

zabezpieczającemu polegającemu na pozbawieniu wolności;

 sądowa procedura karna nie daje podstaw do zastosowania środków ograniczających 

wolność osobistą;

 osoba może podlegać karze lub środkowi penitencjarnemu niepolegającemu na 

pozbawieniu wolności, co w szczególności dotyczy kary finansowej lub środka 

zastosowanego w jej miejsce, nawet jeśli kara lub środek daje podstawy do 

ograniczenia wolności osobistej tej osoby;

 osoba wyraziła zgodę na przekazanie w odpowiednim przypadku równocześnie ze 

zrzeczeniem się prawa do skorzystania z zasady szczególności zgodnie z art. 13;

 osoba, po jej przekazaniu, w sposób jednoznaczny zrzeka się prawa do skorzystania 

z zasady szczególności w odniesieniu do konkretnych przestępstw poprzedzających 

jej przekazanie. Zrzeczenie się następuje przed właściwymi organami sądowymi 

wydającego nakaz państwa członkowskiego i zostaje zapisane zgodnie z prawem 

                                               
1 Decyzja ramowa Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi.
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krajowym tego państwa. Oświadczenie o zrzeczeniu sporządza się w taki sposób, aby 

wynikało z niego jasno, że osoba dokonała go dobrowolnie z pełną świadomością jego 

skutków. W tym celu osoba ta ma prawo do zasięgnięcia porady prawnej.

Z treści petycji nie wynika jasno, czy którekolwiek z okoliczności opisanych powyżej 
wystąpiły w sprawie dotyczącej składającego petycję.

Gdyby okazało się, że składający petycję był przez władze belgijskie ścigany, skazany lub 
w inny sposób pozbawiony wolności za przestępstwo popełnione przed jego przekazaniem, 
inne niż to, za które został przekazany, oraz że nie ma zastosowania żaden z wyjątków od 
zasady specjalności, Komisja może odnotować taką sytuację, jak ma to miejsce w wielu 
poszczególnych przypadkach, w celu uwzględnienia jej w procesie monitorowania i oceny 
wykonania decyzji ramowej w sprawie europejskiego nakazu aresztowania oraz jej 
funkcjonowania w praktyce, w tym problemów systemowych. Instytucje UE nie są jednak 
uprawnione do interweniowania w poszczególnych sprawach, ponieważ administrowanie 
wymiarem sprawiedliwości pozostaje w zakresie kompetencji państw członkowskich. 
W takiej sytuacji składający petycję powinien zatem odwołać się do władz krajowych, a także 
należy doradzić mu zasięgnięcie porady prawnika, aby ustalić, czy – zważywszy na 
okoliczności jego sprawy – rzeczywiście doszło do naruszenia zasady specjalności określonej 
w decyzji ramowej w sprawie europejskiego nakazu aresztowania, i w stosownym przypadku 
powiadomić o tym naruszeniu właściwe organy belgijskie zgodnie z krajowymi procedurami.

Wnioski

Jeżeli okaże się, że składający petycję był przez władze belgijskie ścigany, skazany lub 
w inny sposób pozbawiony wolności za przestępstwo popełnione przed jego przekazaniem, 
inne niż to, za które został przekazany, oraz że nie ma zastosowania żaden z wyjątków od 
zasady specjalności, Komisja może odnotować taką sytuację. Instytucje UE nie są jednak 
uprawnione do interweniowania w poszczególnych sprawach. Składający petycję powinien 
zatem zwrócić się do właściwych sądów krajowych.


