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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1208/2012, którą złożył Mihai Jurcau (Rumunia), w sprawie 
funkcjonowania systemu prawnego w Rumunii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który mieszka w Niemczech, wyraża swoje niezadowolenie z decyzji 
rumuńskich władz sądowych co do niemożności wykonania europejskiego nakazu 
aresztowania w jego sprawie. Uważa on w związku z tym, że system prawny powinien zostać 
zreformowany, i sugeruje wprowadzenie zmian do odpowiedniego ustawodawstwa, tj. ustawy 
304/2004 dotyczącej statusu sędziów i prokuratorów oraz ustawy 304/2004 dotyczącej 
systemu prawnego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 stycznia 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 stycznia 2014 r.

Jeżeli chodzi o wykonanie europejskiego nakazu aresztowania, Komisja Europejska pragnie 
wyjaśnić, że jest on w całości procedurą sądową i Komisja nie ma żadnych podstaw prawnych 
do ingerowania w poszczególnych przypadkach. Decyzja w sprawie wydawania osób 
w celach wszczęcia postępowania prowadzącego do wydania wyroku lub wykonania wyroku 
zgodnie z europejskim nakazem aresztowania musi zostać podjęta przez organ sądowy 
wykonującego nakaz państwa członkowskiego, z uwzględnieniem indywidualnych 
okoliczności faktycznych dotyczących sprawy oraz europejskich i krajowych ram prawnych 
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dotyczących stosowania europejskiego nakazu aresztowania1.

Komisja pragnie wyjaśnić, że istnieją także unijne przepisy dotyczące przekazywania 
wykonania wyroku między państwami członkowskimi2. Chociaż data wdrożenia przypadała 
na dzień 5 grudnia 2011 r., do momentu sporządzenia niniejszego dokumentu instrument ten 
nie został transponowany do krajowego prawa Niemiec i Rumunii – dwóch państw, których 
przedmiotowa petycja najwyraźniej dotyczy. Komisja wielokrotnie wzywała wszystkie 
państwa członkowskie do niezwłocznego wdrożenia tego instrumentu i powiązanych unijnych 
przepisów w zakresie kwestii dotyczących pozbawienia wolności, aby zapewnić dostępność 
tych możliwości dla wszystkich osób oskarżonych i skazanych, i oczekuje, że państwa
członkowskie zastosują się do tego w najbliższej przyszłości. Komisja dopiero od dnia 
1 grudnia 2014 r. będzie miała możliwość zwrócenia się do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w celu zobligowania państw członkowskich, które nie wypełniły swoich 
zobowiązań, do wdrożenia tych instrumentów.

Jeżeli zaś chodzi o rumuński wymiar sprawiedliwości w ujęciu bardziej ogólnym, Komisja 
zdecydowanie opowiada się za potrzebą kontynuowania przez Rumunię reform systemu 
sądownictwa tego kraju w ogóle, a w szczególności do poprawy funkcjonowania 
sądownictwa. W ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji3 Komisja zobowiązała się 
pomóc Rumunii naprawić niedociągnięcia w zakresie reformy systemu sądownictwa oraz 
walki z korupcją, które mogą uniemożliwiać skuteczne stosowanie unijnych przepisów oraz 
realizowanie unijnych strategii politycznych i programów, a także utrudniać obywatelom 
Rumunii korzystanie w pełni z ich praw jako obywateli Unii Europejskiej. Komisja dokonuje 
regularnej weryfikacji postępów w oparciu o cztery poziomy odniesienia ustanowione w tym 
celu, i od 2007 r. publikuje sprawozdania4. W dniu 30 stycznia 2013 r. Komisja przyjęła 
swoje ostatnie sprawozdanie w sprawie Rumunii, w którym stwierdzono, że Rumunia 
wdrożyła część zaleceń Komisji, lecz nie wszystkie. Komisja będzie uważnie monitorowała 
postępy, natomiast na początku przyszłego roku przyjmie kolejne sprawozdanie z postępów w 
Rumunii w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji.

Wniosek

Jeżeli chodzi o europejski nakaz aresztowania, jest on w całości procedurą sądową i Komisja 
nie ma żadnych podstaw prawnych do ingerowania w poszczególnych przypadkach.

W odniesieniu do wspomnianych unijnych przepisów dotyczących przekazywania wykonania 
wyroku między państwami członkowskimi, Komisja dopiero od dnia 1 grudnia 2014 r. będzie 
miała możliwość zwrócenia się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w celu 
zobligowania państw członkowskich, które nie wypełniły swoich zobowiązań, do wdrożenia 
tych instrumentów.

                                               
1 Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury 

wydawania osób między państwami członkowskimi (2002/584/WSiSW).

2 Decyzja ramowa Rady 2008/909/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego 
uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu 
wolności – w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej (Dz.U. L 327 z 5.12.2008).

3 Decyzja Komisji 2006/928/WE z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu współpracy 
i weryfikacji postępów Rumunii w realizacji określonych założeń w zakresie reformy systemu sądownictwa 
oraz walki z korupcją (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 56).

4 Dokumenty dostępne na stronie: http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm.



CM\1017834PL.doc 3/3 PE528.128v01-00

PL

Jeżeli zaś chodzi o wniosek o dokonanie zmian w rumuńskich ustawach dotyczących statusu 
sędziów i prokuratorów oraz ustawie dotyczącej systemu prawnego, Komisja pragnie 
wyjaśnić, że pomaga Rumunii w zakresie systemu sądownictwa w ramach mechanizmu 
współpracy i weryfikacji.


