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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1580/2009, którą złożyła Chantel Marriott (Wielka Brytania)
w sprawie uwolnienia Michaela Turnera i Jasona McGoldricka, którzy 
zostali wydaleni z Wielkiej Brytanii do Węgier w związku z zarzutami 
oszustwa

Petycji 1117/2010, którą złożył O.F. (Austria) w sprawie domniemanego 
bezprawnego i arbitralnego stosowania europejskiego nakazu aresztowania

1. Streszczenie petycji 1580/2009

Składająca petycję kwestionuje decyzję brytyjskich władz o wydaleniu Michaela Turnera
i Jasona McGoldricka do Węgier w związku z zarzutami oszustwa na kwotę 13 000 funtów. 
Podkreśla ona, że mężczyźni ci bez powodzenia zainwestowali na Węgrzech 100 000 funtów,
i twierdzi, że są oni tam przetrzymywani niezgodnie z prawem. Składająca petycję utrzymuje, 
że warunki, w jakich są oni więzieni, są niedopuszczalne, i domaga się ich natychmiastowego 
uwolnienia, twierdząc, że węgierskie władze naruszyły podstawowe prawa tych mężczyzn.

Streszczenie petycji 1117/2010

Składający petycję twierdzi, że miało miejsce bezprawne i arbitralne zastosowanie 
europejskiego nakazu aresztowania, wskazując na fakt, że władze niemieckie nie spełniły 
przepisów dyrektywy ramowej Rady 2002/584/JHA w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi. W związku
z tym zwraca się o wszczęcie dochodzenia w sprawie arbitralnego stosowania europejskiego 
nakazu aresztowania i naruszania prawa europejskiego przez władze niemieckie. 

2. Dopuszczalność
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Petycja 1580/2009 uznana została za dopuszczalną dnia 15 lutego 2010 r.
Petycja 1117/2010 uznana została za dopuszczalną dnia 17 grudnia 2010 r. 
Zwrócono się do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji dotycząca petycji 1580/2009, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

Komisja Europejska nie ma uprawnień do ingerowania w codzienne funkcjonowanie systemu 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w jakimkolwiek państwie członkowskim.
A zatem w tej konkretnej sprawie tylko Węgry są odpowiedzialne za zarządzanie więzieniami
i poprawne wdrażanie prawodawstwa w dziedzinie zakładów karnych. 

Komisja chciałaby jednak poczynić następujące uwagi ogólne. Węgry są zobowiązane do 
przestrzegania europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 
(EKPC), której są stroną. Art. 3 EKPC przewiduje, że „nikt nie może być poddany torturom ani 
nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu”. Według Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka w art. 3 zapisana jest jedna z najbardziej fundamentalnych wartości 
społeczeństwa demokratycznego1. Zgodnie z wykładnią konsekwentnie dokonywaną od 
2001 r. przez Trybunał art. 3 EKPC oznacza, że niedopuszczalne warunki zatrzymania mogą 
również stanowić naruszenie art. 3 EKPC, nawet jeśli nie ma dowodu na rzeczywisty zamiar 
poniżania czy obrażania zatrzymanego. Jednak jeżeli niewłaściwe zachowanie ma wchodzić
w zakres art. 3, zgodnie z orzecznictwem Trybunału musi je cechować minimalny poziom 
uporczywości. Ocena tych minimalnych standardów jest z natury rzeczy relatywna; zależy 
ona od wszystkich okoliczności danej sprawy, takich jak czas, w jakim dochodzi do takiego 
traktowania, skutki fizyczne i psychiczne, a w niektórych przypadkach płeć, wiek i stan 
zdrowia ofiary. Jeśli chodzi o zatłoczenie w kontekście prawa składającej petycję do 
poszanowania integralności fizycznej i psychicznej oraz prawa do prywatności i ochrony 
przestrzeni prywatnej, można też poruszyć kwestię zgodności z wymogami art. 8 EKPC 
(prawo do poszanowania życia prywatnego)2. 

Pod pewnymi warunkami składająca petycję mogłaby dochodzić sprawiedliwości przed 
Europejskim Trybunałem Praw Człowieka lub w Sekretariacie Europejskiego Komitetu 
Zapobiegania Torturom i Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT), 
Rada Europy, F-67075 Strasburg Cedex-Francja.

Komisja nie przewiduje dalszego zajmowania się tą sprawą.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 3 marca 2011 r., dotycząca petycji 
1580/2009 i 1117/2010 r.

Nawiązując do swojego wcześniejszego komunikatu z kwietnia 2010 r. dotyczącego petycji 
1580/2009 oraz odnosząc się szczególnie do domniemanego niewłaściwego wykorzystania 

                                               
1 W swoim wyroku z dnia 15 listopada 1996 r. w sprawie Chahal przeciwko Wielkiej 
Brytanii Trybunał uznał, że Karamjit Singh Chahal nie może być deportowany do Indii, 
ponieważ istnieje realne zagrożenie, iż zostanie on poddany traktowaniu sprzecznemu z art. 3 
EKPC. 
2 Zob. wyrok Trybunału z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie Peers przeciwko Grecji 
oraz z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie Sławomir Musiał przeciwko Polsce.
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europejskiego nakazu aresztowania, Komisja pragnie odesłać Komisję Petycji do 
podstawowego źródła informacji na temat stosowania europejskiego nakazu aresztowania, 
jakim są publikowane co roku odpowiedzi państw członkowskich na pytania na ten temat 
zawarte w kwestionariuszu Rady1 Najnowsze tabele roczne odnoszą się do roku 
kalendarzowego 2009. Należy jednak ponownie podkreślić, że Komisja nie ma podstaw do 
podejmowania działań dotyczących procedury europejskiego nakazu aresztowania i, jak 
wyjaśniono wcześniej, nie może bardziej szczegółowo rozpatrywać tej petycji. Ponadto dwie 
osoby wspomniane w petycji zostały od tamtego czasu uwolnione.

Podobnie w przypadku petycji 1117/2010 Komisja nie ma kompetencji do podejmowania 
działań w tej sprawie. W odniesieniu do bardziej ogólnej kwestii poruszonej w petycji 
1117/2010, dotyczącej tego, czy państwa członkowskie stosują europejski nakaz aresztowania 
poprawnie i w szczególności „w sposób proporcjonalny” (to znaczy tylko w uzasadnionych 
przypadkach), jest to ważny temat, który był przedmiotem dużej troski niektórych państw 
członkowskich i który stał się przyczyną pytań parlamentarnych. Komisja jest świadoma, że 
zaufanie do stosowania procedury europejskiego nakazu aresztowania zmalało na skutek 
systematycznego stosowania jej do aresztowania osób poszukiwanych często w związku
z bardzo drobnymi przestępstwami. Ostatnio Rada Unii Europejskiej zajęła się tą sprawą
w sposób konstruktywny.  W wyniku działań następczych podjętych po otrzymaniu 
rekomendacji zawartych w sprawozdaniu końcowym czwartej rundy wzajemnej oceny 
europejskiego nakazu aresztowania Rada włączyła do podręcznika na temat europejskiego 
nakazu aresztowania poprawkę dotyczącą proporcjonalności jego użycia2 Rada ds. Wymiaru 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych przyjęła wnioski z tego sprawozdania w dniu 3 
czerwca 2010 r.3 W podręczniku w wersji zmienionej przedstawiono czynniki, które należy 
ocenić, wydając europejski nakaz aresztowania, oraz możliwe rozwiązania alternatywne, 
które należy rozważyć przed wystosowaniem takiego nakazu4 Podręcznik w wersji 
zmienionej zawiera ujednolicone wskazówki dla osób zajmujących się tą kwestią w praktyce 
we wszystkich państwach członkowskich (w połączeniu z ich odpowiednimi postanowieniami 
statutowymi, jeśli występują), dotyczące tego, jak należy przeprowadzać test 
proporcjonalności przed wydaniem europejskiego nakazu aresztowania. Komisja 
przygotowuje obecnie sprawozdanie dotyczące wdrożenia od 2007 r. decyzji ramowej Rady
w sprawie europejskiego nakazu aresztowania, w którym szczegółowo odniesiono się do 
kwestii proporcjonalności. Oczywiście sprawozdanie to zostanie przekazane do Parlamentu 
tak szybko, jak to możliwe.

5. Odpowiedź Komisji (REV II), otrzymana dnia 6 maja 2011 r., dotycząca petycji 
1580/2009 i 1117/2010

Informacje uzupełniające nadesłane w dniu 2 lutego 2011 r. przez składającego petycję 

                                               
1 Dokumenty Rady COPEN 52 REV 5 9005/5/06, COPEN 106 REV 5 11371/5/07, 
COPEN 116 REV 2

10330/2/08, COPEN 87 REV 4 9734/4/09 i COPEN 64 REV 4 7551/7/10 (dostępne 
na stronie 
http://register.consilium.europa.eu).
2 Rada 8436/2/10 COPEN, s. 3.
3 Rada 10630/1/10 PRESSE 161.
4 Rada 8302/4/09 COPEN s. 15; 7361/10 COPEN 59 s. 4; 8436/2/10 COPEN s. 3.
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1117/2010 nie zmieniły stanowiska Komisji, ponieważ zawierają dalsze szczegóły sprawy,
w odniesieniu do której Komisja, jak już wskazano w komunikacie z dnia 3 marca 2011 r., nie 
posiada kompetencji do podjęcia działań.

Komisja korzysta z okazji, aby poinformować Parlament, że sprawozdanie Komisji dotyczące 
wdrażania od 2007 r. przepisów decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie 
europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami 
członkowskimi zostało przyjęte przez Komisję w dniu 11 kwietnia 2011 r. Sprawozdanie to, 
wraz z towarzyszącym dokumentem roboczym służb Komisji, można pobrać pod 
następującym adresem: http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm


