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Przedmiot:Petycja 0755/2012, którą złożył L.M. (Węgry), w sprawie niedoskonałości
węgierskiego systemu prawnego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, którego có rka  zginęła w wypadku samochodowym, opisuje 
w szczegółach to, co jego zdaniem świadczy o niedoskonałości procedur śledczych 
i prawnych. Twierdzi, że doszło do naruszenia jego praw podstawowych, a w szczególności 
prawa do sprawiedliwego procesu, i zwraca się do Parlamentu Europejskiego o udzielenie mu 
pomocy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 października 2012 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

Co do zasady uprawnienia Komisji w odniesieniu do działań i zaniechań państw 
członkowskich ograniczają się do nadzoru nad stosowaniem prawa Unii pod kontrolą 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (por. art. 17 ust. 1 Traktatu UE).  Z informacji 
przekazanych przez składającego petycję nie wynika, że państwo członkowskie, o którym 
mowa, podjęło działania w ramach wdrażania prawa UE.
UE przyjęła decyzję ramową 2001/220/WSiSW w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu 
karnym, w której uregulowano kwestię praw i ochrony ofiar. Ponieważ Węgry przystąpiły do 
UE (dnia 1 maja 2004 r.) przepisy prawa krajowego muszą być w pełni zgodne z wymogami 
określonymi w decyzji ramowej. Należy zauważyć, że decyzje ramowe nie wywołują 
bezpośrednich skutków prawnych i muszą zostać wdrożone do prawa krajowego. Ponadto 
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nawet w przypadku niewystarczającego wdrożenia przez Węgry postanowień decyzji 
ramowej negocjacje w sprawie tego instrumentu prowadzone były w ramach procedury tzw. 
trzeciego filaru, co oznacza, że dopiero po 1 grudnia 2014 r. (termin zakończenia okresu 
przejściowego po wejściu w życie traktatu lizbońskiego) Komisja nabędzie uprawnienia do 
wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego ze 
względu na niewdrożenie postanowień decyzji.

Z uwagi na niewystarczający stopień wdrożenia przepisów przez państwa członkowskie1

Komisja przedłożyła wniosek ustawodawczy w sprawie nowej dyrektywy (dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca 
normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca 
decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW), która została niedawno opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; termin transpozycji rzeczonej dyrektywy upływa 
16 listopada 2015 r. Ten mający kluczowe znaczenie instrument pomoże zagwarantować, że
ofiary i członkowie ich rodzin będą traktowani z szacunkiem, że będzie przysługiwało im 
procesowe prawo do informacji, wsparcia i ochrony oraz że osoby te będą miały dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości i aktywnego uczestnictwa w postępowaniach karnych. Po upływie 
terminu przewidzianego na wdrożenie przepisów, nieprzestrzeganie wymogów określonych w 
dyrektywie może stać się podstawą wszczęcia postępowania p r zed  Trybunałem 
Sprawiedliwości UE.

                                               
1 Zob. sprawozdanie Komisji z 2009 r. w sprawie wdrożenia postanowień decyzji przez 
państwa członkowskie:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0166:FIN:PL:PDF


