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WPROWADZENIE 

Z inicjatywy Komisji Europejskiej, grupa ekspertów z dziedziny prawa 
karnego materialnego i procesowego pracowa•a w latach 1995-1996 pod 
kierunkiem Mireille Delmas-Marty nad projektem Corpus Iuris. Celem tych 
prac badawczych by•o wypracowanie – w ramach europejskiego obszaru 
s•dowego - katalogu wiod•cych zasad dla ochrony karnej interesów 
finansowych Unii Europejskiej. Prace te nie mia•y s•u•y• przygotowaniu 
dla Unii Europejskiej modelowego kodeksu karnego, czy te• wzorcowego 
kodeksu post•powania karnego. Francuska i angielska wersja Corpus 
Iuris zosta•y opublikowane w 1997r. i od tego czasu by•a dost•pna w 
wi•kszo•ci j•zyków europejskich1. Propozycje zawarte w Corpus Iuris 
zosta•y poddane dyskusji w gronie ekspertów na wielu konferencjach 
naukowych i przyci•gn••y uwag• •rodków masowego przekazu i 
•rodowisk politycznych. Corpus Iuris spe•ni• swoje zadanie - jakim by•o 
wywo•anie publicznej debaty nad rol• prawa karnego i procedury karnej w 
integracji europejskiej. Postawi• pytania, które interesy europejskie 
wymagaj• ochrony przez prawo karne, jak ochrona powinna ta zosta• 
zorganizowana, aby by•a efektywna na ca•ym europejskim obszarze 
prawnym. 
W Corpus Iuris proponuje si• przyj•cie systemu mieszanego, w którym 
elementy krajowe i wspólnotowe zosta•y po••czone w sposób pozwalaj•cy 
na stosowanie prawa karnego przez Pa•stwa cz•onkowskie, a nie przez 
Uni• Europejsk•. W celu ochrony interesów finansowych Unii 
Europejskiej przewidziano osiem typów przest•pstw wraz z sankcjami 
karnymi. W zakresie prowadzenia post•powania przygotowawczego, 
zaproponowano utworzenie Prokuratury Europejskiej, sk•adaj•cej si• z 
Generalnego Prokuratora Europejskiego i Delegowanych Prokuratorów 
Europejskich maj•cych swe siedziby w Pa•stwach cz•onkowskich. 
Prokuratura Europejska mo•e wykonywa• swoje funkcje na ca•ym 
terytorium Unii Europejskiej. Mamy wi•c do czynienia ze struktur• w 
du•ym stopniu zdecentralizowan•, lecz wyposa•on• w jednakowe 
uprawnienia na terytorium ka•dego z 15 Pa•stw cz•onkowskich. Podczas 
post•powania przygotowawczego, kontrola s•dowa sprawowana jest 
przez niezale•nego i bezstronnego s•dziego krajowego, zwanego „ 
s•dzi• –gwarantem praw i wolno•ci”, mianowanego przez ka•de Pa•stwo 

                                            
1 Corpus Juris, portant dispositions pénales pour la protection des intérêts financiers de 
l’Union européenne, sous la direction de Mireille Delmas-Marty, Economica, Paris, 
1997.  
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cz•onkowskie. Przest•pstwa okre•lone w Corpis Iuris podlegaj• 
orzecznictwu s•dów krajowych. Corpus Iuris przewiduje jedynie zasady 
prawne dotycz•ce kontroli s•dowej i kontradyktoryjno•ci procesu. 
Mieszany system przyj•ty w  Corpus Iuris zawiera propozycje, które maj• 
na celu poprawienie skuteczno•ci krajowych systemów prawa karnego 
materialnego i procesowego s•u••cych ochronie finansów Europejskich, a 
tym samym wzmo•enie ochrony wewn•trz Europejskiego obszaru 
prawnego. Aby osi•gn•• powy•szy cel, szukali•my wspólnych 
mianowników w•ród zró•nicowanych przecie• tradycji karnych w 
Pa•stwach cz•onkowskich. Propozycje wynikaj•ce z tych poszukiwa• 
maj• istotne znaczenie dla mi•dzynarodowego prawa karnego. W 
miejsce tradycyjnej wspó•pracy mi•dzypa•stwowej (wzajemna pomoc 
prawna, ekstradycja itp.), wybrali•my model prawa karnego opartego na 
terytorialno•ci europejskiej wprowadzaj•c: europejski nakaz 
aresztowania, czynno•ci post•powania przygotowawczego prowadzone 
na obszarze europejskim, przewóz osób aresztowanych itp. 
Harmonizacja prawa karnego i procedury karnej, podobnie jak regionalna 
integracja karna budz• wiele kontrowersji w europejskich kr•gach 
politycznych i w •rodowiskach prawniczych. W•adze polityczne w 
Pa•stwach cz•onkowskich s• •wiadome tego, •e integracja europejska 
stawia nowe wyzwania wymiarowi sprawiedliwo•ci w sprawach karnych i 
wymaga odpowiednich reform. Nowe brzmienie trzeciego filaru i 
utworzenie obszaru wolno•ci, bezpiecze•stwa i sprawiedliwo•ci w 
Traktacie Amsterdamskim s• rezultatem tego przekonania. Z drugiej 
jednak strony wyra•any te• jest pogl•d, •e aktualnie dost•pne 
instrumenty  s• wystarczaj•ce, a istniej•ce problemy mog• by• w 
satysfakcjonuj•cy sposób rozwi•zane za pomoc• konwencji Trzeciego 
Filaru dotycz•cych wspó•pracy, oczywi•cie po ich uprzedniej ratyfikacji. 
S•yszy si• tak•e, •e propozycje zawarte w Corpus Iuris wymagaj• 
g••bokich reform krajowych konstytucji, kodeksów karnych i kodeksów 
post•powania karnego, jak równie• zmian zasad dotycz•cych organizacji 
wymiaru sprawiedliwo•ci . W rezolucji z 12 czerwca i 22 pa•dziernika 
1997 roku Parlament Europejski zwróci• si• do Komisji o 
przeprowadzenie badania problematyki wykonalno•ci Corpus Iuris. 
Wydzia• Komisji Europejskiej ds. koordynacji przeciwdzia•ania oszustwom 
(UCLAF)2 sfinansowa• badania nad skutkami wprowadzenia Corpus Iuris 

                                            
2 Obecnie OLAF (Office de Lutte Anti-Fraude); zob. Decision of the Commission, 
Regulation 1073/99 i 1074/99 oraz Interinstitutional Agreement, OJ L 136.05.1999.  
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(tzw. Suivi Corpus Juris, badanie „Pod••aj•c za Corpus Iuris”). Badania te 
mia•y na celu ocen• wp•ywu Corpus Iuris na aktualn• sytuacj• prawa 
krajowego, z punktu widzenia potrzeby wprowadzenia w •ycie Corpus 
Iuris, warunków jakie musza by• spe•nione dla wykonalno•ci zawartych 
tam rekomendacji. Analizowano mo•liwo•• osi•gni•cia efektywnej, 
prewencyjnej i proporcjonalnej ochrony interesów wspólnotowych, 
zgodnie z zobowi•zaniami wynikaj•cymi z traktatu o Wspólnotach 
Europejskich.  
Prace badawcze zosta•y zorganizowane wokó• dwóch podstawowych 
zagadnie•. Pierwsze z nich odnosi•o si• do kwestii wykonalno•ci Corpus 
Iuris w stosunku do praw krajowych Pa•stw cz•onkowskich. Poddano 
analizie - artyku• po artykule - ramy prawne oraz te rozwi•zania zawarte 
w prawie konstytucyjnym, w prawie karnym i prawie karnym procesowym 
Pa•stw cz•onkowskich, które s• kompatybilne z Corpus Iuris. Ta cz••• 
bada• przeprowadzona zosta•a we wszystkich 15 Pa•stwach 
cz•onkowskich. Drugie zagadnienie wi•za•o si• z odpowiedzi• na pytania 
dotycz•ce wspó•pracy zarówno horyzontalnej mi•dzy Pa•stwami 
cz•onkowskimi jak i wertykalnej, pomi•dzy tymi pa•stwami a Uni• 
Europejsk•. Dla zbadania ka•dego z tych zagadnie• stworzono grup• 
wybranych Pa•stw cz•onkowskich. Dla analizy kwestii dotycz•cych 
tajemnicy handlowej, tajemnicy bankowej i odwo•a• od wniosków o 
udzielenia pomocy prawnej do grupy pa•stw badanych w••czono równie• 
Szwajcari•. 
Prace badawcze prowadzone by•y na trzech poziomach badawczych, w 
wysokim stopniu interaktywnie: w ka•dym Pa•stwie cz•onkowskim 
znajdowa• si• punkt kontaktowy (równie• w Szwajcarii - w zakresie 
wspomnianych wy•ej grupy zagadnie•), sprawozdawcy pisz•cy analizy 
prawno - porównawcze oraz eksperci, którzy zebrani razem w komitecie 
zarz•dzaj•cym, kierowali badaniami i konstruowali syntezy. 
Sfinansowanie ca•o•ci bada• zosta•o zapewnione przez „Centre for the 
Enforcement of European Law” Uniwersytetu w Utrechcie, pod 
kierownictwem Profesora dr J.A.E. Vervaele. Profesor M.Delmas-Marty 
zosta•a wyznaczona jako odpowiedzialna za syntez• ogóln•, w zwi•zku z 
czym komitet zarz•dzaj•cy pracowa• pod jej kierownictwem naukowym. 
Badania prowadzone by•y w rekordowo krótkim czasie, od marca 1998 do 
wrze•nia 1999. 
Wyniki tych bada• pozwoli•y na zgromadzenie cennych informacji 
dotycz•cych systemów wymiaru sprawiedliwo•ci w sprawach karnych w 
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Pa•stwach cz•onkowskich. Z jednej strony, systemy te by•y poddane 
analizie z punktu widzenia Corpus Iuris (projekt z 1997), z drugiej strony - 
na•wietlone zosta•y mo•liwo•ci i trudno•ci wspó•pracy horyzontalnej i 
wertykalnej. Grupa badawcza, Parlament Europejski i OLAF przywi•zuj• 
wielk• wag• do dost•pno•ci wyników bada• dla szerokiej publiczno•ci. 
Przejrzysto•• bada• przyczynia si• do podniesienia jako•ci dyskursu 
publicznego i pracy prawnej i politycznej, które nast•pi• w •lad za 
wynikami tych bada•. Komitet zarz•dzaj•cy zdefiniowa• w•asne wnioski 
konieczne dla debaty nad Corpus Iuris i nad wynikami Suivi du Corpus 
Iuris, dlatego te•  w szeregu punktach znowelizowa• Corpus Iuris. Zmiany 
maj• charakter poprawek technicznych, jak równie• istotnych modyfikacji 
tre•ci jego przepisów. We Florencji (6 i 7 maja 1999) wszystkie 
propozycje zosta•y poddane szczegó•owej dyskusji w gronie badaczy 
bior•cych udzia• w pracach Suivi du Corpus Iuris, przedstawicieli 
stowarzysze• prawników na rzecz ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich i przez przedstawicieli grupy adwokatów 
dzia•aj•cych na rzecz praw do obrony („Defence Rights” group), 
utworzonej z inicjatywy Komisji Europejskiej. 
Publikacja Suivi du Corpus Iuris sk•ada si• z czterech tomów. Tom 
pierwszy zawiera ko•cow• syntez• (potrzeba, legalno•• i wykonalno•• 
Corpus Iuris) i cztery syntezy horyzontalne prawa porównawczego 
dotycz•ce wykonywalno•ci Corpus Iuris w wersji z 1997r, z punktu 
widzenia ustawodawstwa krajowego Pa•stw cz•onkowskich. Synteza 
ko•cowa zawiera w aneksie, mi•dzy innymi, przegl•d w formie tablic 
porównawczych mi•dzy prawem krajowym i Corpus Iuris (wersja z 1997r.) 
oraz znowelizowany tekst Corpus Iuris. Tom pierwszy ko•czy szereg 
uwag cz•onków komitetu zarz•dzaj•cego. Uwagi te dotycz• mo•liwych 
podstaw prawnych dla Corpus Iuris, w szczególno•ci Artyku•u 280 EC 
traktatu Amsterdamskiego. Tomy drugi i trzeci zawieraj• pi•tna•cie 
raportów krajowych dotycz•cych 35 artyku•ów Corpus Iuris (wersja z 
1997r.). Tom czwarty jest ca•kowicie po•wi•cony zagadnieniom 
odnosz•cym si• do wspó•pracy horyzontalnej i wertykalnej. Pod nazw• 
„wspó•praca horyzontalna” dyskutowane by•y takie kwestie jak: 
organizacja wzajemnej pomocy, procedura jej udzielania (tajemnica i 
odwo•ania) oraz •rodki dowodowe uzyskane za granic•. W zwi•zku ze 
wspó•prac• wertykaln• nast•puj•ce problemy wymaga•y wnikliwej 
analizy: dopuszczalno•• i ocena dowodów, status procesowy Komisji w 
post•powaniach karnych, rola Komisji w odniesieniu do 
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pomocy/uczestnictwa w przygotowywaniu i wykonywaniu 
mi•dzynarodowych wniosków o pomoc prawn• oraz zakres tajno•ci 
post•powa• przygotowawczych i ich rejestrowania. 
Dyskusja dotycz•ca prawa karnego w Europie i prawa karnego 
europejskiego nie zako•czy si• wraz z t• publikacj•. Wr•cz przeciwnie, 
Traktat Amsterdamski otwiera mo•liwo•• stopniowego powierzania  
krajowym systemom prawa karnego i procedurom karnym nowych zada• 
zwi•zanych z procesem integracji europejskiej. Badania „Suivi Corpus 
Iuris „prezentuj• modele argumentacji pozwalaj•ce na realizacj• tego 
celu w sposób ewolucyjny, z poszanowaniem zasad prawa i zmierzaj•cy 
do zapewnienia skutecznej ochrony finansów Europy, bezpiecze•stwa 
Euro oraz interesów trans-narodowych zwi•zanych z integracj• 
europejsk•.  
W ostatnim s•owie chcia•bym gor•co podzi•kowa• Parlamentowi 
Europejskiemu i Komisji Europejskiej za przyznanie subsydiów, które 
pozwoli•y na podj•cie bada• nad prawem karnym w kontek•cie integracji 
europejskiej. Pragn• tak•e podzi•kowa• osobom bior•cym udzia• w tych 
badaniach. Ich pozbawiona wytchnienia praca pozwoli•a wywi•za• si• z 
podj•tego zadania w stosunkowo krótkim czasie. Ostatnie wyrazy 
wdzi•czno•ci kieruj• do t•umaczy (C.Quoirin i S. White), wydawcy (P. 
Morris) i sekretariatu (W. Vreekamp), których praca by•a nieodzowna. Te 
cztery tomy s• teraz dost•pne dla wszystkich, którzy poprzez teori• lub 
praktyk• tworz• prawo i procedur• karn• w ramach Traktatu 
Amsterdamskiego i uczestnicz• w kszta•towaniu europejskiego prawa 
karnego XXI wieku. 
J.A.E. Vervaele3 - Koordynator projektu „Suivi du Corpus Iuris” – 
(„Pod••aj•c za Corpus Iuris”) 
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3 Profesor Uniwersytetu Utrechtskiego (w Utrechcie) i Profesor Kolegium Europejskiego 
w Brugii. 
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ANEKS II : ZASADY WIOD•CE CORPUS IURIS 2000 

(Projekt przyj•ty we Florencji)4 
I – ZASADY TRADYCYJNE 

Zasada legalizmu: 

Kary przewidziane w Corpus Iuris stosuje si• wy••cznie do przest•pstw, 
których ustawowe znamiona zosta•y wyra•nie okre•lone w artyku•ach 1 - 
8 oraz zgodnie z zasadami przewidzianymi w artyku•ach 15 - 17. W 
wypadku nowelizacji Corpus Iuris, nie stosuje si• przepisów karnych 
surowszych ani•eli obowi•zuj•ce w momencie pope•nienia czynu. 
Artyku•y 1 - 17 nale•y interpretowa• zaw••aj•co wówczas, gdy nie s• 
one korzystne dla obrony. Zmiany wyk•adni s• dopuszczalne tylko wtedy, 
gdy daj• si• w sposób rozs•dny przewidzie•. Artyku•ów 1 - 8 nie stosuje 
si• do sytuacji analogicznych, nie wyczerpuj•cych wszystkich 
ustawowych znamion zdefiniowanych w nich czynów.   

Zasada indywidualizacji winy: 

Odpowiedzialno•• karna jest indywidualna. Wyznacza j• zachowanie 
oskar•onego i stopie• jego zawinienia jako sprawcy, wspó•sprawcy, 
pod•egacza lub pomocnika. 

Zasada proporcjonalno•ci kar: 

Kary i •rodki karne orzekane za przest•pstwa okre•lone w artyku•ach 1 - 
8 powinny by• proporcjonalne z jednej strony do ci••aru czynu 
okre•lonego na podstawie rodzaju chronionego interesu, rozmiaru 
wyrz•dzonej szkody lub stopnia nara•enia na niebezpiecze•stwo jej 
wyrz•dzenia. Z drugiej za• strony powinny by• proporcjonalne do stopnia 
winy sprawcy oraz jego w•a•ciwo•ci osobistych.    

Zasada kontroli s•dowej: 

Tylko niezawis•y i bezstronny s•d mo•e uzna• oskar•onego winnym 
zarzucanego mu czynu i wymierzy• kar•. W fazie czynno•ci wykrywczych 
oraz w trakcie prowadzenia post•powania przygotowawczego w 
sprawach o przest•pstwa okre•lone w artyku•ach 1 – 8, dopuszczalne 
jest zastosowanie •rodka powa•nie ograniczaj•cego wolno•ci osobiste 
wy••cznie za zgod• niezale•nego i bezstronnego s•dziego. Obowi•zkiem 
s•dziego jest kontrola podstaw prawnych zastosowania tego •rodka i 
ocena, czy zachodz• wystarczaj•co istotne okoliczno•ci dla uzasadnienia 
jego zastosowania.  

II – ZASADY ‘NOWE’ 

                                            
4 Ostatnie spotkanie ekspertów grupy kontynuuj•cej prace nad Corpus Iuris (Corpus 
Iuris Follow-up, Corpus Iuris Suivi) i przedstawicieli Stowarzyszenia Prawników 
Europejskich dla ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich odby•o si• w 
maju 1999r. w Instytucie Uniwersytetu Europejskiego (Florencja – Fiesole). 
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Zasada terytorialno•ci europejskiej: 

Dla celów post•powania przygotowawczego, rozpoznawczego oraz 
wykonawczego dotycz•cych przest•pstw okre•lonych w artyku•ach 1 - 8, 
terytoria Pa•stw cz•onkowskich Unii tworz• jednolity obszar, zwany 
„Europejskim obszarem s•dowym”. W•a•ciwo•• miejscowa Prokuratury 
Europejskiej i prokuratur krajowych do wydawania nakazów i orzecze• 
zgodnie z Corpus Iuris obejmuje ca•y Europejski obszar s•dowy. 
Prokuratura Europejska wszczyna i prowadzi post•powanie na ca•ym 
terytorium Unii (artyku• 24(1)(a)); nakazy wydane przez s•dziów – 
gwarantów praw i wolno•ci (artyku• 24(1)(b)) i orzeczenia wydane przez 
s•dy i trybuna•y Pa•stw cz•onkowskich (Artyku• 24(1)(c)) podlegaj• 
wykonaniu na ca•ym terytorium Unii. Prokuratura Europejska dokonuje 
wyboru jurysdykcji krajowej pod nadzorem Europejskiego Trybuna•u 
Sprawiedliwo•ci (artyku• 26). Koniecznym skutkiem przyj•cia zasady 
terytorialno•ci europejskiej jest bezwarunkowe uznanie zasady ne bis in 
idem. W stosunku do artyku•ów 1 - 8 Corpus Iuris, zasada ne bis in idem 
nak•ada na ka•d• krajow• w•adz• odpowiedzialn• za prowadzenie 
post•powania przygotowawczego oraz ka•d• w•adz• s•downicz• Unii w 
sprawach karnych obowi•zek uznania statusu res iudicata w odniesieniu 
do orzecze• zapad•ych za te same przest•pstwa i na podstawie tego 
samego materia•u dowodowego przed innymi europejskimi jurysdykcjami 
karnymi (artyku• 23(1)(b)).     

Zasada kontradyktoryjno•ci: 

Zasada kontradyktoryjno•ci zak•ada, z poszanowaniem zasady „równo•ci 
broni”, zdefiniowanej przez Europejski Trybuna• Praw Cz•owieka, równy 
dost•p stron do ka•dego •rodka dowodowego lub uwag przedstawianych 
s•dziemu (równie• wtedy, gdy zosta•y one przed•o•one przez inn• stron• 
post•powania lub niezale•nego prokuratora), dla zagwarantowania im 
wp•ywu na decyzje s•dziego oraz umo•liwienia im zakwestionowania 
prawid•owo•ci tych decyzji. W stosunku do oskar•onego zasada ta 
oznacza, i• przys•uguje mu prawo do obrony, w granicach 
zagwarantowanych przez mi•dzynarodowe instrumenty ochrony praw 
cz•owieka, a w szczególno•ci przez Europejsk• Konwencj• Praw 
Cz•owieka i Mi•dzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 
ONZ. 

ANEKS III : CORPUS IURIS 2000 
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(Projekt przyj•ty we Florencji)5 

I – PRAWO KARNE (CZ••• SZCZEGÓLNA) 
PRZEST•PSTWA POWSZECHNE 

Artyku• 1 – Oszustwo na szkod• interesów finansowych Wspólnot 
Europejskich i przest•pstwa podobne rodzajowo 
1. Przest•pstwem oszustwa godz•cym w bud•et Wspólnot Europejskich, 

zarówno w dziedzinie wydatków jak i przychodów, jest pope•nienie 
b•d• umy•lnie (oszustwo), b•d• przez lekkomy•lno•• lub ra••ce 
niedbalstwo (przest•pstwo podobne rodzajowo) ka•dego z 
nast•puj•cych zachowa•: 

a) przed•o•enie w•a•ciwym organom niekompletnych, nie•cis•ych lub 
opartych na fa•szywych dokumentach o•wiadcze•, dotycz•cych 
istotnych faktów dla przyznania dotacji, subwencji lub umorzenia 
zobowi•zania skarbowego, mog•cych wyrz•dzi• szkod• interesom 
finansowym Wspólnot Europejskich; 

b) w tych samych okoliczno•ciach, zaniedbanie dostarczenia 
stosownych informacji w•a•ciwym organom wbrew istniej•cemu 
obowi•zkowi; 

c) wykorzystanie •rodków Wspólnotowych (subwencji lub dotacji) na 
inne cele ani•eli te, na które zosta•y przyznane zgodnie z prawem 
[sprzeniewierzenie].6 

2. Nie podlega karze, kto poprawi nie•cis•o•ci lub uzupe•ni braki w 
fa•szywej deklaracji, wycofa wniosek oparty na fa•szywych 
dokumentach lub zawiadomi w•a•ciwe organy o faktach, których nie 
ujawni•, zanim organy te powezm• wiadomo•• o pope•nieniu tego 
przest•pstwa. 

    
Artyku• 2 – Oszustwo przetargowe 

1. Pope•nia przest•pstwo kto, w zwi•zku z przetargiem publicznym 
uregulowanym przepisami prawa wspólnotowego, przedstawia ofert• 
opieraj•c si• na porozumieniu zawartym dla ograniczenia konkurencji, 
maj•cym na celu zaakceptowanie przez w•a•ciwy organ danej oferty.  

2. Przes•anki odst•pienia od wymierzenia kary zdefiniowane w artykule 
1(2) stosuje si• odpowiednio w wypadku oszustwa przetargowego.  

 
Artyku• 3 – Pranie pieni•dzy i paserstwo (uprzednio artyku• 7) 

1. Przest•pstwem jest pranie owoców lub korzy•ci z przest•pstw 
okre•lonych w Corpus Iuris (artyku•y 1, 2, 4 i 8), przez które rozumie 
si•:  

a) przekszta•cenie lub transfer dóbr pochodz•cych z jakiejkolwiek 
dzia•alno•ci przest•pczej wymienionej w ust•pie pierwszym, lub udzia• 

                                            
5 Ostatnie spotkanie ekspertów grupy kontynuuj•cej prace nad Corpus Iuris (Corpus 
Iuris Follow-up Study, Corpus Iuris Suivi) i przedstawicieli Stowarzyszenia Prawników 
Europejskich dla ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich odby•o si• w 
maju 1999r. w Instytucie Uniwersytetu Europejskiego (Florencja-Fiesole). 
6 Tekst w nawiasach kwadratowych pochodzi od t•umacza. 
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w takiej dzia•alno•ci w celu ukrycia lub zmiany nielegalnego 
pochodzenia wymienionych dóbr, lub te• udzielenie osobie 
zaanga•owanej w tak• dzia•alno•• pomocy w celu unikni•cia 
konsekwencji prawnych jej czynów; 

b) ukrycie lub zmian• rzeczywistego charakteru, •ród•a pochodzenia, 
po•o•enia, miejsca umieszczenia, zarz•dzania, przemieszczenia lub 
prawdziwej w•asno•ci dóbr lub praw pochodz•cych z jakiejkolwiek 
dzia•alno•ci przest•pczej wymienionej w ust•pie pierwszym, lub udzia• 
w takiej dzia•alno•ci. 

2. Przest•pstwem jest przyjmowanie owoców lub zysków z przest•pstw 
okre•lonych powy•ej. Przez paserstwo rozumie si• nabywanie, 
posiadanie lub korzystanie z dóbr pochodz•cych z jakiejkolwiek 
dzia•alno•ci przest•pczej wymienionej w ust•pie pierwszym, lub udzia• 
w takiej dzia•alno•ci. 

 

Klauzula wykonawcza 

Przepisu art. 3 nie stosuje si• do sprawcy, pod•egacza lub pomocnika 

przest•pstwa, z którego pochodz• korzy•ci lub owoce b•d•ce 

przedmiotem przest•pstwa prania brudnych pieni•dzy lub paserstwa.  

Artyku• 4 – Zwi•zek przest•pczy (uprzednio artyku• 8) 
Przest•pstwem jest branie udzia•u w zwi•zku przest•pczym 
wyrz•dzaj•cym szkod• interesom finansowym Wspólnot Europejskich. 
Przez zwi•zek przest•pczy nale•y rozumie• grup• trzech lub wi•cej osób 
tworz•cych,  stabiln• i funkcjonaln• struktur• organizacyjn• maj•c• na 
celu pope•nianie przest•pstw zdefiniowanych w artyku•ach 1 – 7. 

PRZEST•STWA POPE•NIANE PRZEZ FUNKCJONARIUSZY 

PUBLICZNYCH 

Artyku• 5 – Korupcja (uprzednio artyku• 3) 

1. Dla celów artyku•ów 5 – 8 Corpus Iuris, poj•cie „funkcjonariusz 
publiczny” oznacza ka•dego funkcjonariusza Europejskiego lub 
krajowego. „Funkcjonariusz Europejski” oznacza: 

a) ka•dego funkcjonariusza lub innego pracownika zatrudnionego na 
podstawie umowy w rozumieniu „Przepisów o pracownikach Wspólnot 
Europejskich”; 

b) ka•d• osob• oddelegowan• do Wspólnot Europejskich przez 
Pa•stwa cz•onkowskie lub przez jakikolwiek podmiot publiczny lub 
prywatny, pe•ni•c• funkcje równowa•ne z tymi, jakie sprawuj• 
funkcjonariusze lub inni pracownicy Wspólnot Europejskich. 

Poj•cie „funkcjonariusz krajowy” rozumiane jest w znaczeniu „urz•dnika” 
lub „funkcjonariusza publicznego” nadanym przez prawo wewn•trzne 
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Pa•stwa cz•onkowskiego, w którym dana osoba pe•ni te funkcje dla 
potrzeb prawa karnego. 
2. Przest•pstwami s• czyny nosz•ce znamiona korupcji biernej i korupcji 

czynnej, je•eli naruszaj• one interesy finansowe Wspólnot 
Europejskich. 

3. Korupcja bierna zachodzi, gdy funkcjonariusz publiczny, bezpo•rednio 
lub za po•rednictwem osób trzecich, domaga si• lub otrzymuje 
jak•kolwiek korzy•• dla siebie lub osoby trzeciej lub te• przyjmuje 
obietnic• takiej korzy•ci: 

a) za wykonanie swojej funkcji lub czynno•ci zwi•zanej ze sprawowan• 
przez niego funkcj• w sposób sprzeczny z obowi•zkiem s•u•bowym; 

b) za zaniechanie wykonania swojej funkcji lub czynno•ci zwi•zanej ze 
sprawowan• przez niego funkcj•, do której by• zobowi•zany. 

4. Korupcja czynna zachodzi, gdy jakakolwiek osoba, bezpo•rednio lub 
za po•rednictwem osób trzecich, udziela lub obiecuje udzieli• korzy•ci 
funkcjonariuszowi publicznemu, w swoim interesie lub na rzecz osoby 
trzeciej, w celu: 

a) nak•onienia go do wykonania swojej funkcji lub czynno•ci zwi•zanej 
ze sprawowan• przez niego funkcj• w sposób sprzeczny z jego 
obowi•zkami; 

b) nak•onienia go do zaniechania wykonania swojej funkcji lub 
czynno•ci zwi•zanej ze sprawowan• przez niego funkcj•, do których 
by• zobowi•zany.    

 

Artyku• 6 – Malwersacja (uprzednio artyku• 4) 
Pope•nia przest•pstwo funkcjonariusz publiczny formalnie uprawniony do 
dysponowania funduszami Wspólnoty, je•li przyw•aszcza je  lub 
niew•a•ciwie nimi zarz•dza przez podj•cie decyzji o przyznaniu 
subwencji, dotacji lub o zwolnieniu od obowi•zku na korzy•• osoby, która 
bezspornie nie ma prawa do takiej decyzji, b•d• te• przez interwencj•, 
bezpo•redni• lub po•redni•, w przedmiocie przyznania dotacji albo 
zwolnienia od obowi•zku zwi•zanego z jak•kolwiek spraw• lub 
dzia•aniem, w których ma on interes osobisty. 
Artyku• 7 – Nadu•ycie stanowiska (uprzednio artyku• 5) 
Pope•nia przest•pstwo funkcjonariusz odpowiedzialny za zarz•dzanie 
funduszami Wspólnoty, je•li przekracza swoje uprawnienia i w wyniku 
tego nara•a na szkod• interesy finansowe Wspólnot Europejskich. 
Klauzula wykonawcza 

Przepis art. 7 stosuje si• tylko wówczas, gdy inny przepis Corpus Iuris nie 

ma zastosowania. 

Artyku• 8 – Ujawnienie tajemnicy s•u•bowej (uprzednio artyku• 6) 
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1. Przest•pstwem jest ujawnienie, niezgodnie z prawem, tajemnicy 
s•u•bowej przez funkcjonariusza publicznego, je•eli dotyczy ona 
informacji, z któr• zapozna• si• przy pe•nieniu funkcji lub w zwi•zku z 
wykonywaniem czynno•ci zawodowych, w czasie procedury dotycz•cej 
kontrolowania wp•ywów, przyznawania dotacji lub subwencji, gdy jej 
ujawnienie nara•a na szkod• interesy finansowe Wspólnot 
Europejskich.   

 

II – PRAWO KARNE (CZ••• OGÓLNA) 
ODPOWIEDZIALNO•• KARNA 
Artyku• 9 – Wina (mens rea) (uprzednio artyku• 10) 

Wszystkie przest•pstwa okre•lone powy•ej (artyku•y 1 - 8) wymagaj• 
zamiaru za wyj•tkiem przest•pstw okre•lonych jako oszustwo na szkod• 
bud•etu Wspólnoty (art. 1), dla których wystarczaj•ca jest lekkomy•lno•• 
lub ra••ce niedbalstwo. 
Klauzula wykonawcza 

Sprawca dzia•a lekkomy•lnie, je•eli jest •wiadomy ryzyka istnienia 
okoliczno•ci stanowi•cych znamiona  przest•pstwa i •e jest nierozs•dne, 
w •wietle znanych mu okoliczno•ci, podejmowanie tego ryzyka. 
Sprawca dzia•a z ra••cym niedbalstwem, je•eli nie jest •wiadomy ryzyka 
istnienia okoliczno•ci stanowi•cych znamiona przest•pstwa lecz,w 
•wietle znanych mu okoliczno•ci, ryzyko to jest  oczywiste.  
Artyku• 10 – B••d  (uprzednio artyku• 11) 
B••d co okoliczno•ci stanowi•cych znami• czynu zabronionego wy••cza 
zamiar. B••d co do bezprawno•ci wy••cza odpowiedzialno•• karn•, je•eli 
by• nie do unikni•cia przez osob• ostro•n• i rozs•dn•. Je•eli b••du 
mo•na by•o unikn••, s•d mo•e z•agodzi• kar• i orzec j• poni•ej 
wysoko•ci górnego zagro•enia za dany czyn (patrz art.14). 
Artyku• 11 – Odpowiedzialno•• karna osób fizycznych (uprzednio artyku• 
12) 
Odpowiedzialno•ci karnej za przest•pstwa zdefiniowane powy•ej 
(artyku•y 1 – 8) podlega ka•dy, kto jako sprawca, pod•egacz lub 
pomocnik: 
- pope•nia przest•pstwo sam, wspólnie z inn• osob•, w ramach 

podmiotu zbiorowego (artyku• 13) lub za pomoc• niewinnego 
po•rednika (sprawca); 

- •wiadomie prowokuje osob• fizyczn• lub podmiot zbiorowy (artyku• 
13) do pope•nienia czynu zabronionego (pod•egacz); 



 16 

- •wiadomie pomaga osobie fizycznej lub podmiotowi zbiorowemu 
(artyku• 13) w pope•nieniu czynu zabronionego (pomocnik). 

Najwy•szy wymiar kary za pomocnictwo nie mo•e przekroczy• trzech 
czwartych maksymalnego wymiaru kary, okre•lonego w artykule 14. 

Artyku• 11 bis – Usi•owanie (nowy artyku•) 

Usi•owanie pope•nienia przest•pstwa okre•lonego w artyku•ach 1 - 3 i 5 - 
8 oraz wspó•uczestnictwo w takim usi•owaniu (artyku• 11) s• karalne. 
Maksymalny wymiar kary nie mo•e przekroczy• trzech czwartych 
maksymalnego zagro•enia okre•lonego w artykule 14. 
Odpowiada za usi•owanie, kto w zamiarze dokonania przest•pstwa 
okre•lonego w artyku•ach 1 - 3 i 5 - 8, zachowaniem swoim powoduje 
rozpocz•cie dokonania przest•pstwa. 
Nie podlega karze za usi•owanie przest•pstwa, kto dobrowolnie odst•pi 
od dokonania lub dobrowolnie zapobiegnie dokonaniu. Je•eli dokonanie 
nie nast•pi•o z innych przyczyn, wystarczaj•cym jest, aby taka osoba 
dobrowolnie i rzeczywi•cie stara•a si• odst•pi• od dokonania lub 
zapobiec dokonaniu.    
Artyku• 12 – Odpowiedzialno•• karna kieruj•cego dzia•alno•ci• podmiotu 
gospodarczego oraz osób maj•cych w•adz• podejmowania decyzji i 
sprawuj•cych kontrol• w podmiocie gospodarczym: decydentów i 
urz•dników (uprzednio artyku• 13) 
1. Odpowiedzialno•• karn• ponosi tak•e osoba kieruj•ca dzia•alno•ci• 

podmiotu gospodarczego, sprawuj•ca kontrol• lub maj•ca w•adz• 
podejmowania decyzji w podmiocie gospodarczym pod warunkiem, •e 
•wiadomie dopu•ci•a do pope•nienia, na rzecz podmiotu 
gospodarczego, jednego z przest•pstw okre•lonych w art. 1 – 8 przez 
osob• dzia•aj•c• z jej upowa•nienia.  

2. Odpowiedzialno•• karn• ponosi tak•e urz•dnik, który •wiadomie 
dopuszcza do pope•nienia przest•pstwa okre•lonego artyku•ach 1 - 8 
przez podleg•• mu osob•. 

3. Odpowiedzialno•• karn• ponosi tak•e osoba kieruj•ca dzia•alno•ci• 
podmiotu gospodarczego, sprawuj•ca kontrol• lub maj•ca w•adz• 
podejmowania decyzji w podmiocie gospodarczym, je•eli jedno z 
przest•pstw okre•lonych w artyku•ach 1-8 zosta•o pope•nione przez 
upowa•nion• przez ni• osob• w warunkach, gdy brak nadzoru u•atwi• 
jego pope•nienie.  

4. Przy ustalaniu, czy istniej• podstawy do poci•gni•cia do 
odpowiedzialno•ci karnej przewidziane w ust•pach 1 i 3, fakt 
upowa•nienia mo•e •wiadczy• na korzy•• sprawcy, je•eli by•o ono 
cz••ciowe, precyzyjne, szczególne i konieczne dla prowadzenia 
dzia•alno•ci gospodarczej a ustanowieni przedstawiciele mieli 
faktyczn• mo•liwo•• wykonywania przekazanych im funkcji. Pomimo 
takiego upowa•nienia odpowiedzialno•ci karnej podlega ten, kto nie 
zachowa• nale•ytej staranno•ci przy wyborze przedstawiciela, 
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sprawowaniu nadzoru lub kontroli swego personelu, w zakresie 
ogólnej organizacji podmiotu gospodarczego lub w jakiejkolwiek innej 
sprawie dotycz•cej osoby kieruj•cej dzia•alno•ci• podmiotu 
gospodarczego.  

5. W przypadku odpowiedzialno•ci karnej na podstawie tego przepisu, 
wymierzona kara nie mo•e przekroczy• po•owy wysoko•ci kary 
przewidzianej w artykule 14.     

 

Artyku• 13 – Odpowiedzialno•• karna podmiotów zbiorowych (uprzednio 
artyku• 14) 
1. Odpowiedzialno•ci karnej za przest•pstwa okre•lone powy•ej (w 

artyku•ach 1 – 8) podlegaj• osoby prawne oraz jednostki 
organizacyjne, które posiadaj• zdolno•• prawn• do wykonywania we 
w•asnym imieniu prawa w•asno•ci, je•eli przest•pstwo zosta•o 
pope•nione na korzy•• tej osoby prawnej lub jednostki 
organizacyjnej przez jej organ, przedstawiciela lub inn• osob• 
dzia•aj•c• w jej imieniu i maj•c• prawo lub faktyczn• w•adz• 
podejmowania decyzji. 

2. Odpowiedzialno•• karna podmiotów zbiorowych nie wy••cza 
odpowiedzialno•ci osoby fizycznej jako sprawcy, pod•egacza lub 
pomocnika za to samo przest•pstwo.   

 

SANKCJE 
Artyku• 14 – Kary i •rodki karne (uprzednio artyku• 9) 

1. Karami zasadniczymi, wspólnymi dla wszystkich przest•pstw 
okre•lonych w artyku•ach 2 – 8, a tak•e stosowanymi do przest•pstw 
umy•lnych okre•lonych w artykule 1, s•: 

a) dla osób fizycznych - kara pozbawienia wolno•ci na okres do 5 lat 
i/lub grzywna. Grzywn• wymierza si• w stawkach dziennych. 
Wysoko•• stawki dziennej zale•y od dziennego dochodu 
oskar•onego. Okre•lenie wysoko•ci stawki dziennej nale•y do 
swobodnej oceny s•du, jednak•e nie mo•e przekroczy• 3000 Euro. 
Liczba stawek dziennych nie mo•e przekroczy• trzystu 
sze••dziesi•ciu pi•ciu. S•d mo•e zawiesi• wykonanie kary, odda• 
sprawc• pod dozór, zamieni• kar• pozbawienia wolno•ci na kar• 
grzywny lub orzec inny rodzaj zredukowanej lub z•agodzonej kary w 
granicach przewidzianych przez prawo krajowe (por. artyku• 35).  

b) dla podmiotów zbiorowych - kara grzywny w wysoko•ci do dziesi•ciu 
milionów Euro. 

2. Je•eli wymaga tego interes publiczny, mog• zosta• tak•e orzeczone 
nast•puj•ce kary dodatkowe: 

a) podanie wyroku do wiadomo•ci publicznej - wyrok powinien zosta• 
opublikowany w Dzienniku Urz•dowym Wspólnot Europejskich (the 
Official Journal) i w prasie codziennej, je•eli wymaga tego interes 
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publiczny a w szczególno•ci, gdy przest•pstwo wywo•a•o szeroki 
odd•wi•k spo•eczny ; 

b) wykluczenie osoby fizycznej lub podmiotu zbiorowego z mo•liwo•ci 
uzyskania subwencji przewidzianej przez prawo wspólnotowe, na 
okres do 5 lat, w razie skazania za przest•pstwo okre•lone w 
artykule 1; 

c) wykluczenie osoby fizycznej lub podmiotu zbiorowego z przysz•ych 
umów z w•adzami publicznymi korzystaj•cymi z funduszy 
wspólnotowych na okres do pi•ciu lat,  w razie skazania za 
przest•pstwa okre•lone w artyku•ach 1 lub 2; 

d) zakaz pe•nienia funkcji publicznych wspólnotowych i krajowych na 
okres do pi•ciu lat,7w razie skazania za przest•pstwa okre•lone w 
artyku•ach 3 – 6. Powy•szy zakaz mo•e obowi•zywa• na ca•ym 
terytorium Pa•stw cz•onkowskich Unii Europejskiej. 

3. Je•eli przest•pstwo okre•lone w artykule 1 zosta•o pope•nione w 
wyniku lekkomy•lno•ci lub ra••cego niedbalstwa, kara wymierzona 
nie mo•e przekroczy• dwóch trzecich maksymalnej wysoko•ci kar 
przewidzianych powy•ej w punktach (1), (2)(b) i (2)(d). Przepis ten 
stosuje si• odpowiednio w wypadku skazania za przest•pstwo 
przewidziane w artykule 8. 

4. Narz•dzia, owoce i korzy•ci z przest•pstwa mog• ulec przepadkowi 
na rzecz Wspólnot Europejskich. •rodek ten mo•e zosta• orzeczony 
nie tylko w wypadku skazania oskar•onego ale tak•e wtedy, gdy 
zosta•o udowodnione, i• pope•ni• on czyn zabroniony, lecz nie zosta• 
skazany z powodu braku winy lub niepoczytalno•ci. 

 

Klauzula wykonawcza  

„Przepadek” oznacza •rodek orzekany przez s•d w wypadku pope•nienia 

jednego z przest•pstw okre•lonych w artyku•ach 1 - 8, w postaci sta•ej 

utraty prawa w•asno•ci tych narz•dzi, owoców lub korzy•ci na rzecz 

Wspólnot Europejskich. 
Artyku• 15 – Wymiar kary 

1. Kary wymierzone za przest•pstwa okre•lone powy•ej (w artyku•ach 1 
– 8) nie mog• przekroczy• wysoko•ci odpowiadaj•cej winie sprawcy, 
ci••arowi przest•pstwa i formie jego udzia•u w pope•nieniu 
przest•pstwa. 

2. Z zastrze•eniem ust. 1, przy wymiarze kary s•d bierze pod uwag• w 
wypadku podmiotów zbiorowych potrzeby prewencji ogólnej i 
szczególnej, a w wypadku osób fizycznych potrzeb• prewencji ogólnej 
i szczególnej, maj•c na wzgl•dzie, w miar• potrzeby, resocjalizacj• 
sprawcy.  

                                            
7 Zachodzi rozbie•no•• mi•dzy wersj• w j•zyku francuskim (gdzie przewidziana jest 
kara „pi•ciu lat i wi•cej” – de cinq ans et plus) a wersj• w j•zyku angielskim (gdzie 
przewidziano kar• w wysoko•ci „do pi•ciu lat”- up to five years). T•umaczenie 
odpowiada tre•ci artyku•ów 14(2d), 14(3) i 16 w wersji angielskiej (przyp. T•um.).  
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3. Stosuj•c przepis pkt. 2, s•d krajowy mo•e wzi•• pod uwag• 
uprzednie zachowanie si• oskar•onego, uprzednie skazania i sankcje 
administracyjne, osobowo•• i motywy sprawcy, jego sytuacj• 
ekonomiczn• i spo•eczn• oraz starania, jakie podj•• w celu 
naprawienia wyrz•dzonej szkody. Inne czynniki uznawane jako istotne 
dla wymiaru kary przez prawo krajowe mog• by• wzi•te pod uwag•, 
je•eli artyku• 35(2) na to zezwala. 

 

Klauzula wykonawcza 

Wyrok skazuj•cy powinien zawiera• uzasadnienie orzeczonej kary, 
zgodnie z artyku•em 26.  
Artyku• 16 – Okoliczno•ci obostrzaj•ce i •agodz•ce 

1. Je•eli zachodz• okoliczno•ci obostrzaj•ce, górna granica wymiaru 
kary pozbawienia wolno•ci, przewidziana w artykule 14(1), mo•e 
zosta• podwy•szona z wysoko•ci pi•ciu do siedmiu lat; górna granica 
kary grzywny w wypadku osób fizycznych mo•e zosta• podwy•szona 
z wysoko•ci 3608 do 540 stawek dziennych, a w wypadku podmiotów 
zbiorowych z wysoko•ci 10 do 15 milionów Euro. 

2. ”Okoliczno•• obostrzaj•c•” stanowi:  
- kwota przekraczaj•ca 100 tysi•cy Euro, na któr• dokonano oszustwa 

lub stanowi•ca osi•gni•t• korzy•• w zwi•zku z pope•nieniem 
przest•pstwa; 

- pope•nienie przest•pstwa okre•lonego w artyku•ach 1 – 3 i 5 – 8 w 
warunkach dzia•ania w zwi•zku przest•pczym.  

3. Stosuj•c zasad• komplementarno•ci okre•lon• w artykule 35(2), 
zakres i wp•yw okoliczno•ci •agodz•cych na wymiar kary okre•la si• na 
podstawie prawa krajowego. 

  
Artyku• 17 – Wymiar kary w przypadku zbiegu przest•pstw 

1. Je•eli osoba jednym czynem w formie dzia•ania lub zaniechania 
pope•nia wi•cej ni• jedno z przest•pstw okre•lonych w artyku•ach 1 - 
8, wymierza si• jedn• kar• na podstawie sankcji przewidzianej za 
najpowa•niejsze przest•pstwo w wysoko•ci do górnej granicy 
zwi•kszonej o po•ow•. 

2. Je•eli osoba pope•nia jedno lub wi•cej przest•pstw okre•lonych w 
artyku•ach 1 - 8 w wyniku ci•gu odr•bnych dzia•a• lub zaniecha• 
wymierza si• jedn• kar• w wysoko•ci do górnej granicy kary 
przewidzianej za najpowa•niejsze przest•pstwo zwi•kszonej 
dwukrotnie. W wypadkach przewidzianych w pkt. 1 i 2 maksymalny 
wymiar kary nie mo•e przekroczy• sumy wysoko•ci kar, jakie 
zosta•yby wymierzone za poszczególne przest•pstwa. 

3. Je•eli oskar•ony zosta• skazany za przest•pstwo przewidziane w 
artyku•ach 1 - 8 i za czyn b•d•cy przest•pstwem wed•ug prawa 

                                            
8 Zachodzi tu rozbie•no•• w samym tek•cie zarówno angielskim jak i francuskim, gdzie 
w art. 14 pkt. 1 lit. a wymienia si• liczb• 365 jako najwy•sz• ilo•• stawek dziennych 
(przyp. T•um.). 
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krajowego, gdy oba te przest•pstwa s• oparte na tym samym stanie 
faktycznym, wymierza si• jedn• kar• na podstawie przepisu 
przewiduj•cego kar• najsurowsz•. 

4. Wymierzaj•c kar• za przest•pstwo okre•lone w artyku•ach 1 – 8, 
nale•y uwzgl•dni• wymierzone wcze•niej za ten sam czyn, na 
podstawie prawa wspólnotowego lub krajowego, sankcje 
administracyjne nie posiadaj•ce karnego charakteru. 

 

III – PROCEDURA KARNA 
PROKURATURA EUROPEJSKA 

Artyku• 18 – Status i struktura Prokuratury Europejskiej 

1. Dla potrzeb post•powania przygotowawczego, rozpoznawczego i 
wykonawczego prowadzonego w zwi•zku z przest•pstwami 
zdefiniowanymi powy•ej (artyku•y 1 - 8), terytoria Pa•stw 
cz•onkowskich Unii Europejskiej tworz• jednolity obszar s•dowy.  

2. Prokuratura Europejska jest organem Wspólnoty Europejskiej 
odpowiedzialnym za prowadzenie post•powania przygotowawczego, 
•cigania karnego, postawienie w stan oskar•enia, wyst•powanie w 
charakterze oskar•yciela publicznego w toku przewodu s•dowego 
oraz w toku post•powania wykonawczego odnosz•cych si• do 
przest•pstw zdefiniowanych powy•ej (artyku•y 1 - 8). Prokuratura 
Europejska jest niezale•na od w•adz krajowych oraz od organów 
Wspólnoty. 

3. Prokuratura Europejska sk•ada si• z Generalnego Prokuratora 
Europejskiego (GPE) z siedzib• w Brukseli i Delegowanych 
Prokuratorów Europejskich (DPE) z siedzibami w stolicy ka•dego 
Pa•stwa cz•onkowskiego lub w innym mie•cie, w którym znajduje si• 
s•d w•a•ciwy do stosowania artyku•u 26. 

4. Prokuratura Europejska jest niepodzielna i solidarna : 
a) niepodzielno•• oznacza, •e ka•da czynno•• Prokuratora jest 

dokonana w imieniu  Prokuratury Europejskiej, za• wszystkie 
czynno•ci nale••ce do w•a•ciwo•ci Prokuratury Europejskiej ( w 
szczególno•ci uprawnienia w zakresie prowadzenia post•powania 
przygotowawczego, wymienione w artykule 20 ) mog• by• 
wykonywane przez ka•dego Delegowanego Prokuratora Prokuratury 
Europejskiej; za zgod• Generalnego Prokuratora Europejskiego lub 
jego akceptacj• wydan• z moc• wsteczn•w wypadkach nie 
cierpi•cych zw•oki, ka•dy z Delegowanych Prokuratorów 
Europejskich  mo•e   wykonywa• swe funkcje na terytorium 
jakiegokolwiek Pa•stwa cz•onkowskiego we wspó•pracy z 
Delegowanym Prokuratorem Europejskim maj•cym siedzib• w 
danym Pa•stwie cz•onkowskim; 

b) solidarno•• oznacza obowi•zek wzajemnej pomocy mi•dzy 
Delegowanymi Prokuratorami Europejskimi. 
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5. Na prokuraturach krajowych spoczywa obowi•zek udzielenia pomocy 
Prokuraturze Europejskiej. 

 

Klauzula wykonawcza 
Warunki powo•ywania prokuratorów Prokuratury Europejskiej 

Prokuratorzy Prokuratury Europejskiej wybierani s• spo•ród osób 
spe•niaj•cych wszystkie gwarancje niezale•no•ci oraz posiadaj•cych 
kwalifikacje wymagane do zajmowania w ich krajach najwy•szych w 
zawodach prawniczych lub uznanych konsultantów prawnych, zgodnie z 
warunkami okre•lonymi z Artykule 223(1) (uprzednio artyku• 167) 
Traktatu o Wspólnotach Europejskich dotycz•cego s•dziów i adwokatów 
generalnych Trybuna•u Sprawiedliwo•ci. 
Generalny Prokurator Europejski mianowany jest na okres 6 lat, z 
jednokrotn• mo•liwo•ci• ponownego wyboru. Delegowani Prokuratorzy 
Europejscy mianowani s• tak•e na 6 lat, z potwierdzeniem wyboru co 3 
lata. Prokuratorzy mianowani s• przez Parlament Europejski na 
podstawie propozycji Komisji Europejskiej w wypadku Generalnego 
Prokuratora Europejskiego oraz Pa•stw cz•onkowskich w wypadku 
Delegowanych Prokuratorów Europejskich.   
Prokuratorzy Prokuratury Europejskiej s• ca•kowicie niezale•ni w 
wykonywaniu swoich obowi•zków. Nie zwracaj• si• o instrukcje ani te• 
nie korzystaj• z instrukcji •adnego rz•du b•d• innego krajowego lub 
wspólnotowego organu. Prokuratorzy Prokuratury Europejskiej nie mog• 
w czasie sprawowania funkcji prowadzi• innej odp•atnej lub nieodp•atnej 
dzia•alno•ci zawodowej. 
Prokuratorzy Prokuratury Europejskiej mog• zosta• zdymisjonowani 
przez Trybuna• Sprawiedliwo•ci na wniosek Parlamentu Europejskiego, 
je•eli przestaj• spe•nia• warunki niezb•dne do wykonywania 
powierzonych im zada• lub w razie pope•nienia powa•nego przewinienia, 
definiowanego w odniesieniu do funkcji Prokuratury Europejskiej. 
Generalny Prokurator Europejski ma obowi•zek przed•o•enia raz do roku 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania z dzia•alno•ci 
Prokuratury Europejskiej. 9  
Kompetencje Europejskiego Trybuna•u Sprawiedliwo•ci w sprawach 
dyscyplinarnych oraz w sprawach odwo•a•: 
Europejski Trybuna• Sprawiedliwo•ci jest w•a•ciwy dla rozstrzygania 
odwo•a• i orzekania w sprawach dyscyplinarnych dotycz•cych cz•onków 
                                            
9 T•umaczenie odpowiada w tym miejscu wersji francuskiej, albowiem angielska wersja 
wymienia tylko Parlament Europejski (przyp. T•um.)  
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Prokuratury Europejskiej, w tym do nak•adania odpowiednich sankcji 
(w••cznie z dymisj• w wypadku powa•nego przewinienia). 
Wy••czno•• pe•nienia obowi•zków w Prokuratorze Europejskiej: 
Pe•nienie funkcji w Prokuraturze Europejskiej wyklucza mo•liwo•• 
pe•nienia równocze•nie jakiejkolwiek funkcji krajowej b•d• europejskiej. 
Obowi•zek wykonywania instrukcji Generalnego Prokuratora 
Europejskiego przez Delegowanych  Prokuratorów Europejskich: 
Delegowani Prokuratorzy Europejscy s• zwi•zani instrukcjami 
Generalnego Prokuratora Europejskiego.  
Obowi•zek wspó•pracy krajowych prokuratur 

Prokuratury krajowe wspó•pracuj• z Prokuratura Europejsk• w sprawach 
dotycz•cych post•powania przygotowawczego i •cigania karnego 
oszustw europejskich. Podejmuj• oni wspó•prac• bezzw•ocznie na ka•de 
••danie pomocy lub postanowienie s•dziego – gwaranta praw i wolno•ci, 
dotycz•ce w szczególno•ci identyfikacji lub poszukiwania osób, zebrania 
i zabezpieczenia dowodów, przesy•ania dokumentów, aresztowania lub 
zatrzymania osób, przewozu i doprowadzenia oskar•onego przed 
w•a•ciwy s•d. 
Stosowanie zasady ne bis in idem w post•powaniach karnych: 
• Prokuratura Europejska ma pierwsze•stwo przed prokuraturami 

krajowymi ; 
• •ciganie karne na poziomie krajowym osób os•dzonych uprzednio na 

poziomie europejskim na podstawie tych samych faktów jest 
zabronione; 

- s•d karny stosuj•cy przepisy Corpus Iuris ma obowi•zek wzi•• pod 
uwag• ka•de orzeczenie skazuj•ce wydane przez s•d krajowy na 
podstawie tych samych  faktów oraz odbyt• przez skazanego kar•. 

   

Artyku• 19 – Wniesienie sprawy do Prokuratury Europejskiej i 
wszcz•cie post•powania 
1. Prokuratura Europejska ma by• powiadamiana o wszystkich faktach 

mog•cych stanowi• jedno z przest•pstw okre•lonych powy•ej 
(artyku•y 1 - 8) zarówno przez organy krajowe (policj•, prokuratorów, 
s•dziów •ledczych, funkcjonariuszy administracji krajowych takich jak 
urz•dy podatkowe lub celne), jak i przez w•a•ciwe organy 
wspólnotowe oraz Europejskie Biuro do Walki z Oszustwami (OLAF). 
Mo•e zosta• tak•e powiadomiona przez ka•dego obywatela lub w 
drodze skargi z•o•onej przez Komisj•. W•adze krajowe maj• 
obowi•zek przekazania sprawy do Prokuratury Europejskiej najpó•niej 
w chwili „„przedstawienia zarzutów”, w rozumieniu artyku•u 29(1), lub 
zastosowania •rodków zapobiegawczych w szczególo•ci jak 
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tymczasowe aresztowanie, przeszukanie, zaj•cie lub za•o•enie 
pods•uchu telefonicznego. 

2. Je•eli post•powanie przygotowawcze prowadzone przez w•adze 
krajowe ujawni, •e zosta•o pope•nione jedno z przest•pstw 
wymienionych powy•ej (artyku•y 1 - 8), akta sprawy nale•y 
niezw•ocznie przekaza• Prokuraturze Europejskiej. 

3. Niezale•nie od •ród•a informacji, Prokuratura Europejska wszczyna 
post•powanie na oficjalny wniosek w•adz krajowych lub z urz•du. 

4. Decyzja o wszcz•ciu post•powania przygotowawczego mo•e by• 
podj•ta przez Prokuratur• Europejsk• bez wzgl•du na wysoko•• 
szkody spowodowanej oszustwem. Zgodnie z zasad• legalizmu 
Prokuratura Europejska musi wszcz•• post•powanie wówczas, gdy 
zachodzi podejrzeniepope•nienia jednego z przest•pstw okre•lonych 
w artyku•ach 1 - 8. Prokuratura Europejska mo•e równie•, w 
uzasadnionym i wyj•tkowym przypadku, po niezw•ocznym 
zakomunikowaniu decyzji osobie, która zawiadomi•a o przest•pstwie 
lub ujawni•a przest•pstwo s•u•bom Prokuratury Europejskiej lub 
wnios•a skarg•;   

a) przekaza• w•adzom krajowym sprawy o przest•pstwa ma•ej wagi lub 
które s• skierowane g•ównie przeciwko interesom krajowym; 

b) pozostawi• spraw• bez rozpoznania, je•eli oskar•ony przyzna• si• do 
winy, naprawi• wyrz•dzon• szkod• i, gdy zachodzi taki wypadek, 
zwróci• fundusze uzyskane nielegalnie; 

c) udzieli• zezwolenia na zawarcie ze sprawc• porozumienia przez 
w•adze krajowe, które wyst•pi•y z takim wnioskiem, zgodnie z 
warunkami okre•lonymi poni•ej (artyku• 22(2b)).  

 

Artyku• 20 – Uprawnienia Prokuratury Europejskiej w zakresie 
post•powania przygotowawczego 
1. W celu ustalenia prawdy materialnej i doprowadzenia sprawy do 

momentu, w którym mo•e zosta• os•dzona, Prokuratura Europejska 
prowadzi post•powanie w sprawach o przest•pstwa wymienione 
powy•ej (artyku•y 1 - 8), zmierzaj•ce do zebrania zarówno dowodów 
przemawiaj•cych na korzy•• jak i na niekorzy•• osoby podejrzanej. 
Jej uprawnienia podzielone s• pomi•dzy Generalnego Prokuratora 
Europejskiego, Delegowanych Prokuratorów Europejskich oraz, je•eli 
zachodzi taka potrzeba, w•adze krajowe wyznaczone do tego celu, 
zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach poni•szych. 

2. Do wy••cznych uprawnie• Generalnego Prokuratora Europejskiego 
nale•y: 

a) ogólne nadzorowanie post•powa• i ich przekazywanie jednemu lub 
wi•cej Delegowanym Prokuratorom Europejskim, zgodnie z 
warunkami i ograniczeniami wymienionymi poni•ej (artyku• 20(3)); 

b) koordynowanie post•powa• prowadzonych przez Delegowanych 
Prokuratorów Europejskich jak i przez krajowe s•u•by policyjne i 
w•a•ciwe administracje krajoweoraz, je•eli zachodzi taki wypadek, 
przez OLAF; koordynacja mo•e przyj•• form• ustnych lub pisemnych 
zalece• dla zainteresowanych s•u•b; 
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c) przej•cie spraw, w wypadku których post•powanie ujawni•o, •e 
dotycz• one w ca•o•ci lub w cz••ci przest•pstw wymienionych 
powy•ej (artyku•y 1 - 8 ). 

3. Je•eli post•powanie dotyczy przest•pstw wymienionych powy•ej 
(artyku•y 1 - 8) nast•puj•ce uprawnienia mog• by• wykonywane przez 
Generalnego Prokuratora Europejskiego lub Delegowanych 
Prokuratorów Europejskich: 

a) przes•uchanie oskar•onego, w warunkach gwarantuj•cych 
przestrzeganie jego praw wymienionych poni•ej (artyku• 29); 

b) zbieranie dokumentów i/lub danych przechowywanych na 
komputerowym no•niku informacji niezb•dnych dla potrzeb 
post•powania I, je•eli zachodzi potrzeba, przeprowadzenie wizji 
lokalnych miejsc pope•nienia przest•pstwa;  

c) wyst•powanie z wnioskiem do s•dziego o zarz•dzenie wykonania 
ekspertyzy w warunkach zdefiniowanych poni•ej (artyku• 29); 

d) przeszukanie, zaj•cie i za•o•enie pods•uchu telefonicznego 
stosownie do zasady przewidzianej poni•ej (artyku• 25bis), za 
uprzedni• zgod• lub pó•niejszym zatwierdzeniem tych czynno•ci 
przez s•dziego, z poszanowaniem praw oskar•onego (artyku• 32); 

e) przes•uchanie •wiadków zgadzaj•cych si• na wspó•prac• z 
wymiarem sprawiedliwo•ci oraz, w przypadku zaistnienia takiej 
sytuacji, •wiadków zobowi•zanych do z•o•enia zezna• zgodnie z 
zasadami wymienionymi poni•ej (artyku• 32); 

f) przedstawienie zarzutów oskar•onemu, przy poszanowaniu praw 
wymienionych poni•ej (artyku• 29); 

g) wyst•pienie z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie lub 
umieszczenie osoby pod kontrol• s•dow•. 

4. Uprawnienia przekazane Delegowanym Prokuratorom Europejskim 
mog• by• cz••ciowo delegowane, w granicach wyznaczonych ratione 
materiae i ratione temporis, organom krajowym (organom •cigania, 
policji lub innym w•a•ciwym organom jak organy podatkowe lub celne), 
które maj• obowi•zek przestrzegania zasad zawartych w Corpus Iuris. 

 
Klauzula wykonawcza 

20§3(a) Oskar•ony (w rozumieniu artyku•u 29) wezwany przez 
Prokuratur• Europejsk• ma obowi•zek stawienia si• osobi•cie, natomiast 
zwolniony jest od obowi•zku odpowiadania na zadawane mu pytania 
przez Prokuratur• Europejsk• . Wezwanie oskar•onego przebywaj•cego 
w areszcie lub osoby, przeciwko której wszcz•to post•powanie 
przygotowawcze, wymaga zgody s•dziego – gwaranta praw i wolno•ci. 
20§3(b) Za zgod• s•dziego - gwaranta praw i wolno•ci Prokuratora 
Europejska mo•e ••da•, aby dokumenty i dane komputerowe zosta•y jej 
przekazane przez osob•, która je posiada. Prawo krajowe rozstrzyga o 
przywilejach osobistych lub zwi•zanych z tajemnic• zawodow•.  
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20§3(d) W sprawach nieuregulowanych przez Corpus Iuris do 
szczególnych kwestii zwi•zanych z przeszukaniem i zaj•ciem maj• 
zastosowanie, co do zasady, odpowiednie przepisy prawa krajowego. 
Jednak•e organem w•a•ciwym do wydania zezwolenia na dokonanie tych 
czynno•ci jest zawsze s•dzia - gwarant praw i wolno•ci. 
20§3(e) Prokuratura Europejska mo•e wezwa• osob• je•eli ma powody 
uwa•a•, •e posiada ona informacje, które mog• by• u•yteczne dla 
post•powania. Stawiennictwo na takie wezwanie jest obowi•zkowe. 
Prawo krajowe rozstrzyga o przywilejach osobistych lub zwi•zanych z 
tajemnic• zawodow•. Je•eli istniej• jasne i spójne dowody winy 
wezwanej osoby, nale•y j• przes•ucha• w charakterze oskar•onego a nie 
•wiadka (por. art. 29). 
20§3(g) Wniosek o nakaz aresztowania lub oddanie pod kontrol• s•dow• 
musi mie• form• pisemn• i by• nale•ycie uzasadniony. Nale•y skierowa• 
go do w•a•ciwego s•dziego - gwaranta praw i wolno•ci, zgodnie z 
zasadami przewidzianymi poni•ej (artyku• 25ter i artyku• 25quater). 
Wykonanie tych •rodków nast•puje w Pa•stwie, w którym mia•o miejsce 
aresztowanie. 

Uwagi wyja•niaj•ce 

Zgodnie z Corpus Iuris, otrzymanie statusu oskar•onego rozpoczyna si• 
„od momentu, w którym zosta•y podj•te jakiekolwiek kroki maj•ce na celu 
stwierdzenie, wskazanie lub ujawnienie powa•nych i spójnych dowodów 
winy, za•  najpó•niej, od momentu pierwszego przes•uchania przez organ 
posiadaj•cy informacje o istnieniu takich dowodów”. Konsekwencj• tego 
jest, •e ka•dy mo•e uzyska• status osoby formalnie oskar•onej zanim 
zosta•y mu oficjalnie przedstawione zarzuty przez Prokuratur• 
Europejsk•, co ma na celu wy••cznie ochron• jego interesów. •rodki 
zapobiegawcze okre•lone w artykule 25quater mog• zosta• zastosowane 
dopiero po przedstawieniu zarzutów przez Prokuratur• Europejsk•.   
Artyku• 21 – Zadania Prokuratury Europejskiej przy zamkni•ciu 
post•powania przygotowawczego 
1. Delegowany Prokurator Europejski, pod kontrol• Generalnego 

Prokuratora Europejskiego, umarza post•powanie lub wnosi akt 
oskar•enia, gdy uzna post•powanie przygotowawcze za zako•czone. 

2. O postanowieniu o umorzeniu post•powania powiadamia si• Komisj• 
Europejsk•, oskar•onego, organy lub osoby, które zawiadomi•y 
Prokuratur• Europejsk• o przest•pstwie, ujawni•y przest•pstwo 
s•u•bom Prokuratury Europejskiej lub wnios•y skarg•, w znaczeniu 
okre•lonym powy•ej (artyku• 19(1)). 

3. W zakresie zawiadomienia o postanowieniu o wniesieniu aktu 
oskar•enia stosuje si• odpowiednio artyku• 21(2). Postanowienie to 
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powinno zawiera• nazwisko i adres oskar•onego, opis czynów i ich 
kwalifikacj• prawn•, jak równie• wskazania dotycz•ce pa•stwa, w 
którym sprawa b•dzie s•dzona. Podlega ono kontroli s•dziego – 
gwaranta praw i wolno•ci, zgodnie z zasadami okre•lonymi poni•ej 
(artyku• 25bis), który wnosi spraw• do w•a•ciwego s•du i przesy•a 
oskar•onemu wezwanie zawieraj•ce oznaczenie daty i godziny jego 
stawiennictwa. 

 

Klauzula wykonawcza 

Artyku• 21§1 – Postanowienie o zamkni•ciu post•powania 
przygotowawczego mo•e by• wydane przez Prokuratur• Europejsk• na 
podstawie zebranego materia•u dowodowego zgodnie z przepisami 
Corpus Iuris, pod kontrol• s•dziego – gwaranta praw i wolno•ci oraz 
zgodnie z warunkami okre•lonymi w artykule 25(bis). Postanowienie o 
wniesieniu aktu oskar•enia przez Prokuratur• Europejsk• musi zawiera• 
uzasadnienie ka•dego z zarzutów oparte o dowody wystarczaj•ce do 
wykazania, •e istniej• uzasadnione podstawy do przypuszczenia, •e 
podejrzany pope•ni• zarzucane mu przest•pstwo. Je•eli dowód nie jest 
wystarczaj•cy, Prokuratura Europejska umarza post•powanie.  
Artyku• 21§3 – Postanowienie o wniesieniu aktu oskar•enia wyklucza 
mo•liwo•• negocjowania wymiaru kary.  
Artyku• 22 – Wniesienie aktu oskar•enia i zako•czenie 
post•powania przygotowawczego 
1. W sprawach o przest•pstwa zdefiniowane powy•ej (artyku•y 1 - 8) 

Prokuratura Europejska oskar•a przed s•dem (wyznaczonym w 
sposób przewidziany w art.26 , ), zgodnie z prawem pa•stwa miejsca 
po•o•enia s•du. Prokurator krajowy mo•e w razie potrzeby przy••czy• 
si• do oskar•enia, je•eli interesy krajowe s• tak•e zagro•one. W 
takim wypadku zawiadomienia i wezwania s• wysy•ane tak•e do 
prokuratora krajowego oraz przesy•a mu si• akta sprawy we 
w•a•ciwym czasie. 

2. W sprawach o te same przest•pstwa, oskar•enie publiczne wygasa z 
chwil• •mierci oskar•onego (lub je•eli dotyczy to podmiotu 
zbiorowego, to z chwil• jego rozwi•zania), przedawnienia lub 
porozumienia: 

a) okres przedawnienia wynosi 5 lat od dnia pope•nienia przest•pstwa, 
je•eli w tym czasie nie zosta•o wszcz•te post•powanie 
przygotowawcze ani s•dowe, albo od chwili dokonania ostatniej 
czynno•ci post•powania, je•eli post•powanie przygotowawcze lub 
s•dowe zosta•o wszcz•te. Przedstawienie zarzutów podejrzanemu 
przerywa bieg przedawnienia; 

b) zawarcie porozumienia jest wykluczone w wypadku pope•nienia 
przest•pstwa w warunkach recydywy, z u•yciem broni, fa•szywych 
dokumentów, lub gdy wysoko•• szkody spowodowanej przest•pstwem 
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wynosi 50 000 Euro lub wi•cej. W pozosta•ych wypadkach zawarcie 
porozumienia mo•e zosta• zaproponowane Prokuraturze Europejskiej 
przez w•adze krajowe zarówno w sprawach podlegaj•cych jurysdykcji 
krajowej (por. artyku• 19(4a)), jak te• w sprawach podlegaj•cych 
jurysdykcji europejskiej, pod nast•puj•cymi warunkami: oskar•ony 
dobrowolnie przyzna• si• do winy, w•adze dysponuj• dowodami winy 
wystarczaj•cymi do wniesienia aktu oskar•enia, decyzja o zawarciu 
porozumienia zosta•a podana do wiadomo•ci publicznej, zawarte 
porozumienie respektuje zasad• proporcjonalno•ci. W wypadku 
odmowy, Prokuratura Europejska musi, gdy s• ku temu podstawy, 
przej•• spraw•. Zawarte porozumienie podlega kontroli przez 
s•dziego - gwaranta praw i wolno•ci. 

 

Klauzula wykonawcza 

Artyku• 22§1 – Stosunek pomi•dzy Prokuratur• Europejsk• a 
prokuraturami krajowymi uregulowany jest zasadami zawartymi w 
artyku•ach 18 - 19, nak•adaj•cymi na prokuratury krajowe obowi•zek 
wspó•pracy z Prokuratur• Europejsk•a w sprawach o pope•nienie 
oszustw europejskich i wprowadzaj•cymi pierwsze•stwo Prokuratury 
Europejskiej przed prokuraturami krajowymi. 
Artyku• 22§2 – Zawieszenia i przerwy nie mog• wyd•u•y• okresu 
przedawnienia powy•ej 10 lat. 
Uwagi wyja•niaj•ce 

Przy zawarciu porozumienia, zadaniem s•dziego jest kontrola warunków 
porozumienia i ich zgodno•ci z artyku•em 22. S•dzia wyra•a zgod• na 
zawarcie porozumienia pod warunkiem spe•nienia okre•lonych w art. 22 
przes•anek.  
Artyku• 23 – Rola Prokuratury Europejskiej w zakresie wykonywania 
orzecze• 
1. Prokuratura Europejska niezw•ocznie powiadamia w•adze Pa•stwa 

cz•onkowskiego wyznaczonego jako miejsce wykonania orzeczenia o 
jego uprawomocnieniu si•. Niektóre kary takie jak przepadek, 
pozbawienie praw lub podanie wyroku do wiadomo•ci publicznej, 
mog• zosta• wykonane w jednym lub kilku miejscach innych ni• 
miejsce odbywania kary pozbawienia wolno•ci. Prokuratura 
Europejska jest odpowiedzialna, obok w•a•ciwych w•adz krajowych, za 
zarz•dzenie i kontrolowanie wykonania orzecze•, je•eli nie jest ono 
automatyczne. Wykonanie orzecze• podlega, co do zasady, prawu 
obowi•zuj•cemu w Pa•stwie cz•onkowskim wyznaczonym jako 
miejsce wykonania orzeczenia. Prokuratura Europejska nadzoruje 
stosowanie nast•puj•cych wspólnych przepisów na ca•ym terytorium 
Pa•stw cz•onkowskich Unii Europejskiej: 



 28 

a) ka•de pozbawienie wolno•ci oskar•onego z powodu tych samych 
czynów, w którymkolwiek z Pa•stw cz•onkowskich i w jakimkolwiek 
momencie post•powania, zalicza si• na poczet orzeczonej kary 
pozbawienia wolno•ci; 

b) nikt nie mo•e by• •cigany ani skazany w Pa•stwie cz•onkowskim z 
powodu przest•pstwa zdefiniowanego powy•ej (artyku•y 1 do 8), 
je•eli w tym zakresie zosta• uniewinniony albo skazany 
prawomocnym wyrokiem w jakimkolwiek z Pa•stw cz•onkowskich 
Unii Europejskiej. 

2. Je•eli osoba skazana na kar• pozbawienia wolno•ci wyst•puje o 
odbycie tej kary w Pa•stwie cz•onkowskim innym ni• wskazane w 
wyroku, Prokuratura Europejska mo•e, je•li istniej• podstawy, wyrazi• 
na to zgod•. 

    
Uwagi wyja•niaj•ce 

Innowacyjny charakter artyku•u 23§1 (pierwsza cz•••) wymaga takiego 
dostosowania prawa krajowego, które umo•liwi•oby poszanowanie 
zasady terytorialno•ci europejskiej, w rozumieniu nadanym jej przez 
Corpus Iuris. W szczególno•ci oznacza to konieczno•• takiej interpretacji 
zakazu ekstradycji w•asnych obywateli, która by•aby zgodna z zasad• 
terytorialno•ci europejskiej. Na poziomie Unii Europejskiej oznacza to w 
efekcie niestosowanie instytucji ekstradycji w odniesieniu do przest•pstw 
okre•lonych w Corpus Iuris. 
Druga cz••• Artyku•u 23§1 jest równie innowacyjna i bierze pod uwag• 
wspó•czesn• my•l prawnicz•. Zgodnie z rekomendacjami nr 4 AIDP,10 
zasada ne bis in idem powinna by• traktowana jako prawo cz•owieka 
uznawane na poziomie mi•dzynarodowym lub transnarodowym.  

Klauzula wykonawcza  

Artyku• 23§1 - Miejsce wykonania wyroku powinno by• ustalone zgodnie 
z kryteriami zawartymi w Konwencji Rady Europy o przekazywaniu 
•cigania w sprawach karnych (artyku• 8) i Europejskiej Konwencji o 
uznawaniu orzecze• karnych (artyku• 6). 
Artyku• 23§2 – Przy ocenie dopuszczalno•ci przekazania osoby skazanej, 
Prokuratura Europejska bierze pod uwag• kryteria okre•lone w Konwencji 
Rady Europy o przekazywaniu osób skazanych (artyku• 3). 
Artyku• 24 – W•a•ciwo•• miejscowa (ratione loci) Prokuratury 
Europejskiej, skutki terytorialne orzecze• i wspó•praca z pa•stwami 
trzecimi 

                                            
10 Skrót “AIDP” oznacza Mi•dzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Karnego ( Association 
International de Droit Pénal).  
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1. Na jednolitym obszarze s•dowym, zdefiniowanym w artykule 18(1), 
w•a•ciwo•• miejscowa ustalana jest zgodnie z zasad• terytorialno•ci 
europejskiej wed•ug nast•puj•cych zasad: 

a) Prokuratorzy Prokuratury Europejskiej wyznaczeni przez 
Generalnego Prokuratora Europejskiego do prowadzenia 
post•powa• i wnoszenia aktów oskar•enia, zgodnie z warunkami 
ustanowionymi powy•ej (artyku• 18 i nast.), s• w•a•ciwi na ca•ym 
terytorium Unii Europejskiej (zob. artyku• 18(4a)); 

b) nakazy aresztowania, decyzje oraz orzeczenia dotycz•ce 
przest•pstw okre•lonych powy•ej, wydane przez s•dy 
któregokolwiek z Pa•stw cz•onkowskich, obowi•zuj• na ca•ym 
terytorium Unii. 

2. Je•eli przebieg post•powania przygotowawczego wymaga uzyskania 
jakiejkolwiek wspó•pracy prawnej ze strony Pa•stwa trzeciego, 
Prokuratura Europejska wyst•puje z wnioskiem do w•adz krajowych 
miejsca prowadzenia post•powania, aby zwróci•y si• one do 
w•a•ciwego Pa•stwa trzeciego o udzielenie pomocy, zgodnie z 
procedur• przewidzian• przez obowi•zuj•ce prawo krajowe i 
mi•dzynarodowe. 

 
Uwagi wyja•niaj•ce 

Innowacyjny charakter artyku•u 24§1 wymaga takiego dostosowania 
prawa krajowego, które umo•liwi•oby poszanowanie zasady 
terytorialno•ci europejskiej, w rozumieniu nadanym jej przez Corpus Iuris. 
W szczególno•ci oznacza to konieczno•• takiej interpretacji zakazu 
ekstradycji w•asnych obywateli, która by•aby zgodna z zasad• 
terytorialno•ci europejskiej. Na poziomie Unii Europejskiej oznacza to w 
efekcie niestosowanie instytucji ekstradycji w odniesieniu do przest•pstw 
okre•lonych w Corpus Iuris.  

POST•POWANIE PRZYGOTOWAWCZE (uprzednio artyku• 25) 

Artyku• 25 – Definicja i czas trwania post•powania 
przygotowawczego  
1. Post•powanie przygotowawcze wszcz•te w sprawie o przest•pstwa 

zdefiniowane powy•ej (artyku•y 1 - 8) trwa od pierwszych czynno•ci 
•ledczych prowadzonych przez Prokuratur• Europejsk• a• do 
zamkni•cia post•powania i wniesienia aktu oskar•enia (artyku• 21(3) 
powy•ej). 

2. Czas trwania post•powania przygotowawczego nie mo•e przekroczy• 
6 miesi•cy. S•dzia - gwarant praw i wolno•ci, dzia•aj•c na wniosek 
Prokuratury Europejskiej, mo•e zezwoli• na przed•u•enie tego okres o 
dalsze 6 miesi•cy. Po wys•uchaniu przedstawicieli uczestników 
post•powania s•dzia okre•la d•ugo•• okresu przed•u•enia, bior•c pod 
uwag• czynno•ci podj•te ju• przez Prokuratur• Europejsk• oraz 
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potrzeby post•powania. Dopuszczalny jest wniosek o ponowne 
przed•u•enie. Decyzja w tej sprawie jest podejmowana z zachowaniem 
tej samej procedury. 

 

Artyku• 25 bis – S•dzia – gwarant praw i wolno•ci (judge of 
freedoms, le juge des libertés) 
1. W trakcie post•powania przygotowawczego kontrola s•dowa 

sprawowana jest przez niezale•nego i bezstronnego „s•dziego - 
gwaranta praw i wolno•ci”, wyznaczanego przez ka•de Pa•stwo 
cz•onkowskie spo•ród s•dziów s•du w•a•ciwego dla miejsca, gdzie 
ustanowiony zosta• Delegowany Prokurator Europejski. Jednocze•nie 
do kompetencji tego s•dziego nale•y wydanie, w razie potrzeby, 
postanowienia o powo•aniu bieg•ego. Mo•e on tak•e  orzec 
ustanowienie zabezpieczenia maj•tkowego w sprawach, w których 
obowi•zek zwrotu mienia nie budzi w•tpliwo•ci a zabezpieczenie 
takie jest niezb•dne dla ochrony interesów cywilnych i zgodne z 
zasad•  proporcjonalno•ci. S•dzia - gwarant praw i wolno•ci stosuje 
prawo krajowe oraz Corpus Iuris. 

2. W trakcie post•powania przygotowawczego w sprawach o 
przest•pstwa okre•lone powy•ej (artyku•y 1 - 8) zastosowanie 
ka•dego •rodka powoduj•cego ograniczenie lub pozbawienie osoby 
jej praw i podstawowych wolno•ci przewidzianych przez Europejsk• 
Konwencj• Praw Cz•owieka i Podstawowych Wolno•ci (w••cznie ze 
•rodkami zapobiegawczymi, których stosowanie jest dozwolone 
zgodnie z artyku•em 25quater), wymaga uprzedniej zgody s•dziego - 
gwaranta praw i wolno•ci. S•dzia - gwarant praw i wolno•ci sprawuje 
kontrol• nad legalno•ci• i prawid•owo•ci• zastosowania tych •rodków 
oraz zapewnia, •e zasady konieczno•ci i proporcjonalno•ci s• 
przestrzegane. W sprawach nie cierpi•cych zw•oki, zw•aszcza w 
sytuacji niebezpiecze•stwa utraty dowodu, w trakcie pope•niania 
przest•pstwa lub prawdopodobie•stwa uchylania si• przez 
oskar•onego od wymiaru sprawiedliwo•ci, dopuszczalna jest 
nast•pcza kontrola zastosowanych •rodków, dokonana nie pó•niej ni• 
w ci•gu 24 godzin.  

3. Je•eli Generalny Prokurator Europejski postanowi o wniesieniu aktu 
oskar•enia do s•du (zob. artyku• 21§1 i §3), powiadamia on o swojej 
decyzji s•dziego – gwaranta praw i wolno•ci, który wyznacza s•d 
w•a•ciwy do prowadzenia sprawy, zgodnie z zasadami okre•lonymi 
poni•ej (artyku• 26). 

      

Klauzula wykonawcza 

Artyku• 25bis(1) – Pa•stwa cz•onkowskie wyznaczaj• s•dziego - 
gwaranta praw i wolno•ci zgodnie z kryteriami wymienionymi poni•ej, 
unikaj•c sytuacji w której s•dzia-gwarant praw i wolno•ci b•dzie orzeka• 
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w sprawie  (zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybuna•u Praw 
Cz•owieka). 
S•dzia – gwarant praw i wolno•ci jest wybierany w sposób gwarantuj•cy 
jego kompetencje, niezale•no•• i bezstronno••, w znaczeniu nadanym 
tym poj•ciom przez Europejsk• Konwencj• Praw Cz•owieka. 
Artyku• 25bis(2) – S•dzia – gwarant praw i wolno•ci11 przes•uchanie dla 
potwierdzenia zarzutów na które Prokuratura Europejska ma zamiar 
powo•a• si• we wniosku o przekazanie aktu oskar•enia do s•du. 
Przes•uchanie odbywa si• w obecno•ci Prokuratury Europejskiej, 
oskar•onego i jego obro•cy. Na zako•czenie przes•uchania s•dzia - 
gwarant praw i wolno•ci ocenia, czy zgromadzono wystarczaj•cy materia• 
dowodowy pozwalaj•cy na uzasadnione przypuszczenie, •e oskar•ony 
pope•ni• ka•de z zarzucanych mu przest•pstw. Na to postanowienie 
przys•uguje za•alenie zgodnie z procedur• odwo•awcz• okre•lon• przez 
prawo krajowe, z zachowaniem warunków okre•lonych w artykule 35. 
Artyku• 25bis(3) – Prawo za•alenia na postanowienia s•dziego - 
gwaranta praw i wolno•ci przys•uguje oskar•onemu i Prokuraturze 
Europejskiej. Pa•stwa cz•onkowskie okre•laj• zasady wnoszenia za•ale• 
w takich przypadkach.   

Artyku• 25 ter – Europejski nakaz aresztowania 
1. S•dzia – gwarant praw i wolno•ci po zbadaniu wniosku Prokuratury 

Europejskiej, ca•ego materia•u dowodowego oraz wszystkich 
informacji przed•o•onych przez prokuratora, wydaje europejski nakaz 
aresztowania, je•eli w jego ocenie zachodzi ku temu uzasadniona 
potrzeba. W nakazie aresztowania nale•y wymieni• osob• i wszelkie 
dane konieczne dla jej identyfikacji, kwalifikacj• prawn• czynu 
okre•lonego przepisami Corpus Iuris, w zwi•zku z którego 
pope•nieniem nast•pi•o wydanie nakazu oraz zwi•z•y opis faktów, na 
podstawie których uznano, •e czyn stanowi zarzucane przest•pstwo.   

2. Aresztowany doprowadzany jest bez zw•oki przed s•dziego - 
gwaranta praw i wolno•ci pa•stwa, w którym zosta• zatrzymany. 
S•dzia –gwarant praw i wolno•ci sprawdza, czy nakaz dotyczy 
aresztowanej osoby, czy aresztowanie nast•pi•o zgodnie z w•a•ciw• 
procedur• oraz czy przestrzegano praw aresztowanej osoby, 
stosownie do procedury okre•lonej w Corpus Iuris i z uwzgl•dnieniem 
zasady komplementarno•ci przewidzianej w artykule 35 Corpus Iuris. 
Aresztowany ma prawo zwróci• si• do s•dziego – gwaranta praw i 
wolno•ci pa•stwa stosuj•cego areszt z pro•b• o zwolnienie za 
por•czeniem do czasu przekazania.  

3. S•dzia – gwarant praw i wolno•ci opiera si• przy podejmowaniu 
decyzji na prawie krajowym i Europejskiej Konwencji Praw Cz•owieka i 

                                            
11 Ten system b•dzie mia• zastosowanie tylko w wypadku nieprzyj•cia koncepcji tzw. 
Izby ds. post•powania przygotowawczego (pre-trial Chamber) (zob. roz. 2, sekcja 3) 
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Podstawowych Wolno•ci. Na jego postanowienie przys•uguje 
za•alenie zgodnie w prawie krajowym, z zastosowaniem warunków 
okre•lonych w artykule 35 Corpus Iuris.  

4. Europejski nakaz aresztowania jest wydawany przez s•dziego – 
gwaranta praw i wolno•ci na wniosek Prokuratury Europejskiej (zob. 
artyku• 20§3(g) i artyku• 25ter) z moc• obowi•zuj•c• na ca•ym 
terytorium Unii Europejskiej. Aresztowany mo•e zosta• na terytorium 
pa•stwa, w którym jej obecno•• jest potrzebna ( ma to zastosowania 
zarówno  w czasie post•powania przygotowawczego, jak i 
rozpoznawczego).   

5. W odniesieniu do wspó•pracy prawnej jaka mo•e by• potrzebna od 
Pa•stwa trzeciego, w•adze krajowe mog• wyst•pi•, w imieniu 
Prokuratury Europejskiej, z wnioskiem o wspó•prac•. Warunki 
wspó•pracy powinny by• zgodne z regulacjami zawartymi w 
konwencjach mi•dzynarodowych, które stosuje si• mi•dzy Pa•stwem 
trzecim a pa•stwem, do którego Prokuratura Europejska zwróci•a si• o 
udzielenie pomocy.   

 
Uwagi wyja•niaj•ce 

Innowacyjny charakter artyku•u 25ter (jak art. 24§1) wymaga takiego 

dostosowania prawa krajowego, które umo•liwi•oby poszanowanie 

zasady terytorialno•ci europejskiej, w znaczeniu nadanym jej przez 

Corpus Iuris. W szczególno•ci oznacza to konieczno•• takiej interpretacji 

zakazu ekstradycji w•asnych obywateli, która by•aby do pogodzenia z 

zasad• terytorialno•ci europejskiej. Na poziomie Unii Europejskiej 

oznacza to w efekcie niestosowanie instytucji ekstradycji w odniesieniu 

do przest•pstw okre•lonych w Corpus Iuris. 

Klauzula wykonawcza 

Prokuratura Europejska mo•e wyst•pi• z wnioskiem o aresztowanie 

okre•lonej osoby przez zastosowanie europejskiego nakazu 

aresztowania. 

Artyku• 25 quater – •rodki zapobiegawcze: kontrola s•dowa i 
tymczasowe aresztowanie 
1. Aresztowany lub •cigany w zwi•zku z przest•pstwami okre•lonymi 

powy•ej (artyku•y 1 - 8) mo•e by• poddany •rodkom zapobiegawczym, 
takim jak tymczasowe aresztowanie lub oddanie pod kontrol• s•dow•. 

2. •rodki te mog• by• zastosowane przez s•dziego - gwaranta praw i 
wolno•ci, po poinformowaniu go przez Prokuratur• Europejsk• o 
zarzutach (zob artyku• 20(3)(f)). S•dzia – gwarant praw i wolno•ci 
stosuje •rodki na wniosek Prokuratury Europejskiej, gdy zachodzi 
uzasadnione podejrzenie, •e oskar•ony pope•ni• jedno z przest•pstw 
okre•lonych powy•ej (artyku•y 1 - 8) i wed•ug jego oceny 
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zastosowanie takiego •rodka jest konieczne, aby zapobiec uchylaniu 
si• oskar•onego od wymiaru sprawiedliwo•ci, kontynuowaniu lub 
ponownemu pope•nieniu przez niego przest•pstwa, aby zabezpieczy• 
dowód lub uchroni• •wiadka przed wywieraniem na niego nacisku.  

3. Oskar•ony mo•e by• tymczasowo aresztowany tylko wtedy, gdy inne 
•rodki kontroli s• niewystarczaj•ce i tylko na okres uzasadniony 
przyczynami wskazanymi w pkt. 2. Maksymalny okres tymczasowego 
aresztowania wynosi sze•• miesi•cy, z mo•liwo•ci• przed•u•enia o 
dalsze trzy miesi•ce. 

4. W•adze krajowe maj• obowi•zek udzieliania pomocy w wykonaniu 
•rodków kontroli s•dowej orzeczonych w innym Pa•stwie 
cz•onkowskim, aresztowania i przekazania oskar•onych lecz nie 
aresztowanych, które nie stawi•y si• na wezwanie.   

5. Na postanowienie s•dziego - gwaranta praw i wolno•ci dotycz•cych 
•rodków zapobiegawczych przys•uguje za•alenie, je•eli jest ono 
dopuszczalne w prawie krajowym, zgodnie z warunkami zawartymi w 
artykule 35 Corpus Iuris. 

 

Klauzula wykonawcza 

Procedura kontroli s•dowej jest okre•lona przez prawo krajowe, zgodnie 

z warunkami zawartymi w artykule 35. 

POST•POWANIE ROZPOZNAWCZE 

Artyku• 26 – Post•powanie rozpoznawcze 

1. Sprawy o przest•pstwa wymienione powy•ej (artyku•y 1 - 8) s• 
rozpoznawane przez niezawis•e i bezstronne s•dy krajowe, 
wyznaczone przez ka•de Pa•stwo cz•onkowskie zgodnie z zasadami 
w•a•ciwo•ci okre•lonymi w prawie krajowym. W sk•ad s•du wchodz• 
s•dziowie zawodowi, w miar• mo•liwo•ci specjalizuj•cy si• w 
zagadnieniach ekonomicznych i finansowych. 

2. Ka•da sprawa podlega rozpoznaniu w Pa•stwie cz•onkowskim, 
którego jurysdykcja wydaje si• najbardziej odpowiednia z punktu 
widzenia skutecznego sprawowania wymiaru sprawiedliwo•ci; 
ewentualne spory dotycz•ce jurysdykcji nale•y rozstrzyga• zgodnie z 
zasadami okre•lonymi poni•ej (artyku• 28). Podstawowymi kryteriami 
wyboru jurysdykcji s•: 

a) pa•stwo, w którym znajduje si• wi•kszo•• dowodów; 
b) pa•stwo miejsca zamieszkania lub obywatelstwa oskar•onego (b•d• 

g•ównych oskar•onych);  
c) pa•stwo, w którym ekonomiczny wp•yw przest•pstwa jest najwi•kszy.  
3. Stosuj•c generaln• zasad• komplementarno•ci prawa krajowego 

(artyku• 35) s•dy krajowe s• zobligowane do stosowania przepisów 
Corpus Iuris oraz, je•eli zachodzi taka potrzeba, zasad prawa 
krajowego. We wszystkich sprawach s•dy maj• obowi•zek 
uzasadnienia orzeczonej kary przez odwo•anie si• do okoliczno•ci 
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nale••cych do danej sprawy, przy zastosowaniu zasad okre•lonych w 
artyku•ach 14 – 17. 

 
Klauzula wykonawcza 

Artyku• 26§2 – Wyboru Pa•stwa cz•onkowskiego, w którym b•dzie 
rozpoznawana sprawa dokonuje Prokuratura Europejskia, po 
uzgodnieniu z Delegowanym Prokuratorem Europejskim lub prokuratur• 
krajow• prowadz•c• post•powanie przygotowawcze.12 która prowadzi 
post•powanie. Kiedy post•powanie przygotowawcze i rozpoznawcze jest 
prowadzone w kilku Pa•stwach cz•onkowskich, sprawa podlega 
os•dzeniu przez w•a•ciwy organ jednego pa•stwa, wybrany przy 
zastosowaniu kryteriów przewidzianych w art.26 ust. 2.  

Artyku• 27 – Post•powanie odwo•awcze przed s•dami krajowymi  
1. Od ka•dego orzeczenia o winie w zakresie pope•nienia jednego z 

przest•pstw okre•lonych powy•ej (artyku•y 1 - 8) skazanemu s•u•y 
•rodek odwo•awczy do s•du wy•szej instancji Pa•stwa, w którym 
nast•pi•o skazanie w pierwszej instancji. S•d wy•szej instancji 
ponownie rozpatruje spraw• analizuj•c stanu prawny i faktyczny.S•d 
wy•szej instancji stosuje, tak jak s•d pierwszej instancji, zasady 
przyj•te w Corpus Iuris, a w przypadku luki prawnej, przepisy prawa 
krajowego.  

2. W wypadku uniewinnienia w zakresie wszystkich lub niektórych 
zarzutów uprawnienie do wniesienia odwo•ania przys•uguje 
Prokuraturze Europejskiej jako stronie oskar•aj•cej. 

3. W wypadku wniesienia odwo•ania tylko przez skazanego, s•d drugiej 
instancji nie mo•e orzec surowszej kary.   

 

Artyku• 28 – Post•powanie odwo•awcze przed Europejskim 
Trybuna•em Sprawiedliwo•ci 
1. Trybuna• Sprawiedliwo•ci jest w•a•ciwy do orzekania w sprawach o 

przest•pstwa okre•lone powy•ej (artyku•y 1 - 8 ) w czterech 
wypadkach: 

a) w zakresie wyk•adni Corpus Iuris i klauzul wykonawczych; 
b) na ••danie Pa•stwa cz•onkowskiego lub Komisji w kwestiach 

spornych dotycz•cych stosowania Corpus Iuris; 
c) na ••danie Prokuratury Europejskiej, krajowej w•adzy s•downiczej lub 

prokuratorskiej w wypadku zaistnienia sporu o w•a•ciwo•• 
dotycz•cego zastosowania zasady terytorialno•ci europejskiej w 
zakresie odnosz•cym si• do prokuratorów krajowych i europejskich 
(artyku•y 18 - 24); na ••danie Prokuratury Europejskiej w zakresie 
odnosz•cym si• do sprawowania kontroli s•dowej przez s•dy krajowe 
(artyku•y 25 - 27); 

                                            
12 Ten system b•dzie mia• zastosowanie tylko w wypadku nieprzyj•cia koncepcji tzw. 
Izby ds. post•powania przygotowawczego (pre-trial Chamber) (zob. roz. 2, sekcja 3). 



 35 

d) na ••danie oskar•onego w zakresie dotycz•cym wyboru jurysdykcji, w 
rozumieniu artyku•u 26(2). 

2. W wypadku zaistnienia w•tpliwo•ci interpretacyjnych lub gdy spór o 
w•a•ciwo•• zosta• podniesiony przed s•dem jednego z Pa•stw 
cz•onkowskich, s•d ten mo•e, je•li uzna, •e decyzja w tym wzgl•dzie 
jest konieczna dla wydania orzeczenia, wyst•pi• do Trybuna•u 
Sprawiedliwo•ci o wydanie orzeczenia w tej kwestii. 

3. Je•eli taka w•tpliwo•• b•d• spór zosta•y podniesione lub zg•oszone w 
sprawie tocz•cej si• przed s•dem krajowym, którego orzeczenia nie 
podlegaj• zaskar•eniu, s•d ten zobowi•zany jest do wniesienia 
sprawy przed Trybuna• Sprawiedliwo•ci. 

  

PRZEPISY OGÓLNE 

Artyku•  29 – Prawa oskar•onego 

1. Nikt nie mo•e by• przes•uchiwany w charakterze •wiadka lecz 
powinno si• go traktowa• jako podejrzanego od momentu podj•cia 
jakichkolwiek kroków ustalaj•cych lub ujawniaj•cych istnienie 
oczywistych i spójnych dowodów winy, a najpó•niej w chwili 
pierwszego przes•uchania przez organ posiadaj•cy wiedz• o takich 
dowodach.  

2. W ka•dym post•powaniu wszcz•tym w sprawie o pope•nienie 
przest•pstwa okre•lonego powy•ej (artyku•y 1 - 8) oskar•ony 
korzysta z prawa do obrony zagwarantowanego w artykule 6 
Europejskiej Konwencji Praw Cz•owieka i Podstawowych Wolno•ci i w 
artykule 10 Mi•dzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i 
Politycznych ONZ. Przed ka•dym przes•uchaniem oskar•ony musi 
zosta• poinformowany o przys•uguj•cym mu prawie do odmowy 
sk•adania wyja•nie•. 

3. Od chwili pierwszego przes•uchania oskar•ony ma prawo do 
zapoznania si• z tre•ci• skierowanych przeciwko niemu zarzutów.  

 
Artyku• 30 – Prawa Komisji jako powoda cywilnego 

Przepis ten zosta• usuni•ty. 
Artyku• 31 – Ci••ar dowodu 

1. Ka•dy oskar•ony o pope•nienie jednego z przest•pstw okre•lonych 
powy•ej (artyku•y 1 - 8) jest uwa•any za osob• niewinn• do czasu, w 
którym jego wina zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem 
maj•cym powag• rzeczy osadzonej (res iudicata). 

2. Z zastrze•eniem obowi•zku przed•o•enia okre•lonych dokumentów, 
wynikaj•cego z prawa krajowego lub prawa wspólnotowego, nikt nie 
ma obowi•zku dostarczania, bezpo•rednio lub po•rednio, dowodów 
stwierdzaj•cych jego win•. 

 
Artyku• 32 – Dopuszczalne dowody 



 36 

1. W Pa•stwach cz•onkowskich Unii Europejskiej dopuszczalne s• 
nast•puj•ce •rodki dowodowe: 

a) zeznania bezpo•rednie, jak równie• sk•adane podczas rozprawy 
drog• audiowizualn• lub utrwalone przez Prokuratur• Europejsk• 
w formie ”europejskiego protoko•u przes•uchania”. W ostatnim 
wypadku •wiadek musi by• przes•uchany przez s•dziego w 
obecno•ci obro•cy posiadaj•cego prawo zadawania pyta•;  
czynno•• ta powinna zosta• utrwalona na ta•mie wideo; 

b) wyja•nienia oskar•onego bezpo•rednie lub utrwalone przez 
Prokuratur• Europejsk• w formie „europejskiego protoko•u 
przes•uchania”. W ostatnim wypadku przes•uchanie 
przeprowadza s•dzia w obecno•ci oskar•onego i jego obro•cy z 
wyboru, który powinien otrzyma• akta sprawy we w•a•ciwym 
czasie, najpó•niej 48 godzin przed przes•uchaniem oraz, je•eli 
zachodzi taka potrzeba, z udzia•em t•umacza. Czynno•• ta 
powinna zosta• utrwalona na ta•mie wideo; 

c) o•wiadczenia oskar•onego z•o•one poza przes•uchaniem pod 
warunkiem, •e zosta•y z•o•one przed w•a•ciwym organem 
(Prokuratur• Europejsk• lub s•dzi•) a oskar•ony zosta• 
uprzednio poinformowany o przys•uguj•cym mu prawie do 
odmowy sk•adania wyja•nie• i prawie do udzia•u w tej czynno•ci 
obro•cy z wyboru oraz, •e o•wiadczenia te zosta•y utrwalone w 
sposób przewidziany prawem; 

d) dokumenty przedstawione podczas post•powania 
przygotowawczego b•d• s•dowego przez bieg•ego, 
wyznaczonego na wniosek Prokuratury Europejskiej przez 
w•a•ciwy s•d spo•ród osób fizycznych lub prawnych wpisanych 
na list• europejsk• zatwierdzon• przez Pa•stwa cz•onkowskie; 

e) dokumenty, które oskar•ony mia• obowi•zek przed•o•y• w trakcie 
wst•pnego dochodzenia administracyjnego , a tak•e dokumenty 
dostarczone przez osoby trzecie. 

2. Przepisy te nie wykluczaj• wykorzystania innych rodzajów dowodów 
uznawanych za dopuszczalne w •wietle prawa krajowego 
obowi•zuj•cego w Pa•stwie, w którym sprawa jest rozpatrywana 
przez s•d. 

   

Artyku• 33 – Wykluczenie dowodów uzyskanych z pogwa•ceniem 
regu• dowodowych 
1. W post•powaniu w sprawie o pope•nienie jednego z przest•pstw 

okre•lonych powy•ej (artyku•y 1 - 8) dowód uzyskany przez organy 
wspólnotowe lub krajowe w sposób niezgodny z fundamentalnymi 
prawami zagwarantowanymi w Europejskiej Konwencji Praw 
Cz•owieka i Podstawowych Wolno•ci, z pogwa•ceniem zasad 
okre•lonych powy•ej (artyku•y 31 i 32) lub z pogwa•ceniem 
stosowanego prawa krajowego jest niedopuszczalny, jednak•e tylko 
wówczas, gdy jego dopuszczenie naruszy•oby rzetelno•• 
post•powania karnego.   
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2. Prawem krajowym stosowanym w celu ustalenia czy dowód zosta• 
uzyskany legalnie b•d• nielegalnie jest prawo tego pa•stwa, w 
którym dowód uzyskano. Je•eli dowód zosta• uzyskany legalnie w 
powy•szym znaczeniu, nie mo•na go podwa•a• powo•uj•c si• na 
fakt, i• sposób jego uzyskania jest niezgodny z prawem pa•stwa, w 
którym jest wykorzystywany. Jednak•e zawsze mo•na sprzeciwi• si• 
wykorzystaniu takiego dowodu, nawet je•eli zosta• uzyskany 
legalnie w •wietle prawa jego uzyskania, gdy sposób jego uzyskania 
by• niezgodny z regu•ami Europejskiej Konwencji Praw Cz•owieka i 
Podstawowych Wolno•ci lub regu•ami europejskimi (artyku•y 31 i 32 
Corpus Iuris). 

 
Klauzula wykonawcza 

W odniesieniu do dowodów, procedury przewidziane w prawie krajowym 
(zob. artyku• 35) stosuje si• w takim stopniu, w jakim Corpus Iuris nie 
przewiduje specjalnej procedury (zob. tak•e klauzul• wykonawcz• do 
artyku•u 20§3(d)). 
Dowód mo•e by• wykluczony jedynie wtedy, gdy jego przyj•cie 
narusza•oby zasady rzetelnego procesu. W konsekwencji, s•dzia 
sprawdza czy mia•y miejsce jakiekolwiek nieprawid•owo•ci, które mog•yby 
wyrz•dzi• szkod• prawnie chronionym interesom oskar•onego 
(Schutznorm). Nie ma obowi•zku wy••czenia dowodu, je•eli dotyczy on 
jedynie interesów osoby trzeciej. 

Artyku• 34 – Jawno•• i wy••czenie jawno•ci 
1. Czynno•ci post•powania przygotowawczego prowadzone pod 

kierunkiem Prokuratury Europejskiej s• niejawne, za• na organach 
uczestnicz•cych w post•powaniu spoczywa obowi•zek zachowania 
tajemnicy zawodowej. 

2. Posiedzenia przed s•dzi• – gwarantem praw i wolno•ci mog• by• 
jawne, je•eli wyra•• na to zgod• strony post•powania a jawno•• nie 
szkodzi dobru post•powania, interesom osób trzecich, porz•dkowi 
publicznemu lub dobrym obyczajom. 

3. Rozprawa odbywa si• jawnie, jednak•e mo•na zakaza• obecno•ci na 
sali rozpraw prasie i publiczno•ci podczas ca•ego lub cz••ci procesu, 
zgodnie z zasadami okre•lonymi w artykule 6(1) Europejskiej 
Konwencji Praw Cz•owieka i Podstawowych Wolno•ci. Jawno•• mo•e 
uwzgl•dnia• nagrywanie i przekaz audiowizualny przebiegu procesu, 
je•eli prawo krajowe zainteresowanego Pa•stwa na to zezwala oraz 
na warunkach jakie ono okre•la. Wyrok og•aszany jest zawsze 
publicznie. 

 
Klauzula wykonawcza 

Poj•cie tajemnicy zawodowej okre•lonej w §1 nale•y rozumie• w 
znaczeniu nadanym przepisami stosowanego prawa krajowego (zob. 
artyku• 35). 
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IV – KOMLEMENTARNY CHARAKTER PRAWA KRAJOWEGO 

Artyku• 35 – Komplementarny charakter prawa krajowego w 
stosunku do Corpus Iuris 
1. Dla stosowania artyku•ów 1 - 8 zasady zdefiniowane w artyku•ach 9 - 

34 s• uzupe•niane przez prawo krajowe ilekro• zachodzi taka 
potrzeba. Prawo krajowe ma zastosowanie, w zale•no•ci od etapu 
post•powania, do post•powania przygotowawczego, post•powania 
rozpoznawczego lub wykonawczego. 

2. W uzupe•nieniu artyku•ów 9 - 16 mog• by• stosowane tylko przepisy      
prawa krajowego korzystniejsze dla oskar•onego.   

 


