
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 23 stycznia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Brussel – Belgia) – Wykonanie europejskiego 

nakazu aresztowania wydanego przeciwko Dawidowi Piotrowskiemu

(Sprawa C-367/16) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Współpraca policyjna i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych — 
Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW — Europejski nakaz aresztowania — Procedura przekazywania osób 
między państwami członkowskimi — Podstawy obligatoryjnej odmowy wykonania — Artykuł 3 pkt 3 — 
Nieletni — Wymóg sprawdzenia dolnej granicy wieku odpowiedzialności karnej lub indywidualnej oceny 

dodatkowych warunków przewidzianych przez prawo wykonującego nakaz państwa członkowskiego 
umożliwiających konkretnie ściganie lub skazanie osoby nieletniej)

(2018/C 104/07)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Hof van beroep te Brussel

Strona w postępowaniu głównym

Dawid Piotrowski

Sentencja

1) Artykuł 3 pkt 3 decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi, zmienionej decyzją ramową Rady 2009/299/WSiSW 
z dnia 26 lutego 2009 r., należy interpretować w ten sposób, że organ sądowy wykonującego nakaz państwa członkowskiego 
powinien odmówić przekazania wyłącznie tych osób nieletnich podlegających europejskiemu nakazowi aresztowania, które zgodnie 
z prawem wykonującego nakaz państwa członkowskiego nie osiągnęły wieku wymaganego do pociągnięcia ich do odpowiedzialności 
karnej za czyny stanowiące podstawę wydanego wobec nich nakazu.

2) Artykuł 3 pkt 3 decyzji ramowej 2002/584, zmienionej decyzją ramową 2009/299, należy interpretować w ten sposób, iż w celu 
wydania decyzji o przekazaniu osoby nieletniej podlegającej europejskiemu nakazowi aresztowania wykonujący nakaz organ sądowy 
powinien jedynie sprawdzić, czy dana osoba osiągnęła minimalny wiek, aby mogła zostać pociągnięta w wykonującym nakaz 
państwie członkowskim do odpowiedzialności karnej za czyny stanowiące podstawę wydania takiego nakazu, bez konieczności 
uwzględniania ewentualnych dodatkowych warunków dotyczących indywidualnej oceny, od których prawo tego państwa 
członkowskiego uzależnia konkretnie ściganie lub skazanie osoby nieletniej za te czyny.

(1) Dz.U. C 335 z 12.09.2016.
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