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Procedural Safeguards in Criminal 
Justice – the EU’s Roadmap 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UMOCNIENIE PRAW PROCESOWYCH OSÓB 

PODEJRZANYCH LUB OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIU KARNYM 

 Rezolucja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca harmonogramu działań mających  

na celu umocnienie praw procesowych osób podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu 

karnym (link do strony w tabeli pod pozycją D-05) 

30 listopada 2009 r. Rada uchwaliła Harmonogram działań mających na celu umocnienie praw 
procesowych osób podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym, wzywający do stopniowego 
wprowadzenia pięciu środków, które odnosiłyby się do większości podstawowych praw procesowych  
i w związku z tym wezwała Komisję do przedstawienia niezbędnych wniosków. Rada stwierdziła, że na 
szczeblu europejskim nie podjęto do tej pory wystarczających działań na rzecz zagwarantowania 
podstawowych praw procesowych osób w postępowaniu karnym. Pełne korzyści wynikające z unijnego 
ustawodawstwa przejawią się w tej dziedzinie dopiero po wprowadzeniu wszystkich środków do 
przepisów prawnych. Drugi środek zawarty w harmonogramie działań dotyczy prawa do informacji. 
 
Program sztokholmski, przyjęty przez Radę Europejską w dniach 10-11.12.2009 r. po raz kolejny 
potwierdził znaczenie praw osób w postępowaniu karnym uznając je za podstawową wartość Unii oraz 
niezbędny element wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi, a także zaufania 
społeczeństwa do UE. Ochrona podstawowych praw jednostek spowoduje także wyeliminowanie barier w 
zakresie swobodnego przemieszczania się. Program sztokholmski powołuje się na wymieniony powyżej 
harmonogram działań, który jest nieodłączną częścią wieloletniego programu  
i zarazem wzywa Komisję do przedstawienia stosownych wniosków w celu jego przyspieszonej realizacji. 
 
Kolejność praw wymienionych w tym harmonogramie jest orientacyjna. 

Środek A: Tłumaczenia pisemne i ustne 

Krótkie wyjaśnienie: 

Osoba podejrzana lub oskarżona musi być w stanie zrozumieć, co się dzieje (w danym postępowaniu) i 

być w stanie w sposób zrozumiały wyrazić swoje myśli. Osoba podejrzana lub oskarżona, która nie włada 

językiem używanym w postępowaniu lub nie rozumie go, będzie potrzebowała tłumacza ustnego oraz 

pisemnego tłumaczenia najważniejszych dokumentów procesowych. Szczególną uwagę należy również 

poświęcić potrzebom osób podejrzanych lub oskarżonych cierpiących na zaburzenia słuchu. 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. w 

sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym (link do 

strony internetowej w tabeli pod pozycją D-03) 

Środek B: Informowanie o prawach i informowanie o zarzutach 

Krótkie wyjaśnienie: 

Osoba podejrzana lub oskarżona o przestępstwo powinna zostać poinformowana o przysługujących jej 

podstawowych prawach ustnie lub, w stosownych przypadkach, pisemnie, np. w drodze pouczenia o 

prawach. Ponadto osoba ta powinna również bezzwłocznie otrzymać informacje o charakterze i 

przyczynach ciążącego na niej oskarżenia. Osoba, której postawiono zarzuty, powinna być uprawniona 

do otrzymania we właściwym czasie informacji koniecznych do przygotowania jej linii obrony, przy czym 

zrozumiałe jest, że nie może to powodować uszczerbku dla prawidłowego przebiegu postępowania 

karnego. 

 Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa do informacji w 

postępowaniu karnym (link do strony internetowej w tabeli pod pozycją D-04) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0392:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0392:FIN:CS:PDF


Celem dyrektywy jest określenie zasad dotyczących praw osób podejrzanych i oskarżonych do informacji 

o przysługujących im prawach oraz do informacji o zarzutach w toczącym się przeciwko nim 

postępowaniu karnym. Dyrektywę tą stosuje się od momentu powiadomienia osoby przez właściwe 

organy państwa członkowskiego w trybie urzędowym lub w inny sposób o tym, że jest podejrzana lub 

oskarżona o popełnienie przestępstwa, aż do zakończenia postępowania (z wszelkimi środkami 

odwoławczymi włącznie). Nie odnosi się jednak do postępowań prowadzonych przez organy 

administracyjne w sprawach o naruszenie przepisów prawa krajowego lub europejskiego w zakresie 

konkurencji, o ile sprawa nie jest rozpoznawana przez sąd właściwy w sprawach karnych. 

PATRZ: Uzasadnienie D-04 

Środek C: Porada prawna i pomoc prawna 

Krótkie wyjaśnienie: 

Prawo do porady prawnej (za pośrednictwem doradcy prawnego), z którego osoba podejrzana lub 

oskarżona w postępowaniu karnym może skorzystać na jak najwcześniejszym właściwym etapie takiego 

postępowania, jest prawem podstawowym służącym zapewnieniu rzetelności postępowania; prawo do 

pomocy prawnej powinno zapewnić skuteczny dostęp do wyżej wymienionego prawa do porady prawnej. 

 Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej prawa dostępu do adwokata w 

postępowaniu karnym oraz prawa do powiadomienia osoby trzeciej o zatrzymaniu (link do strony 

internetowej w tabeli pod pozycją D-02) 

Celem dyrektywy jest określenie zasad regulujących prawo osób podejrzanych i oskarżonych oraz osób 
objętych Europejskim Nakazem Aresztowania, do adwokata w toczącym się przeciwko nim postępowaniu 
karnym, oraz zasady regulujące prawo osób podejrzanych i oskarżonych, które zostały pozbawione 
wolności, do powiadomienia osoby trzeciej o zatrzymaniu. Dyrektywę tą stosuje się od momentu 
powiadomienia osoby przez właściwe organy państwa członkowskiego w trybie urzędowym lub w inny 
sposób o tym, że jest podejrzana lub oskarżona o popełnienie przestępstwa aż do zakończenia 
postępowania (z wszelkimi środkami odwoławczymi włącznie). 19. Wyraźnie uwzględnione zostały 
postępowania w sprawie ENA. Dyrektywa określa, że w odniesieniu do postępowań w sprawie 
przekazania na podstawie ENA stosuje się gwarancje procesowe zawarte w art. 47 i 48 Karty oraz w art. 
5 i 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 
 
PATRZ: Uzasadnienie D-02 

Środek D: Kontakt z krewnymi, pracodawcami i organami konsularnymi 

Krótkie wyjaśnienie: 

Osoba podejrzana lub oskarżona, która została pozbawiona wolności, jest niezwłocznie informowana o 

prawie do tego, by o pozbawieniu jej wolności poinformowano co najmniej jedną osobę, na przykład 

krewnego lub pracodawcę, przy czym zrozumiałe jest, że nie może to powodować uszczerbku dla 

prawidłowego przebiegu postępowania karnego. Ponadto osoba podejrzana lub oskarżona, która została 

pozbawiona wolności w państwie innym niż jej państwo macierzyste, jest informowana o prawie do tego, 

by o pozbawieniu jej wolności poinformowano właściwe organy konsularne. 

 Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej prawa dostępu do adwokata w 

postępowaniu karnym oraz prawa do powiadomienia osoby trzeciej o zatrzymaniu (link do strony 

internetowej w tabeli pod pozycją D-02) 

  

PATRZ: Uzasadnienie D-02 str. 6 



Środek E: Specjalne zabezpieczenia dla osób podejrzanych lub oskarżonych wymagających 

szczególnego traktowania 

Krótkie wyjaśnienie: 

W celu zapewnienia rzetelności postępowania ważne jest, aby szczególną uwagę poświęcono osobom 

podejrzanym lub oskarżonym, które z racji np. wieku lub stanu psychicznego lub fizycznego nie są w 

stanie zrozumieć lub śledzić treści lub znaczenia postępowania. 

 

Środek F: Zielona księga w sprawie tymczasowego aresztowania 

Krótkie wyjaśnienie: 

Okres, który dana osoba spędza w areszcie przed rozpoczęciem postępowania sądowego i w czasie 

postępowania sądowego, jest bardzo różny w poszczególnych państwach członkowskich. Zbyt długie 

okresy tymczasowego aresztowania są szkodliwe dla danej osoby, mogą negatywnie wpłynąć na 

współpracę sądową między państwami członkowskimi i nie odzwierciedlają wartości, które propaguje 

Unia Europejska. W związku z tym w zielonej księdze należy przeanalizować właściwe środki. 

 Zielona księga w sprawie stosowania przepisów UE dotyczących wymiaru sprawiedliwości 

w sprawach karnych w obszarze pozbawienia wolności (link do strony internetowej w tabeli pod 

pozycją D-01) 

UZUPEŁNIENIE: 

REZOLUCJA RADY z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie harmonogramu działań na rzecz zwiększania 
praw i ochrony ofiar, zwłaszcza w postępowaniu karnym. 
 

Projekt Dyrektywy w sprawie minimalnych standardów obowiązujących w odniesieniu do praw, 

wsparcia i ochrony ofiar przestępstw z dnia 18 maja 2011 r. 

linki do stron internetowych zawierających omawiane przepisy: 

D-01 Zwiększenie wzajemnego zaufania w ramach europejskiej przestrzeni sądowej – 

Zielona księga w sprawie stosowania przepisów UE dotyczących wymiaru 

sprawiedliwości w sprawach karnych w obszarze pozbawienia wolności 

(KOM(2011) 327 wersja ostateczna; 14.06.2011) 

D-02 Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej prawa dostępu do 

adwokata w postępowaniu karnym oraz prawa do powiadomienia osoby trzeciej o 

zatrzymaniu (KOM(2011) 326 wersja ostateczna; 8.06.2011) 

D-03 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 
2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w 
postępowaniu karnym (DZ.U. UE L 280/1; 26.10.2010) 

D-04 Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa do informacji 

w postępowaniu karnym (KOM(2010) 392 wersja ostateczna; 2010/0215 (COD); 

20.07.2010) 

D-05 Rezolucja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca harmonogramu działań 
mających na celu umocnienie praw procesowych osób podejrzanych i oskarżonych 
w postępowaniu karnym (DZ.U. UE C 295/1; 4.12.2009) 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0327:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0327:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0327:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0327:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0326:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0326:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0326:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0392:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0392:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0392:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295:0001:0003:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295:0001:0003:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295:0001:0003:CS:PDF


Budowanie sieci kontaktów wśród adwokatów w Europie: 
możliwości i sposoby działania 

 

Dominika Stępińska-Duch 
 

Praga 
ERA Seminar Criminal defence in the context of European criminal justice 

 

22 czerwca 2012 r. 

Czemu służy networking? 

 

 wzrost ilości spraw transgranicznych 

 wymóg działania prawnika lokalnego w każdej 
jurysdykcji, jako gwarancja skutecznej obrony 

 znajomość prawa i obowiązujących zwyczajów 

 oszczędność czasu i środków 

2 



Dobry i zły networking 

(+) 
 osobiste kontakty 

 wzajemna rozpoznawalność 

 zaufanie 

 regularne spotkania 

 wymiana doświadczeń 

 możliwość dalszych rekomendacji 

(-) 
 „yellow” pages 

 brak bezpośredniej komunikacji 
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Komu służy budowanie sieci kontaktów? 

1. Prawnikom 

2. Obywatelom 



Organizacje / platformy internetowe 

 Rady Adwokackie   

 CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe) 

 CCBE, European Lawyers Database 

 ECBA (European Criminal Bar Association) 

 ERA (The Academy of European Law) 

 PenalNet 

 Fair Trials International 

 E-Justice Portal 

 IBA (International Bar Association) 
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Rady adwokackie 
 
http://www.nra.pl 

 
 Naczelna Rada Adwokacka 

 Okręgowe Rady Adwokackie 
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CCBE 
Council of Bars and Law Societies of Europe 
Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy 
 

http://www.ccbe.eu 
 

1. Polska w CCBE 
 radca prawny Maria Ślązak jako wspólna kandydatka obu polskich 

samorządów zawodów prawniczych: Krajowej Izby Radców 
Prawnych oraz Naczelnej Rady Adwokackiej została wybrana na 
stanowisko Wiceprezydenta Rady Adwokatur i Stowarzyszeń 
Prawniczych Europy (CCBE). Niebawem zostanie ona Prezydentem 
CCBE - każdy bowiem nowo wybrany Wiceprezydent będzie pełnił 
funkcję Prezydenta 

 na członka Komisji Finansowej CCBE został w tym roku powołany 
Przewodniczący komisji ds. Zagranicznych przy Naczelnej Radzie 
Adwokackiej adwokat Maciej Łaszczuk 
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European Lawyers Database 
CCBE  

 

2. Wyszukiwarka internetowa European Lawyers Database 
narzędzie zamieszczone na stronie internetowej CCBE, służące 
wyszukiwaniu Rad Adwokackich i  Krajowych Izb Radców Prawnych  
w krajach europejskich i nie tylko 
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European Criminal Bar Association 
ECBA 
 
http://www.ecba.org 

 
 niezależna organizacja zrzeszająca obrońców 

europejskich (w ramach krajów Rady Europy) 

 członkostwo płatne  

 newsletter  

 dwie konferencje rocznie 

 „Find a lawyer” (http://www.ecba.org/contactslist/contacts-search-country.php) 
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ERA 
The Academy of European Law 
Akademia Prawa Europejskiego 
 

https://www.era.int 

 
Akademia Prawa Europejskiego to fundacja non-profit, 
orgaznizująca szkolenia z zakresu prawa europejskiego dla 
praktykujących prawników  
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PenalNet 
 
http://www.penalnet.eu 

 
 bezpieczna komunikacja mailowa zagwarantowana 

podpisem elektronicznym, możliwość przesyłania informacji 
poufnych oraz organizowania multi-video-konferencji z innymi 
użytkownikami platformy 

 dostępne z zewnątrz informacje ogólne i część 
elektronicznych zbiorów bibliotecznych 

 PenalNet funkcjonuje zgodnie z inicjatywami Rady Europy 
oraz z założeniami European Interoperability Framework 

11 

 
Fair Trials International 
 
http://www.fairtrials.net 
 

 działania promocyjne na rzecz zapewnienia praw do 
uczciwego procesu, poprzez kampanie, publikacje, „case 
examples”, materiały filmowe, warsztaty szkoleniowe 

 strona internetowa Fair Trials International (w językach 
angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim) jest 
dostępna bezpłatnie 
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E-Justice Portal 
Europejski portal e-sprawiedliwość 
 

https://e-justice.europa.eu 
 

 portal udostępnia proste definicje oraz linki do 
odpowiadających im stron internetowych UE oraz do stron 
samych krajów członkowskich 

 służyć może zarówno ekspertom jak i innym użytkownikom, 
takim jak np.: obywatele, spółki, zawody prawnicze, sądy. 

 korzystanie z zasobów platformy jest bezpłatne i 
przetłumaczona jest ona na wszystkie oficjalne języki UE 
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IBA 
International Bar Association 

http://www.ibanet.org/ 

 
Committees 

 Bussines Crime 

 Criminal Law 

 Human Rights Instuitute 

 Human Rights Law 
 

 

 

 

 

 

14 



Budowanie sieci kontaktów wśród adwokatów w Europie: 
możliwości i sposoby działania 

 
Dziękuję za uwagę 

 

Dominika Stępińska-Duch 

Aleje Ujazdowskie 10,  00-478  Warszawa 
tel.:  22 437 82 00,  22 537 82 00 

e-mail: dominika.stepinska-duch@wardynski.com.pl 
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Sprawy  transgraniczne

Dominika Stępińska-Duch

Janusz Tomczak

Praga
ERA Seminar Criminal defence in the context of European criminal justice

23 czerwca 2012

2

I. Postępowanie przygotowawcze 
w sprawach karnych

II. Postępowanie w sprawach 
karnych i wykonywanie 
wyroków
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Postępowanie przygotowawcze w 
sprawach karnych

 Instrumenty wzajemnej pomocy prawnej

 Formalne i materialne przesłanki ENA

 Uzyskiwanie materiałów dowodowych z innych państw

 Wzajemne uznawanie środków nadzoru

3

Instrumenty wzajemnej  
pomocy prawnej

4
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Instrumenty wzajemnej pomocy prawnej 

 Pojęcie i cele wzajemnej pomocy prawnej 

 Wzajemna pomoc prawna jako jeden z rodzajów współpracy międzynarodowej 

 Katalog instrumentów wzajemnej pomocy prawnej  

 Ramy prawne 

 Doręczenia w trybie pomocy prawnej; aspekty praktyczne  

 Odczytywanie protokołów 

 Udzielanie pomocy przez sądy i prokuratorów 

 Eulita

 Prokuratura Europejska 

 Europol 

 EJN – Europejska Sieć Sądowa 

 Eurojust

 Wspólne działanie 

 Instytucja sędziego łącznikowego 

 Kazus 
5

Pojęcie i cele wzajemnej pomocy prawnej 

Pojęcie

 pomoc prawna sensu stricto to realizacja czynności 
procesowych 

 pomoc prawna sensu largo jest utożsamiana ze współpracą 
międzynarodową w sprawach karnych 

Cele i założenia

 wspólne działania podejmowane przez państwa europejskie 
w celu zwalczania przestępczości przy uwzględnieniu 
gwarancji procesowych i praw jednostki   

 wzajemna pomoc prawna a swoboda przemieszczania się 
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Współpraca międzynarodowa w 
sprawach karnych 

1. Immunitety dyplomatyczne i konsularne

2. Pomoc prawna sensu stricto; doręczenia w sprawach karnych

3. Zatrzymanie dowodów lub zabezpieczenie mienia

4. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego

5. Wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych
przebywających za granicą oraz wydanie przedmiotów

6. ENA

7. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania

7

Katalog instrumentów wzajemnej 
pomocy prawnej

 Doręczenia

 Przesłuchania

 Oględziny

 Wezwania

 Udostępnianie akt i dokumentów

 Udzielanie informacji o prawie

 Wspólne grupy operacyjno-dochodzeniowe

Wyliczenie powyższe jest przykładowe

8



5

Ramy prawne  

1. Regulacja kodeksowa art. 585 i nast. kpk

2. Akty prawne UE:

i. konwencja Rady Europy o pomocy prawnej w sprawach
karnych z 20 kwietnia 1959 r. wraz z protokołami
dodatkowymi

ii. konwencja z 29 maja 2000 r. o pomocy prawnej w
sprawach karnych między państwami członkowskimi
UE wraz z protokołem dodatkowym

9

Doręczenia w trybie pomocy prawnej 

 Jakie pisma podlegają doręczeniu w trybie pomocy 
prawnej?

wezwania, zawiadomienia, orzeczenia, zarządzenia etc. 

 Rodzaje doręczeń w międzynarodowym obrocie karnym

i. w ramach klasycznych wniosków o udzielenie pomocy prawnej 

ii. za pośrednictwem przedstawicielstwa dyplomatycznego

iii. bezpośrednio przez pocztę 

iv. w trybie art. 138 kpk

 Doręczenia na gruncie konwencji europejskich

10
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Odczytywanie protokołów sporządzonych za 
granicą jako instrument pomocy prawnej 

1. Warunki dopuszczalności odczytania protokołów

2. Lapidarność regulacji

3. Brak harmonizacji na poziomie europejskim

11

Udzielanie pomocy przez sądy i prokuratorów 
polskich 

 Działanie na wniosek 

 Zasada stosowania polskiej ustawy do czynności 
procesowych dokonywanych na wniosek 

 Odmowa udzielenia pomocy prawnej 

i. obligatoryjna 

ii. fakultatywna   

12
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Eulita - European Legal Interpreters and 
Translators Association

 Siedziba w Antwerpii 

 Charakter prawny organizacji 
międzynarodowa organizacja non - profit  

 Cele i założenia 
polepszenie jakości tłumaczeń prawniczych 

 Działalność

13

Prokuratura Europejska 

 Postulat utworzenia Prokuratury Europejskiej

 Podstawy  prawne 

i. art. 86 TUE

ii. zielona księga o karnoprawnej ochronie interesów
finansowych Wspólnoty Europejskiej i utworzeniu
Prokuratury Europejskiej, Bruksela 11 grudnia 2001 r., COM
(2001) 715 final – propozycja Komisji

 Cel i kompetencje 
zwalczanie przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii

14
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EUROPOL – Europejskie Biuro Policji 

 Siedziba w Hadze 

 Charakter prawny 
struktura zrzeszająca policje krajów UE; ponadnarodowa 
organizacja o charakterze pomocniczym  

 Podstawa prawna 
m.in. Konwencja o Europolu z 26 lipca 1995 r.  

 Cele i założenia 
doskonalenie współdziałania w zakresie zwalczania przestępczości 
międzynarodowej 

 Przesłanki działania

 Wspieranie krajowych organów ścigania

15

EJN – Europejska Sieć Sądowa 
ang. European Judicial Network 
 Siedziba w Hadze

 Pojęcie  
sieć punktów kontaktowych w Państwach Członkowskich 

 Podstawa prawna 
wspólne działanie z dnia 29 czerwca 1998 r.; obecnie podstawę 
prawną stanowi decyzja Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
Europejskiej Sieci Sądowej 

 Cele 
usprawnienie współpracy sądowej 

 Działalność 
pośredniczenie w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów 
pomiędzy organami państw; funkcje koordynacyjne 

16
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Eurojust – Europejska Jednostka Współpracy 
Sądowej 

 Siedziba w Hadze 

 Charakter prawny 
agencja o charakterze prokuratorskim posiadająca 
osobowość prawną; jednostka centralna  

 Podstawa prawna 
decyzja Rady z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiająca Eurojust
w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością 

 Działalność
walka z poważnymi przestępstwami transgranicznymi 

17

Eurojust – Europejska Jednostka Współpracy 
Sądowej 

 Cele 

i. koordynacja działań organów odpowiedzialnych za ściganie 

ii. walka z transgraniczną przestępczością zorganizowaną  

 Przedmiot działalności – przeciwdziałanie:

i. przestępczości transgranicznej 

ii. terroryzmowi  

iii. praniu brudnych pieniędzy  

iv. przestępstwom przeciwko środowisku  

v. przestępstwom godzącym w finansowe interesy Unii Europejskiej

18
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Wspólne Działanie 

• WSPÓLNE DZIAŁANIE z dnia 29 czerwca 1998 r.
przyjęte przez Radę na podstawie artykułu K.3 Traktatu
o Unii Europejskiej w sprawie stosowania dobrej praktyki
we wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych
(98/427/WSiSW) (Dz.U.UE L z dnia 7 lipca 1998 r.)

19

20

Instytucja liaison magistrate
= sędziego / prokuratora 

łącznikowego jako narzędzie  
bilateralnej współpracy prawej i 
sądowej w sprawach karnych 
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Instytucja liaison magistrate

Kadr formalno-prawny:

 porozumienie dwustronne między państwem pochodzenia a 
państwem przyjmującym

 na gruncie europejskim: Wspólne działanie podjęte przez 
Radę Unii Europejskiej dnia 22 kwietnia 1996 r. na 
podstawie art. K 3 Traktatu Unii Europejskiej, dotyczącego 
ram wymiany sędziów i prokuratorów łącznikowych w celu 
wzmocnienia współpracy sądowej między państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej.

21

Instytucja liaison magistrate

Cele:

I. przyspieszenie i wzmocnienie bilateralnej współpracy 
prawnej, w tym sądowej

II. umacnianie i ułatwianie wzajemnego rozumienia odrębności 
systemów prawnych

III. zwalczanie przestępczości transgranicznej

IV. wymiana doświadczeń oraz wspólne inicjatywy w zakresie 
szkolenia funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości. 

22
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Instytucja liaison magistrate

Ogólne zadania i funkcje sędziego / prokuratora łącznikowego:

I. wspomaganie i ułatwianie bilateralnej współpracy prawnej 
zarówno w sprawach karnych jak i cywilnych, głównie w 
zakresach:

a) komunikacji między właściwymi organami obu państw

b) dostarczania informacji na temat prawa i praktyki jego stosowania 
w obu państwach

II. sporządzanie analiz prawno-porównawczych w odniesieniu do 
przepisów prawa państwa pochodzenia i państwa przyjmującego

III. ustanawianie i rozwijanie relacji instytucjonalnych między 
instytucjami i organami wymiaru sprawiedliwości obu państw

23

Kazus 

Stan faktyczny 

Problemy: 

 godzina faktycznego zatrzymania a godzina zatrzymania wpisana do 
protokołu zatrzymania 

 48h na przekazanie zatrzymanego do dyspozycji Sądu  

 natychmiastowe poinformowanie o przyczynach zatrzymania 

 przesłuchanie ściganego 

 obecność tłumacza języka ojczystego 

 stan zdrowia ściganego 

 data i godzina wpływu wniosku Prokuratury o tymczasowe aresztowanie 

 postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2011 sygn. III KK 
64/11 

24
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Formalne i materialne 
przesłanki ENA

25

Formalne i materialne przesłanki ENA

 Ramy prawne i definicja oraz założenia 

 Przesłanki wydania 

 Przesłanki wykonania

i. formalne

ii. materialne 

 Problematyka stosowania ENA

 Praktyka stosowania ENA - kazusy

26
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Ramy prawne

 Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie 
europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania 
osób między Państwami Członkowskimi - Dziennik Urzędowy 
L 190 , 18/07/2002 P. 0001 - 0020;

 Kodeks postępowania karnego:

i. rozdział 65a „Wystąpienie do Państwa Członkowskiego Unii 
Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie 
europejskiego nakazu aresztowania” - art. 607a - 607j 

ii. rozdział 65b „Wystąpienie Państwa Członkowskiego Unii 
Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie 
europejskiego nakazu aresztowania” - art. 607 k - 607 zc

27

Definicja

Europejski Nakaz Aresztowania:

 decyzja sądowa wydana przez państwo członkowskie 

 w celu aresztowania i przekazania przez inne państwo 
członkowskie osoby, której dotyczy wniosek

 w celu:

i. przeprowadzenia postępowania karnego, lub 

ii. wykonania kary pozbawienia wolności bądź środka 
zabezpieczającego

28



15

Założenia

 Pierwszy i konkretny wyraz zasady wzajemnego 
uznawania

 W stosunkach między państwami członkowskimi ENA 
powinien zastąpić wszystkie dotychczasowe instrumenty 
ekstradycyjne

 Realizacja ENA nie może naruszać praw podstawowych 
zawartych w art. 6 TUE oraz tych, wyrażonych w Karcie 
Praw Podstawowych

 Poszanowanie porządków konstytucyjnych państw 
członkowskich

29

Przesłanki ENA

PRZESŁANKI ENA

PRZESŁANKI WYDANIA PRZESŁANKI WYKONANIA

FORMALNE
MATERIALNE w 

rozumieniu przesłanek 
odmowy wykonania ENA

OBLIGATORYJNE FAKULTATYWNE

30
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PRZESŁANKI WYDANIA ENA

 Cel

 Podmiot

 Przedmiot

 Właściwy organ sądowy

31

Czy organ państwa wykonania ENA może badać 
realizację przesłanek wydania ENA?

Uchwała SN z dnia 20 lipca 2006 r. I KZP 21/06

„Organ sądowy państwa wykonania europejskiego nakazu 
aresztowania może odmówić przekazania osoby ściganej, 
jeśli ustali, że nakaz ten wydany został wbrew 
przesłankom dopuszczalności jego wydania”.

32
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Przesłanki formalne

 Wymogi formalne ENA zawarte w Decyzji Ramowej 

i. tożsamość i obywatelstwo osoby, której dotyczy ENA

ii. dane teleadresowe wydającego nakaz organu sądowego

iii. dowody istnienia podlegającego wykonaniu wyroku, środka 
zabezpieczającego lub innego orzeczenia o analogicznym skutku

iv. charakter i kwalifikacja prawna przestępstwa

v. opis okoliczności popełnienia przestępstwa

vi. orzeczona kara lub wymiar kary grożącej za czyn zabroniony

vii. jeśli to możliwe, inne skutki przestępstwa

 Tłumaczenie ENA na język urzędowy państwa wykonania ENA

33

Obligatoryjne przesłanki materialne 

I. Amnestia 

II. Res iudicata 

III. Wiek wyłączający możliwość pociągnięcia do 
odpowiedzialności karnej

na gruncie polskiego kpk także 

IV. Ryzyko naruszenia wolności i prawa człowieka i obywatela

V. Nakaz wydany został w związku z przestępstwem 
popełnionym bez użycia przemocy z przyczyn politycznych

34
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Obligatoryjne przesłanki wydania obywatela 
polskiego

I. Podwójna karalność

„czyn stanowił przestępstwo według prawa Rzeczypospolitej 
Polskiej lub stanowiłby przestępstwo według prawa 
Rzeczypospolitej Polskiej w razie popełnienia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno w czasie jego 
popełnienia, jak i w chwili wpłynięcia nakazu europejskiego”

II. Czyn nie został popełniony na terytorium Polski

35

Obligatoryjne przesłanki wydania obywatela 
polskiego

Głosy krytyczne

 ustawowy wyraz §§ 2-4 art. 55 Konstytucji RP, 
wprowadzonych w związku z wyrokiem TK z dnia 27 
kwietnia 2005 r.  - ENA jest rodzajem ekstradycji

 podważenie istoty i celu Decyzji Ramowej i ENA -
zasady wzajemnego uznawania i zaufania między 
państwami członkowskimi

 nierespektowanie rezygnacji w zasady podwójnej 
karalności

36
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Fakultatywne przesłanki materialne

I. Wymóg podwójnej karalności w stosunku do czynów innych, niż 
wymienione w art. 607w (art. 2 ust. 1 Decyzji)

II. Litis pendens

III. Prawomocne orzeczenie o odmowie wszczęcia postępowania o 
umorzeniu postępowania lub inne orzeczenie kończące 
postępowanie w sprawie

IV. Przedawnienie ścigania lub wykonania kary

V. Przestępstwo popełnione  w całości lub w części, na terytorium 
Polski

VI. Zagrożenie karą dożywotniego pozbawienia wolności albo innym 
środkiem polegającym na pozbawieniu wolności bez możliwości 
ubiegania się o jego skrócenie

37

Problematyka stosowania ENA

 Prawa procesowe podejrzanych i oskarżonych 

i. prawo do tłumaczenia ustnego i pisemnego

ii. prawo do informacji o prawach (pouczenie o prawach)

iii. porada i pomoc prawna na etapie postępowania przygotowawczego

iv. prawo osoby zatrzymanej do kontaktu z rodziną, pracodawcą i 
władzami konsularnymi

v. ochrona podejrzanych wymagających szczególnego traktowania

vi. zielona księga w sprawie tymczasowego aresztowania

 Proporcjonalność

 Warunki pozbawienia wolności w niektórych państwach 
członkowskich 

38
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ENA w praktyce – kazus nr 1

Jakie działania obrońca zarówno holenderski jak i polski mogli 
podjąć, aby realizacja ENA i wiążące się z nim tymczasowe 
aresztowanie były jak najkrótsze? 

 dialog z organami ścigania i z sądem 

 wniosek o wyznaczenie rozprawy w terminie najbliższym dacie 
konwoju

 wniosek do Policji o wciągnięcie oskarżonego na listę 
konwojowanych

 wniosek o umieszczenie oskarżonego w AŚ w siedzibie sądu 
właściwego

 argumenty dotyczące społecznej szkodliwości czynu, woli współpracy 
oskarżonego, jego sytuacji osobistej

39

ENA w praktyce – kazus nr 2

Jakie argumenty mogą być powołane dla uzasadnienia odmowy wydania Y?

 wewnętrzne sprzeczności w treści ENA 

 brak jest realnej możliwości zebrania dalszych dowodów w sprawie

 naruszenie podstawowych praw i wolności

i. długotrwałość procesu, ponowne rozpoznanie sprawy nie będzie szybsze -
naruszenie prawa do rzetelnego procesu - art. 6 ust. 1 EKPC

ii. materiał dowodowy jest w znacznej części zanonimizowanym - naruszenie 
prawa do obrony - art. 6 ust. 3 lit d EKPC; 

iii. w czasie kolejnego procesu poddanie Y tymczasowemu aresztowaniu

 naruszenie art. 3 EKPC w związku z warunkami, jakie panują w polskich 
więzieniach i aresztach

 ew. art. 5 EKPC ze względu na długotrwałość tymczasowego aresztowania

40
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ENA w praktyce – kazus nr 3

Problematyka

 zastrzeżenie poczynione przez Francję na podstawie art. 32 
Decyzji, iż ENA wydane w odniesieniu do czynów popełnionych 
przed 1 listopada 1993 r. będą rozpoznawane wg dotychczasowej 
procedury ekstradycyjnej

 odmienność systemów prawnych 

i. przedawnienie we Francji – instytucja prawa procesowego

ii. lex fori processualis w szczególności, gdy jest korzystniejsze dla 
oskarżonego

iii. przedawnienie ścigania zbrodni – 10 lat

iv. okoliczności przerywające bieg przedawnienia 

41

Uzyskiwanie materiałów dowodowych z 
innych państw 
Podstawa prawna 

 zielona księga w sprawie wzajemnego udostępniania przez 
państwa członkowskie materiału dowodowego w sprawach 
karnych oraz zapewnienia jego dopuszczalności 

 decyzja ramowa Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie 
europejskiego nakazu dowodowego dotyczącego przedmiotów, 
dokumentów i danych, które mają zostać wykorzystane w 
postępowaniach karnych  

Cele
 usprawnienie mechanizmów pozwalających na gromadzenie 

materiału dowodowego w sprawach transgranicznych 

42
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Wzajemne uznawanie 
środków nadzoru

43

Wzajemne uznawanie środków nadzoru

 Ramy prawne

 Środki nadzoru w rozumieniu Decyzji

 Cele Decyzji

 Mechanizm 

 Przesłanki uznania

44
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Ramy prawne

DECYZJA RAMOWA RADY 2009/829/WSiSW z dnia 23 
października 2009 r. w sprawie stosowania przez państwa 
członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego 
uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru 
stanowiących alternatywę dla tymczasowego aresztowania 

 Postanowienia decyzji nie zostały jeszcze implementowane 
do polskiego porządku prawnego

 Termin transpozycji upływa dnia 31 grudnia 2012 r. 

45

Środki nadzoru w rozumieniu Decyzji 

 Obowiązki i nakazy nałożone na osobę fizyczną, 
względem której toczy się postępowanie karne,

 Zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w państwie 
wydającym decyzję o stosowaniu środka nadzoru

 Inne niż tymczasowe aresztowanie lub środek o 
analogicznym skutku

 W kontekście polskiej regulacji karno-procesowej – środki 
zapobiegawcze

 Decyzja wylicza środki nadzoru, do jakich ma zastosowanie

 Państwa członkowskie mogą wskazać inne środki nadzoru, 
których stosowanie mogą monitorować

46
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Cele Decyzji

 Realizacja zasady wzajemnego uznawania orzeczeń także na 
etapie przedprocesowym

 Ochrona porządku publicznego, ofiar i społeczeństwa

 Ochrona jednostki:

i. wzmocnienie prawa do wolności oraz domniemania niewinności

ii. realizacja zasady równości jednostek 

 Zapewnienie prawidłowego toku postępowania karnego

 Zachęcanie do stosowania wolnościowych środków nadzoru w 
stosunku do osób ściganych, mających miejsce pobytu w innym 
państwie członkowskim

47

Mechanizm

„Państwo 
wykonania” 

decyzji o 
zastosowaniu 
środka nadzoru

„Państwo 
wydania” 
decyzji o 

zastosowaniu 
środka nadzoru

48

Miejsce pobytu 
osoby, względem 
której toczy się 
postępowanie w 
państwie wydania 

Państwo, w 
którym toczy się 
postępowanie 
karne
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Przesłanki uznania

 Wyłączenie wymogu podwójnej karalności w stosunku do 
najpoważniejszych przestępstw (art. 14 ust. 1 Decyzji)

i. państwa członkowskie mogą jednak zastrzec wymóg podwójnej 
karalności w powołaniu na względy konstytucyjne

ii. deklaracja Polski

 Zasadniczo wyłączenie wymogu podwójnej karalności także do 
innych przestępstw 

i. państwo wykonania ma jednak możliwość uzależnienia wykonania 
środku nadzoru od wymogu podwójnej karalności, z wyłączeniem 
spraw dotyczących podatków, ceł i obrotu dewizowego

 Fakultatywne przesłanki odmowy uznania decyzji w sprawie 
zastosowania środka nadzoru

49

Postępowanie w sprawach karnych i 
wykonywanie wyroków

I. Wzajemne uznawanie wyroków z innych 
państw członkowskich

II. Wzajemne uznawanie orzeczeń o 
pozbawieniu wolności

50
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Wzajemne uznawanie wyroków z innych 
państw członkowskich

 Ramy prawne

i. Regulacje kodeksowe

ii. Ramy europejskie

 Zagadnienia ogólne

i. Zasada wzajemnego uznawania

ii. Rodzaje orzeczeń

iii. Kompatybilność orzeczonych środków i kar z prawem 
państwa wykonania

51

Ramy prawne

 Decyzje ramowe:

 Podstawowy instrument prawny w ramach III filaru UE „Współpraca
policyjna i sądowa w sprawach karnych”

 Art. 34 ust. 2b TUE przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony

 Cel - zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich

 Wiążące w zakresie skutku, nie zaś sposobu implementacji

 Dyrektywy:

 Współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych – unijny reżim
prawny od 1 grudnia 2009 r. – wejście w życie Traktatu z Lizbony

 Art. 82 ust. 2 i 83 ust. 1 TFUE

 Stanowienie norm minimalnych

52
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Ramy prawne

 Rozdział 66a - Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii
Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny,
środków karnych w postaci nawiązki lub świadczenia
pieniężnego lub też orzeczenia zasądzającego od sprawcy
koszty procesu

 Rozdział 66b - Wystąpienie państwa członkowskiego Unii
Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze
pieniężnym

 DECYZJA RAMOWA RADY 2005/214/WSiSW z dnia 24
lutego 2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego
uznawania do kar o charakterze pieniężnym

53

Ramy prawne

 Rozdział 66c - Wystąpienie do państwa członkowskiego
Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku

 Rozdział 66d - Wystąpienie państwa członkowskiego Unii
Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku

 DECYZJA RAMOWA RADY 2006/783/WSiSW z dnia 6
października 2006 r. w sprawie stosowania zasady
wzajemnego uznawania do nakazów konfiskaty
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Ramy prawne

 Rozdział 66f - Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii
Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności

 Rozdział 66g - Wystąpienie państwa członkowskiego Unii
Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności

 DECYZJA RAMOWA RADY 2008/909/WSiSW z dnia 27
listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego
uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia
wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu
wolności – w celu wykonania tych wyroków w Unii
Europejskiej
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Ramy prawne

 Rozdział 66h – Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii
Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę
pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania,
karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a
także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym
umorzeniu postępowania karnego

 Rozdział 66i – Wystąpienie państwa członkowskiego Unii
Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego
z poddaniem sprawcy próbie

 DECYZJA RAMOWA RADY 2008/947/WSiSW z dnia 27 listopada
2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do
wyroków i decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego
zwolnienia w celu nadzorowania przestrzegania warunków
zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych
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Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń

 Podstawa współpracy sądowej państw członkowskich w 
sprawach karnych – art. 82 ust. 1 TFUE

 Komponenty:

i. Uznawanie ustaw

ii. Uznawanie rozstrzygnięć organów sądowych 

 Filary:

i. Zaufanie

ii. Ekwiwalentność

iii. Kompatybilność

iv. Instytucjonalne wsparcie organów krajowych

 Alternatywna metoda współpracy międzynarodowej
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Rodzaje orzeczeń podlegających wykonaniu 
między państwami członkowskimi 

Orzeczenia orzekające:

 Karę grzywny

 Środki karne w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego 

 Zasądzające od sprawcy koszty procesu

 Przepadek

 Bezwzględną karę pozbawienia wolności

 Karę pozbawienia wolności z poddaniem sprawcy próbie

 Karę ograniczenia wolności

 O warunkowym zawieszeniu lub warunkowym umorzeniu 
postępowania

58



30

Kompatybilność orzeczonych środków i kar 
– dopuszczalność dostosowania

 Mechanizm wzajemnego uznawania wyroków → automatyzm

 Na gruncie regulacji UE – odstąpienie od zasady automatyzmu
uznawania na rzecz dopuszczalności dostosowania wyroków:

i. skazujących na karę bezwzględnego pobawienia wolności (art. 611 tl
K.p.k.)

ii. skazujących na karę pozbawienia wolności z zastosowaniem środków
probacyjnych (art. 611ue K.p.k.)

iii. w razie odmowy wydania na podstawie ENA osoby skazanej celem
wykonania wyroku wydanego w innym państwie UE (art. 607s K.p.k.)

iv. wyroków wydanych w związku z przekazaniem osoby ściganej na
podstawie ENA (art. 607t K.p.k.) – casus Jakuba Tomczaka
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Wzajemne uznawanie orzeczeń o 
pozbawieniu wolności

 Kary pozbawienia wolności o charakterze
bezwzględnym

 Kary pozbawienia wolności orzeczone wraz
ze środkami probacyjnymi
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Wzajemne uznawanie orzeczeń o pozbawieniu 
wolności

1 stycznia 2012 r. - wejście w życie przepisów K.p.k. w
przedmiocie występowania do państwa członkowskiego lub
wystąpienia państwa członkowskiego o uznanie i wykonanie
wyroków orzekających:

 kary bezwzględnego pozbawienia wolności

 kary pozbawienia wolności z zastosowaniem środków
probacyjnych

→ novum w zakresie wzajemnego uznawania wyroków w sprawach
karnych – dotychczas brak regulacji krajowej oraz unijnej

→ Konwencja Rady Europy z dnia 30 listopada 1964 r. o nadzorze
warunkowo skazanymi lub warunkowo zwolnionymi – ratyfikowana jedynie
przez 12 państw

61

Wzajemne uznawanie orzeczeń 
o pozbawieniu wolności

 Cel

 Resocjalizacja

 Zasady uznawania i wykonywania orzeczeń o pozbawieniu
wolności

i. Zasada bezpośredniego kontaktu między państwami
członkowskimi - wyłączenie ogniwa organu centralnego

ii. Brak wymogu zgody państwa wykonania

iii. Brak wymogu zgody skazanego na przekazania
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Sprawy  transgraniczne

Dziękujemy za uwagę

Dominika Stępińska-Duch

Janusz Tomczak

Aleje Ujazdowskie 10, 00-478  Warszawa
tel.:  22 437 82 00,  22 537 82 00

e-mail: dominika.stepinska-duch@wardynski.com.pl

e-mail: janusz.tomczak@wardynski.com.pl



 

 

 

 

Kazus nr 1   

„Zatrzymanie obcokrajowca” 

 

Dnia 13 kwietnia 2010 r. Sędzia Śledczy Federalnego Sądu Najwyższego w Niemczech 
wydał nakaz aresztowania pana X – obywatela Państwa Izrael, co do którego zachodziło 
podejrzenie, że wspólnie z innymi osobami wykonywał działalność szpiegowską przeciwko 
RFN na rzecz zagranicznej służby wywiadowczej.  

Dnia 4 czerwca 2010 r. Prokurator Generalny przy Federalnym Sądzie Najwyższym w 
Karlsruhe wydał w stosunku do pana X Europejski Nakaz Aresztowania (dalej: ENA) . ENA 
dotyczył dwóch czynów: działalności tajnych służb w połączeniu z pośrednictwem w 
fałszowaniu dokumentów (§ 99 ust. 1, § 271 ust. 1, § 25 ust. 2 i § 52 StGB). Podstawą 
wydania ENA był nakaz aresztowania wydany dnia 13 kwietnia 2010 r.   

4 czerwca 2010 r. pan X, , leciał z Wilna do Tel-Avivu przez Warszawę. Lot z Wilna do 
Warszawy odbył się planowo. Druga część podróży pana X, z Warszawy do Tel-Avivu, miała 
odbyć się w godzinach 10:00 – 14:45 czasu lokalnego.  

W trakcie odprawy paszportowej przed kolejnym lotem na lotnisku Okęcie w Warszawie ok. 
08:00 rano doszło do zatrzymania pana X przez Straż Graniczną. Funkcjonariusze Straży 
Granicznej stwierdzili, że X jest poszukiwany przez stronę niemiecką na podstawie ENA.  

W następstwie zatrzymania podjęto czynności mające na celu weryfikację danych z ENA. 
Miała miejsce wymiana szeregu pism pomiędzy Placówką Straży Granicznej a Biurem 
Sirene w Wiesbaden (za pośrednictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji 
Komendy Głównej Policji). Kolejne faksy (dotyczące m.in. numeru paszportu i numeru kart 
kredytowych zatrzymanego etc.) wpływały do biura Straży Granicznej o 11:17, 11:35 i 
później.  

Funkcjonariusze Straży Granicznej przyjęli, że wobec X zachodzi uzasadnione podejrzenie 
popełnienia przestępstwa.  

O godzinie 16:45 sporządzono protokół zatrzymania, w którym jako „godzinę zatrzymania” 
wpisano 16:30.  

Zatrzymany X odmówił podpisania fragmentu protokołu dotyczącego pouczenia 
zatrzymanego o przysługujących mu prawach, tj.  

 

i) o prawie wniesienia do Sądu Rejonowego w ciągu 7 dni zażalenia, w którym 
może się domagać zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości 
zatrzymania; 

ii) żądania zawiadomienia o zatrzymaniu osoby najbliższej, pracodawcy, szkoły 
lub uczelni; 

iii) o dostępnej formie kontaktu z adwokatem/radcą prawnym i bezpośredniej z 
nim rozmowy;  

iv) nawiązania kontaktu z urzędem konsularnym lub przedstawicielstwem 
dyplomatycznym;  

v) wniesienia do Prokuratora Rejonowego w Warszawie Ochota w terminie 7 
dnia zażalenia na sposób przeprowadzenia zatrzymania.  
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Zatrzymany złożył oświadczenie do protokołu zatrzymania, że:  

i. nie wnosi zażalenia do sądu na zatrzymanie  

ii. nie wnosi zażalenia do prokuratora na sposób przeprowadzenia zatrzymania   

iii. żąda powiadomienia adwokata i bezpośredniej z nim rozmowy   

iv. nie posiada adwokata w Polsce i że nie powiadomiono żadnego adwokata   

v. nie żądał poinformowania osoby najbliższej   

vi. żąda powiadomienia ambasady  

vii. uskarża się na stan zdrowia, tj. alergia i podwyższony poziom cukru.   

 

Następnie zatrzymany X został przebadany przez lekarza. Karta badania lekarskiego osoby 
zatrzymanej została załączona do protokołu. Stwierdzono brak przeciwwskazań do 
zatrzymania badanego w areszcie. Ogólny stan pacjenta został określony jako dobry, z 
zaznaczeniem nadwagi oraz alergii kontaktowej na wełnę. Wobec zatrzymanego nie użyto 
środków przymusu bezpośredniego.    

O godzinie 18:15 Straż Graniczna powiadomiła o zatrzymaniu ambasadę państwa 
zatrzymanego.   

O godzinie 19:00 zakończono czynności zatrzymania, co stwierdzono w protokole.    

Podczas całej czynności zatrzymania obecny był tłumacz języka angielskiego, o czym 
uczyniono wzmiankę w protokole. Protokół został następnie przetłumaczony ustnie na język 
angielski.  

Dnia 5 czerwca o godz.16:00 odbyło się przesłuchanie pana X przed prokuratorem 
Prokuratury Okręgowej w Warszawie z udziałem tłumacza.  
X został poinformowany o treści stawianych mu zarzutów oraz wręczono mu dokument w 
postaci „pouczenia o obowiązkach i uprawnieniach osoby podejrzanej”. Po jego 
przetłumaczeniu, X oświadczył, że zrozumiał treść pouczenia.  Zatrzymanego pouczono 
ponadto o możliwości wyrażenia zgody na wydanie lub zgody na wydanie połączonej ze 
zrzeczeniem się korzystania z ograniczeń określonych w art. 596 i 597 kpk. Zatrzymany 
oświadczył, że zrozumiał zarzuty na tyle, na ile mógł zrozumieć w języku angielskim, który 
nie jest jego językiem ojczystym. X oświadczył, że będzie składał wyjaśnienia oraz udzielił 
pełnomocnictwa adwokatowi, który był obecny przy przesłuchaniu.  

Zatrzymany oświadczył, że nigdy nie fałszował dokumentów ani nie posługiwał się 
sfałszowanymi dokumentami oraz, że nie jest członkiem żadnych służb wywiadowczych. 
Przesłuchanie zakończono o godz. 17:10. Protokół przesłuchania został podpisany przez 
zatrzymanego, jego adwokata, prokuratora oraz tłumacza języka angielskiego.  

Dnia 6 czerwca o godz. 10:00 na Biuro Podawcze Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął 
wniosek Prokuratury o tymczasowe aresztowanie i przekazanie osoby ściganej na podstawie 
ENA.  

Dnia 6 czerwca 2010 r. odbyło się posiedzenie Sądu Okręgowego i zostało wydane 
postanowienie Sądu Okręgowego o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci 
tymczasowego aresztowania na czas 40 (czterdziestu) dni w okresie od dnia 4 czerwca 2010 
r. do dnia 13 lipca 2010 r. Odpis postanowienia doręczono zatrzymanemu X zarówno w 
języku angielskim jak i ojczystym. W protokole posiedzenia zapisano, że obrońca 
zatrzymanego X wnosił o zapewnienie tłumacza na język ojczysty zatrzymanego, nie zaś na 
język angielski. Nie było jednak możliwe zapewnienie obecności tłumacza języka ojczystego 
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zatrzymanego. X oświadczył, że sprawia mu trudność zrozumienie zawiłości języka 
prawniczego. Zatrzymany oświadczył, że od 3 dni przebywa w nieludzkich warunkach, że 
odmówiono mu dostępu do łazienki, że konsulowi kraju ojczystego nie zezwolono na 
udzielenie pomocy, że pomimo uprzedzenia o alergii na wełnę, dano zatrzymanemu X 
wełniany koc. Ponadto obrońca podniósł okoliczność bezdechu sennego pana X oraz 
problemów z sercem, które ujawniają się w sytuacjach stresowych.  

 

Kazus nr 2  

„Pan X – obywatel Królestwa Niderlandów” 

 

Stan faktyczny: 

Pan X, obywatel Królestwa Niderlandów, przedsiębiorca prowadzący działalność 
gospodarczą w zakresie przetwórstwa żywności, m.in. pakowania próżniowego owoców i 
warzyw, na początku lat 90 przybył do Polski celem rozwinięcia prowadzonej działalności 
gospodarczej. W tym celu Pan X nabył niedaleko miejscowości A dawny PGR i przekształcił 
je w przedsiębiorstwo przetwórstwa warzyw i owoców oraz pakowania próżniowego 
produktów spożywczych. Warzywa i owoce Pan X skupował od okolicznych rolników. 

W międzyczasie interesami Pana X zainteresowały się organy ścigania, wszczynając w 
stosunku do osoby Pana X postępowanie przygotowawcze. Dnia 1 czerwca i 13 lipca 1997 
r., panu X przedstawiono w obecności tłumacza zarzuty.  

 

Postępowanie: 

Akt oskarżenia 

17 września 1997 r., w związku z prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w A 
postępowaniem przygotowawczym, wydany został akt oskarżenia, w którym przeciwko Panu 
X postanowiono 7 zarzutów: 

1. w lipcu 1996 r. zagarnięcia owoców miękkich porzeczki czarnej, aronii i wiśni o wadze 
150.450 kg o łącznej wartości 150 000 zł na szkodę AB, tj. o przestępstwo z art. 201 
d k.k.; 

2. w sierpniu 1996 r. przywłaszczenia powierzonego mienia w postaci 130.000 kg 
truskawek o wartości 320 000 zł na szkodę CD, tj. przestępstwa z art. 204 § 31 d k.k. 
w zw. z art. 58 d k.k.; 

3. o to, że w listopadzie 1996 r. jako członek zarządu spółki ZZ, uprawniony do 
wystawiania dokumentów poświadczył nieprawdę w umowie sprzedaży udziałów, iż 
sprzedał należące do niego udziały w spółce ZZ spółce YY, podczas gdy w 
rzeczywistości do sprzedaży nigdy nie doszło, a następnie posługiwał się umową 
sprzedaży udziałów jako autentyczną przed organami władz publicznych, tj. o 
przestępstwo z art. 266 d k.k.; 

4. o to, że w listopadzie 1996 r. jako członek zarządu spółki ZZ, uprawniony do 
wystawiania dokumentów poświadczył nieprawdę w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej w ten sposób, że sporządził w imieniu spółki XX fikcyjną umowę o usługi 
menedżerskie ze spółką YY, a następnie przedłożył tę umowę do księgowości spółki 
ZZ, jako autentyczną, pobierając dla siebie z kasy spółki ZZ pieniądze w kwocie 
145 000 zł, tytułem zaliczki na usługi menedżerskie świadczone przez spółkę YY, tj. o 
przestępstwa z art. 266 § 4 i art. 203 § 21 w zw. z art. 10 § 2 d k.k.; 

5. o to, że w październiku 1996 r. jako członek zarządu spółki ZZ, uprawniony do 
wystawiania dokumentów poświadczył nieprawdę w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej w ten sposób, że sporządził w imieniu spółki XX fikcyjną umowę pożyczki 
pieniędzy w kwocie 245 000 $ od spółki YY, a następnie przedłożył te umowę do 
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księgowości spółki ZZ jako autentyczną, z zamiarem pobrania tych pieniędzy dla 
siebie, działając tym na szkodę spółki ZZ, tj. przestępstwa z art. 266 § 4 d k.k.; 

6. o to, że w okresie od kwietnia do czerwca 1996 r., działając przestępstwem ciągłym, 
pobrał z konta spółki ZZ kwotę 300 000 zł, nie rozliczając się z tej kwoty ze spółką ZZ 
i tym samym przywłaszczając ją sobie, czym działał na szkodę spółki ZZ, tj. 
przestępstwa z art. 204 § 31 d k.k. w zw. z art. 58 d k.k.; 

7. o to, że w okresie od kwietnia do czerwca 1996 r., będąc członkiem zarządu spółki 
ZZ, działał na jej szkodę w ten sposób, że zaciągał w imieniu spółki zobowiązania, 
nie posiadając środków finansowych na wywiązanie się z tych zobowiązań, pobierał z 
konta spółki pieniądze bez rozliczenia się z pobranych kwot ze spółką oraz 
przedkładał do księgowości fikcyjne dokumenty, które obciążały finansowo spółkę ZZ, 
tj. o przestępstwa z art. 300 § 1 K.h.  
 

Przebieg postępowania przygotowawczego  

Zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i następnie w toku postępowania 
sądowego, Pan X nie stawiał przeszkód w prowadzeniu postępowania przygotowawczego a 
wręcz współpracował z orangami ścigania. 

Mimo toczącego się postępowania, Pan X, w związku z jego złym stanem zdrowia i 
koniecznością poddania się operacji, udał się do Holandii celem odbycia zabiegu, 
pozostawiając w Polsce adres do doręczeń i oświadczając, iż po odbyciu operacji, stawi się 
przed polskimi organami wymiaru sprawiedliwości. Oskarżony jednak do Polski nie powrócił.  

 

Europejski Nakaz Aresztowania  

W związku  z przystąpieniem Polski do UE i wprowadzeniem do K.p.k. przepisów o ENA, 
oraz informacjami w zakresie potencjalnego miejsca przebywania Pana X na terytorium 
Królestwa Niderlandów, dnia 19 czerwca 2009 r., Sąd Okręgowy w C wydał za oskarżonym 
X ENA w przedmiocie 6 zarzutów – w ENA nie został uwzględniony 7 zarzut zawarty w akcie 
oskarżenia. Podstawą wydania ENA było postanowienie o zastosowaniu wobec oskarżonego 
środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania oraz o poszukiwaniu go 
listem gończym. 

Wydany przeciwko panu X ENA został przesłany do Sądu w Amsterdamie, który wydał 
decyzję w przedmiocie ENA dnia 20 października 2010 r. Na mocy wydanej decyzji, Sąd w 
Amsterdamie: 

1) uwzględnił ENA i postanowił o wydaniu oskarżonego X w odniesieniu do 2 czynów 
wskazanych w pkt III i V ENA, tj. czynu poświadczenia nieprawdy w umowie 
sprzedaży udziałów, co do sprzedaży udziałów w spółce ZZ spółce YY, oraz czynu 
poświadczenia nieprawdy przez sporządzenie w imieniu spółki ZZ fikcyjnej umowy 
pożyczki, celem uzyskania korzyści majątkowej;  

2) odmówił wykonania ENA w odniesieniu do zarzutu popełnienia czynu poświadczenia 
nieprawdy przez sporządzenie fikcyjnej umowy na usługi menedżerskie, pobierając 
zaliczki na świadczenie tych usług, uznając, iż w odniesieniu do tego przestępstwa 
nie zachodzi przesłanka podwójnej karalności; 

3) w odniesieniu do pozostałych przestępstw, Sąd w Amsterdamie także odmówił 
wykonania ENA, gdyż uznał, iż wydanie oskarżonego X w zakresie dotyczącym tych 
przestępstw byłoby niedopuszczalne z uwagi na to, iż w świetle prawa 
holenderskiego niedopuszczalne jest ściganie tych przestępstw z uwagi na upływ 
terminu przedawnienia ich karalności.  

Oskarżony, w związku z wydanym ENA, został zatrzymany przez holenderską Policję, 
jednakże nie został wydany polskim władzom, z uwagi na okoliczność, iż oskarżony był 
człowiekiem schorowanym, w podeszłym wieku, którego syn dodatkowo znajdował się w 
stanie terminalnym choroby nowotworowej. 
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Pan X chciał się jednak stawić przed polskimi organami wymiaru sprawiedliwości. Jednakże 
jego dobrowolne stawiennictwo na terytorium Polski spowodowałoby, że mógłby być 
sądzony w odniesieniu do wszystkich zarzutów, jakie były mu stawiane, także tych, co do 
których Sąd w Amsterdamie odmówił jego wydania. Konieczne więc było doprowadzenie do 
jego formalnego wydania na podstawie ENA przy jednoczesnym dążeniu, aby Pan X jak 
najmniej czasu spędził w areszcie, w kontekście jego stanu zdrowia a także stanu zdrowia 
jego syna, który znajdował się w tym czasie w fazie agonalnej i w każdym momencie mógł 
nastąpić jego zgon. 

Ostatecznie oskarżony został wydany władzom polskim na podstawie ENA, przy czym w 
areszcie spędził niecały tydzień, od chwili jego przylotu do polski konwojem wojskowym, do 
czasu jego zwolnienia przez sąd z tymczasowego aresztowania. 

 

Kazus nr 3 

„Pan Y – obywatel Rzeczypospolitej Polskiej” 

 

Stan faktyczny: 

Dnia 20 listopada 1996 r. w godzinach wieczornych, Y wraz z innymi mężczyznami udali się 
do miejscowości Mierzeje Górne, na dyskotekę, gdzie spodziewali się spotkać Bronisława T. 
W skutek spotkania Bronisława T. wywiązała się bójka, w trakcie której Y uderzył Bronisława 
T. co najmniej - według zeznań świadków - dwa razy głowę stylem (kijem) od siekiery. W 
skutek uderzeń i doznanych obrażeń mózgu oraz wewnętrznych krwawień, Bronisław T. 
zmarł w dniu 23 listopada 1996 r.  

 

Procedura: 

Zatrzymanie 

Y został zatrzymany przez Policję dnia 12 grudnia 1996 r. W stosunku do Y zastosowano 
środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Dnia 20 października 1997 r. 
Y zbiegł w trakcie konwojowania. Został ujęty po 6 miesiącach na terytorium Niemiec i w 
1998 r. przekazany Polsce do dalszego wykonywania tymczasowego aresztowania. Należy 
wskazać, iż łączny czas przebywania Y w areszcie w ramach tymczasowego aresztowania 
wynosił ponad 6 lat.  

 

Akt oskarżenia 

Aktem oskarżenia z dnia 10 września 1997 r. Y został oskarżony o zabójstwo Bronisława T, 
tj. o czyn z art. 148 § 1 K.k. Treścią zarzutu było to, „że dnia 20 listopada 1996 r. w 
Mierzejach Górnych, działając wspólnie i w porozumieniu ze współoskarżonymi, wziął udział 
w pobiciu Bronisława T, w którym został on narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo 
utraty życia a co najmniej ciężkiego uszkodzenia ciała, przy czym dwóch innych 
współoskarżonych biło i kopało pokrzywdzonego po całym ciele, trzeci współoskarżony 
kopnął pokrzywdzonego w tułów po lewej stronie, czwarty współoskarżony, posługując się 
niebezpiecznym narzędziem w postaci łańcucha, podciął pokrzywdzonemu nogi, zaś 
oskarżony zadał Bronisławowi T. niebezpiecznym narzędziem w postaci kija – stylu od 
siekiery, co najmniej dwa ciosy w głowę, przewidując możliwość pozbawienia Bronisława T. 
życia i godząc się na to, powodując u pokrzywdzonego obrażenia w postaci złamania kości 
sklepienia i podstawy czaszki, stłuczenia mózgu i krwawienia podpajęczynkowego i 
podtwardówkowego oraz obrzęku mózgu, w wyniku których Bronisław T. zmarł w dniu 23 
listopada 1996 r.” 



 
 

6 

 

Wyrok skazujący sądu pierwszej instancji 

Dnia 13 września 1998 r. Sąd Wojewódzki w X uznał Y winnym popełnienia zarzucanego mu 
czynu zabójstwa (art. 148 § 1 K.k.) a także innych zarzucanych mu czynów i skazał go na 
karę 13 lat pozbawienia wolności. 

 

Wyrok sądu odwoławczego 

W wyniku wniesionej apelacji, Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 15 lutego 1999 r. zmienił 
kwalifikację prawną zarzucanego Y czynu na spowodowanie ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym (art. 156 § 3 K.k.), w wyniku czego zmianie uległ także 
wymiar orzeczonej kary, którą sąd odwoławczy orzekł w wymiarze lat 10. W odniesieniu do 
większości pozostałych współoskarżonych, sąd odwoławczy uchylił zaskarżony wyrok i 
przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. 

 

Wyrok Sądu Najwyższego 

Dnia 15 grudnia 2001 r., w wyniku rozpoznania przez Sąd Najwyższy kasacji od wyroku sądu 
odwoławczego, wniesionej przez jednego ze współoskarżonych, wszystkie wyroki zapadłe 
uprzednio w sprawie zostały uchylone a sprawa została przekazana do ponownego 
rozpoznania sądowi pierwszej instancji.  

W uzasadnieniu wyroku, Sąd Najwyższy wskazał na uchybienia, jakich dopuściły się sądy 
obu instancji: 

 Sąd pierwszej instancji naruszył zasady związane z dowodami z zeznań świadków 
anonimowych (nastąpił zbyt szeroki zakres anonimizacji zeznań świadków, pewne 
fragmenty zeznań zostały w całości wyłączone); tego samego błędu dopuścił się sąd 
odwoławczy, dopuszczając możliwość tak szerokiej anonimizjacji; w ocenie Sądu 
Najwyższego naruszało to zasadę rzetelnego procesu, gdyż wyrok skazujący zapadł 
w głównej mierze w oparciu o dowody z zeznań świadków anonimowych, których 
duża część nie została ujawniona na rozprawie; 

 Sądy obu instancji prowadziły przesłuchanie świadków anonimowych w taki sposób, 
że oskarżony i jego obrońca nie mieli możliwości zadawania pytań świadkowi, ocenić 
ich zeznań ani nawet zadać pytania w sposób pośredni;  

 Sąd Najwyższy uznał takie działanie za rażąco naruszające prawo oskarżonego do 
obrony; 

 Stąd decyzja Sądu Najwyższego o uchyleniu wyroków sądów obu instancji i 
przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania od początku. 

 

Wyrok sądu pierwszej instancji po ponownym rozpoznaniu sprawy 

Dnia 29 czerwca 2005 r., uwzględniając zmianę kwalifikacji prawnej czynu zarzucanego 
oskarżonemu przez prokuratora na rozprawie, Sąd Okręgowy w X uznał Y za winnego 
popełnienia czynu spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym 
(art. 156 § 3 K.p.k.) i został skazany na karę 10 lat pozbawienia wolności. Od wyroku tego 
apelację wniósł oskarżony.  

 

Wyrok sądu odwoławczego 

Na mocy wyroku Sądu Apelacyjnego w X z dnia 30 stycznia 2006 r., sprawa została 
przekazana sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.  



 
 

7 

Podstawą uchylenia wyroku była bezwzględna przyczyna odwoławcza, wskazana w art. 439 
§ 1 pkt 2 K.p.k. odnosząca się na nienależytej obsadzie składu orzekającego, gdyż w 
sprawie orzekał skład pięcioosobowy (dwóch sędziów i trzech ławników) zamiast 
prawidłowego składu trzyosobowego tj. jednego sędziego i dwóch ławników. Rozpoznanie 
sprawy w składzie 5-osobowym było skutkiem braku zmiany aktu oskarżenia przeciwko Y, w 
którym nadal figurował zarzut zabójstwa, podczas gdy sprawa, zgodnie z obowiązującym 
zakazem reformationis in peius, powinna być rozpoznawana w zakresie ustalonego w 
wyroku sądu odwoławczego z 1999 r. zarzutu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem 
śmiertelnym. Sąd odwoławczy uznał, iż sąd pierwszej instancji, jako niezwiązany kwalifikacją 
prawną wskazywaną przez oskarżyciela publicznego, powinien był zmienić kwalifikację 
prawną czynu zarzucanego oskarżonemu i orzekać w granicach zarzutu ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu.  

Ponadto sąd odwoławczy stwierdził także, iż prokurator ma nie tylko możliwość, ale także 
powinność modyfikacji treści zarzutu, jeżeli pierwotny opis i kwalifikacja prawna czynu 
zdezaktualizowały się w wyniku zaistniałych okoliczności procesowych i nie mają dalszej 
racji powodzenia.  

Ponadto, jak wskazał sąd odwoławczy, sąd pierwszej instancji dopuścił się także innych 
uchybień procesowych, ponownie w zakresie dowodu z zeznań świadków anonimowych, a 
także innych kwestii proceduralnych.  

 

Równocześnie z chwilą wydania wyroku sądu odwoławczego o przekazaniu sprawy do 
ponownego rozpoznania, Y opuścił terytorium Polski, nie pozostawiwszy informacji na temat 
jego miejsca pobytu. Y udał się na terytorium Wielkiej Brytanii, gdzie osiadł, podjął pracę 
oraz zaczął budować relacje rodzinne.  

 

W wyniku ponownego rozpoznania sprawy w stosunku do współoskarżonych Y, sąd 
uniewinnił ich od stawianych im zarzutów wyrokiem z dnia 14 lutego 2008 r.  

 

Europejski Nakaz Aresztowania 

Dnia 12 maja 2007 r. Sąd Okręgowy w X wydał przeciwko Y Europejski Nakaz Aresztowania, 
który został przesłany do organów ścigania Wielkiej Brytanii w związku z ustaleniem, że Y 
może przebywać na terytorium Wielkiej Brytanii. 

W rubryce C dotyczącej wymiaru kary, jako maksymalną karę, jaka może być orzeczona za 
przestępstwo będące przedmiotem ENA, wskazano 10 lat pozbawienia wonności.  

Opis okoliczności popełnienia przestępstwa brzmiał następująco: 

„W dniu 20 listopada 1996 r. w Mierzejach Górnych (Polska), działając wspólnie i w 
porozumieniu z ustalonymi i nieustalonymi mężczyznami wziął udział w pobiciu Bronisława 
T, w którym został on narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, a co 
najmniej ciężkiego uszkodzenia ciała, przy czym Y zadał mu niebezpiecznym narzędziem w 
postaci kija – stylu od siekiery – co najmniej dwa uderzenia w głowę, przewidując możliwość 
pozbawienia Bronisława T. życia i godząc się na to, powodując u pokrzywdzonego obrażenia 
w postaci złamania kości sklepienia i podstawy czaszki, stłuczenia mózgu i krwawienia 
podpajęczynkowego i podtwardówkowego oraz obrzęku mózgu, w wyniku których Bronisław 
T. zmarł w dniu 23 listopada 1996 r. 

Kategoria i kwalifikacja prawna przestępstwa: art. 148 § 1 K.k.” 

  

Dnia 13 lipca 2011 r. Y został zatrzymany przez Brytyjską Policję na podstawie, iż jest 
poszukiwany ENA w sprawie o zabójstwo. 
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W związku ze skomplikowaną sytuacją procesową Y, Crown Prosecution Service zwrócił się 
do Sądu Okręgowego w X o wyjaśnienie sytuacji prawnej Y, zwłaszcza w kontekście 
okoliczności, iż ENA został wydany w zakresie zarzutu popełnienia czynu zabójstwa, 
podczas gdy postępowanie sądowe, dla przeprowadzenia którego wydanie Y jest niezbędne 
ma dotyczyć zarzutu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym a 
maksymalna kara grożąca za przestępstwo, którego dotyczy ENA została określona jako 10 
lat pozbawienia wolności.  

W korespondencji z brytyjskim sądem, Sąd Okręgowy w X wyjaśnił, że w związku z brakiem 
możliwości zmiany treści aktu oskarżenia, ENA musiał być wydany w odniesieniu do zarzutu 
popełnienia czynu zabójstwa. Jednakże w związku z zaistniałą w sprawie sytuacją 
procesową oraz zastosowaniem w stosunku do Y zakazu reformationis in peius, sąd 
rozpoznający sprawę będzie zobligowany do modyfikacji kwalifikacji prawnej czynu 
będącego przedmiotem rozpoznania z zarzutu zabójstwa na zarzut ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu i nie będzie mógł orzec kary surowszej niż 10 lat pozbawienia wolności. Skąd 
wynika konsekwentnie wskazanie 10 lat pozbawienia wolności jako maksymalnej kary 
grożącej za przestępstwo, będące przedmiotem ENA i którym z materialnego punktu 
widzenia nie jest przestępstwo zabójstwa, lecz przestępstwo ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. 

 

W związku z wszczętym postępowaniem w przedmiocie wydania Y do Polski, Y przyznano 
pomoc prawną z urzędu. Ustanowieni w sprawie obrońcy, w celu zapewnienia jak najlepszej 
obrony Y, podjęli decyzję o wystąpieniu do polskiego adwokata z wnioskiem o wydanie opinii 
jako ekspert na temat sytuacji prawnej Y oraz analizy jego sytuacji procesowej z punktu 
widzenia prawa polskiego.  

 

Kazus nr 4 

„Pan Z – obywatel polski” 

 

Stan faktyczny:  

W maju 1991 r. w okolicach jeziora X odnaleziono zwłoki mężczyzny. W odniesieniu do 
przyczyny zgonu ustalono, że nastąpił on wskutek dwóch ciosów ostrym narzędziem w 
okolice nerek i jamy brzusznej.  

Na podstawie poczynionych w toku śledztwa ustaleń, osobą podejrzaną w sprawie był Z, 
znajomy ofiary, który opuścił terytorium Polski dwa dni po dniu, w jakim według ustaleń 
biegłych miał nastąpić zgon.  

Po opuszczeniu Polski, Z udał się na terytorium Francji, gdzie wstąpił do Legii 
Cudzoziemskiej. Po odbytej służbie postanowił osiąść we Francji, gdzie podjął pracę i założył 
rodzinę.  

 

Procedura: 

W 2008 r. Polskie organy ścigania, powziąwszy wiedzę o tym, że Z przebywa na terytorium 
Francji, wydały za nim wniosek ekstradycyjny, którego adresatem były władze francuskie. 

14 października 2009 r. Sąd Apelacyjny w Tuluzie wydał postanowienie o przekazaniu Z 
władzom polskim.  
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Kontekst prawny - przedawnienie: 

Uregulowania polskie: 

Art. 101. § 1. Kodeksu karnego:  

„ Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: 

 1) 30 - gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa, […]” 

 

Uregulowania francuskie 

Art. 7 francuskiego Kodeksu postepowania karnego 

„W odniesieniu do zbrodni i z zastrzeżeniem dyspozycji przepisu art. 213-5 kodeksu 
karnego, przedawnienie ścigania następuję z upływem 10 lat od dnia popełnienia zbrodni, 
pod warunkiem, że w okresie tym nie zostanie podjęta żadna czynność ścigania lub 
postepowania przygotowawczego.  

Jeżeli w okresie tym tego rodzaju czynności zostały podjęte, przedawnienie ścigania 
następuje po upływie 10 lat od dnia dokonania tej czynności […]” 

 

 



 
Postanowienie 

 

Sądu Najwyższego 
 

z dnia 13 października 2011 r. 
 

III KK 64/11 
 

Niezwłoczne umożliwienie kontaktu z adwokatem, o którym stanowi art. 245 § 1 k.p.k., nie oznacza 
jednak, że kontakt ten ma nastąpić "natychmiast", ponieważ termin ten musi być interpretowany z 
uwzględnieniem realiów konkretnej sprawy, a przede wszystkim możliwości technicznych i uwarunkowań 
wynikających z obowiązujących regulacji prawnych, w tym wiążących się z ustanowieniem obrońcy z 
urzędu. 
OSNKW 2012/1/9, LEX nr 1101660 

1101660 
Dz.U.1997.89.555: art. 245 § 1 

 
 

Skład orzekający 
 

Przewodniczący: sędzia SN A. Siuchniński (sprawozdawca). 
Sędziowie SN: M. Buliński, R. Malarski. 
Prokurator Prokuratury Generalnej: J. Engelking. 

 

Sentencja 
 

Sąd Najwyższy w sprawie Yucela D., skazanego z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 ze zm.), po rozpoznaniu w Izbie Karnej na 
rozprawie w dniu 13 października 2011 r. kasacji, wniesionej przez obrońcę skazanego od wyroku Sądu 
Apelacyjnego w B. z dnia 7 października 2010 r., utrzymującego w mocy wyrok Sąd Okręgowego w O. z 
dnia 10 marca 2010 r., 

oddalił kasację (...). 
 

Uzasadnienie faktyczne 
 

Sąd Okręgowy w O., wyrokiem z dnia 10 marca 2010 r., uznał oskarżonego Yucela D. za winnego 
tego, że: 

I. w dniu 29 czerwca 2009 r., działając ze z góry powziętym zamiarem i wbrew przepisom ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 ze zm.), 
dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznej ilości środków odurzających w postaci ziela 
konopi, innych niż włókniste, ujętych w wykazie środków odurzających z grup I-N i IV-N, w ilości 
łącznej nie mniejszej niż 3773,799 grama, co stanowi nie mniej niż 18.869 jednorazowych porcji 
tego narkotyku, w ten sposób, że przemieścił te środki odurzające z Holandii na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i w dniu 29 czerwca 2009 r. na trasie B.-E. posiadał je w ukryciu, w 
swoim samochodzie marki Ford Mondeo, 
tj. przestępstwa określonego w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii, i za to na podstawie art. 55 tej ustawy skazał go na karę 3 lat i 6 miesięcy 
pozbawienia wolności i 100 stawek dziennych grzywny, przyjmując, że jedna stawka dzienna 
grzywny jest równoważna kwocie 20 zł; 

II. w okresie od początku listopada 2008 r. do dnia 29 czerwca 2009 r. w E., działając wbrew 
przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ze z góry 
powziętym zamiarem i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził do obrotu znaczne 
ilości środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste, ujętych w wykazie 
środków odurzających z grup I-N i IV-N, w ilości łącznej nie mniejszej niż 2000 gramów, co 
stanowi nie mniej niż 10 000 jednorazowych porcji tego narkotyku, w ten sposób, że przekazał w 
tym okresie wiele razy wymienione środki odurzające Pawłowi K., za co uzyskał pieniądze w 
kwocie nie mniejszej niż 32.000 zł, 
tj. przestępstwa określonego w art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii w zw. z art. 12 k.k., i za to na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k. wymierzył mu karę 2 lat pozbawienia wolności 



i 100 stawek dziennych grzywny, przyjmując, że jedna stawka dzienna grzywny jest 
równoważna kwocie 20 zł. 

Na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k., łącząc wymierzone oskarżonemu kary jednostkowe, 
orzekł karę łączną w wymiarze 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w 
wymiarze 100 stawek dziennych, przyjmując wysokość jednej stawki w wysokości 20 zł. 

Apelację od powyższego wyroku wniósł obrońca oskarżonego, zaskarżając go w części dotyczącej 
uznania Yucela D. za winnego popełnienia czynu z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k., podnosząc następujące zarzuty: 
1) obrazę prawa procesowego mającą wpływ na jego treść, to jest art. 7 k.p.k., poprzez dowolną ocenę 

wyjaśnień oskarżonego Yucela D. i uznanie, wbrew zasadom prawidłowego rozumowania oraz 
wskazaniom wiedzy i doświadczenia życiowego, że oskarżony przyznał, iż dokonał przywozu 
środków odurzających na teren Rzeczypospolitej Polskiej z Holandii; poprzez dowolną ocenę 
wyjaśnień oskarżonego Pawła K. i uznanie wbrew zasadom prawidłowego rozumowania oraz 
wskazaniom wiedzy i doświadczenia życiowego jego wyjaśnień za wiarygodne w zakresie, w jakim 
wskazywał, że środki odurzające nabywane od oskarżonego Yucela D. pochodziły z Holandii; 
poprzez dowolną ocenę zeznań świadka Artura B. oraz Błażeja J. i uznanie jako dowód w sprawie 
ich zeznań w zakresie, w jakim dotyczą zeznań złożonych przez oskarżonego w postępowaniu 
przygotowawczym z naruszeniem prawa do obrony oraz prawa do rzetelnego procesu, to jest art. 
245 § 1 k.p.k., art. 6 k.p.k., art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6 ust. 3 lit. c w zw. z 
art. 6 ust 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz w zakresie, w jakim 
dotyczą informacji posiadanych przez świadków w ramach wiedzy operacyjnej; 

2) błąd w ustaleniach faktycznych, który miał wpływ na treść zapadłego orzeczenia, polegający na 
przyjęciu, pomimo braku wiarygodnych dowodów, że oskarżony dopuścił się nabycia 
wewnątrzwspólnotowego znacznej ilości środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż 
włókniste, ujętych w wykazie środków odurzających z grupy I-N i IV-N w ten sposób, że przemieścił 
te środki z Holandii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Podnosząc powyższe zarzuty, obrońca oskarżonego wniósł o zmianę powyższego wyroku w pkt 1 i V 

jego sentencji, poprzez: 
I. zmianę opisu zarzucanego oskarżonemu w pkt 1 czynu, to jest ustalenie, że w dniu 29 czerwca 

2009 r., działając wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii, na trasie B.-E. posiadał w ukryciu, w samochodzie marki Ford Mondeo, znaczne 
ilości środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste, ujętych w wykazie 
środków odurzających z grupy I-N i IV-N, w ilości łącznej nie mniej niż 3773,799 grama, co 
stanowi nie mniej niż 18 800 jednorazowych porcji narkotyku; 

II. zmianę kwalifikacji prawnej czynu poprzez uznanie, że czyn oskarżonego opisany w pkt 1 
wypełnia znamiona przestępstwa opisanego w przepisie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; 

III. uznanie oskarżonego Yucela D. za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt 1, to jest czynu z 
art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i za to na podstawie 
art. 62 ust. 2 tej ustawy skazanie i wymierzenie oskarżonemu kary 2 lat pozbawienia wolności i 
100 stawek dziennych grzywny, przyjmując, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna 
kwocie 20 zł; 

IV. na mocy art. 85 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k. połączenie oskarżonemu Yucelowi D. kar jednostkowych i 
wymierzenie kary łącznej 2 lat pozbawienia wolności oraz kary łącznej 100 stawek dziennych 
grzywny, przyjmując, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna kwocie 20 zł. 

Sąd Apelacyjny w B. wyrokiem z dnia 7 października 2010 r. utrzymał w mocy wyrok Sądu pierwszej 
instancji, uznając apelację za oczywiście bezzasadną. 

Od tego wyroku kasację wniósł obrońca oskarżonego, podnosząc zarzut rażącego naruszenia prawa 
procesowego, które mogło mieć wpływ na treść orzeczenia, wyrażające się w naruszeniu: 
1. art. 6 k.p.k. i art. 245 § 1 k.p.k., poprzez uznanie przez Sąd Apelacyjny w B., że w sprawie zapewniono 

zatrzymanemu niezwłoczny kontakt z adwokatem, co skutkowało niestwierdzeniem naruszenia 
prawa do obrony poprzez prowadzenie czynności postępowania przygotowawczego, a w tym 
przesłuchania poza protokołem oskarżonego, bez umożliwienia mu zagwarantowanego prawem 
kontaktu z adwokatem; 

2. art. 7 k.p.k., poprzez zaakceptowanie przez Sąd Apelacyjny w B. oceny materiału dowodowego 
dokonanej przez Sąd pierwszej instancji, pomimo że jako dowód w sprawie uznany został dowód 



niedopuszczalny i podlegający oddaleniu, w postaci zeznań świadków, funkcjonariuszy Policji Artura 
B. i Błażeja J. w zakresie, w jakim dotyczyły one zeznań złożonych przez oskarżonego w 
postępowaniu przygotowawczym poza protokołem i z naruszeniem prawa do obrony 
gwarantowanego przepisem art. 6 k.p.k., art. 245 § 1 k.p.k., co skutkowało uznaniem za zgodne z 
prawem oparcie ustalenia winy w zakresie zarzucanego mu czynu z pkt 1 na przedmiotowych 
dowodach; 

3. art. 457 § 3 k.p.k., poprzez nierozważenie i nieustosunkowanie się przez Sąd Apelacyjny w B. do 
zarzutu apelacji obrazy prawa procesowego mającej wpływ na treść wyroku Sądu Okręgowego w O., 
to jest art. 7 k.p.k., art. 6 k.p.k. poprzez dowolną ocenę zeznań świadka Artura B. oraz Błażeja J. i 
uznanie ich jako dowód w sprawie w zakresie, w jakim dotyczyły informacji posiadanych przez 
świadków w ramach wiedzy operacyjnej, 
i wniósł o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego 

rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w B. w postępowaniu odwoławczym. 
Prokurator w odpowiedzi na kasację wniósł o jej oddalenie jako oczywiście bezzasadnej. 

 

Uzasadnienie prawne 
 

Sąd Najwyższy zważył, co następuje. 
Kasacja nie zasługuje na uwzględnienie. 
Sąd Apelacyjny w B. uznał zasadnie, że niezwłoczne umożliwienie kontaktu z adwokatem, o którym 

stanowi art. 245 § 1 k.p.k., nie oznacza jednak, że kontakt ten ma nastąpić "natychmiast", ponieważ 
termin ten musi być interpretowany z uwzględnieniem realiów konkretnej sprawy, a przede wszystkim 
możliwości technicznych i uwarunkowań wynikających z obowiązujących regulacji prawnych, w tym 
wiążących się z ustanowieniem obrońcy z urzędu. 

Stanowisko Sądu odwoławczego znajduje potwierdzenie w doktrynie, gdzie wskazuje się, że 
"niezwłoczny kontakt z adwokatem powinien zostać umożliwiony tak szybko po zatrzymaniu, jak to jest, z 
technicznego punktu widzenia, wykonalne" (J. Grajewski, L. K. Paprzycki., S. Steinborn: Komentarz do 
art. 245 Kodeksu postępowania karnego, LEX/el. 2011, teza 2). 

W rozpoznawanej sprawie do zatrzymania skazanego doszło w dniu 29 czerwca 2009 r. o godz. 
18.00, a czynności zatrzymania oraz przeszukania samochodu skazanego zakończono o godz. 21.45, 
kiedy nie było już praktycznej możliwości zapewnienia kontaktu z adwokatem. Jednakże już następnego 
dnia skazanemu umożliwiono dwukrotne zatelefonowanie do konsulatu Królestwa Holandii, gdzie jego 
przedstawiciele porozumieli się z adw. Adamem P., który w dniu 1 lipca 2009 r. otrzymał pełnomocnictwo 
od skazanego i od tego momentu występował jako jego obrońca. Powyższy układ chronologiczny 
wydarzeń wskazuje jednoznacznie, że zarówno w świetle art. 245 § 1 k.p.k., jak i art. 6 k.p.k. nie doszło 
do naruszenia prawa do obrony. 

Na marginesie należy zaznaczyć, że w dniu 30 czerwca 2009 r., kiedy skazany nie miał jeszcze 
obrońcy, funkcjonariusze Policji dokonali jedynie identyfikacji i zważenia zabezpieczonych narkotyków. 
Czynności te miały jedynie charakter techniczny, a przy ich dokonywaniu był obecny Yucel D., a także 
tłumacz języka niemieckiego. 

Odnosząc się do zarzutu obrazy art. 7 k.p.k., należy uznać, że Sąd odwoławczy w sposób 
prawidłowy zweryfikował ocenę Sądu a quo. Zasadnie bowiem stwierdził, że Sąd ten miał prawo dopuścić 
dowód z zeznań funkcjonariuszy Policji - Artura B. i Błażeja J., którzy przekazali sądowi informacje, o 
których dowiedzieli się od skazanego podczas dokonywania czynności zatrzymania. Sąd ad quem trafnie 
uznał, że wypowiedzi skazanego nie stanowiły wyjaśnień złożonych poza protokołem, a były jego 
spontaniczną wypowiedzią. Dopuszczenie w charakterze dowodu zeznań osoby przesłuchującej bądź 
dokonującej innej czynności procesowej nie może być traktowane jako substytuowanie wyjaśnień 
oskarżonego, jeżeli z inicjatywą w przekazywaniu informacji wychodzi sam oskarżony i nie jest on 
przymuszany do wyrażania wiedzy o danych faktach (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 
9 listopada 2006 r., II AKa 325/06, LEX nr 216967). 

Przywołane przez skarżącego orzeczenia Sądu Najwyższego tylko pozornie wspierają stanowisko 
strony skarżącej o zakazie dopuszczenia dowodu z zeznań funkcjonariuszy Policji, albowiem dotyczą 
odmiennych stanów faktycznych, a teza jednego ze wskazanych judykatów w kontekście analizowanej 
sprawy potwierdza nawet pogląd zaprezentowany przez Sąd odwoławczy. W wyroku z dnia 6 
października 2009 r., II KK 83/09, LEX nr 532383, Sąd Najwyższy uznał wprawdzie, że "dowód z zeznań 
funkcjonariusza policji przeprowadzony na okoliczność wypowiedzi osoby rozpytywanej nie może zastąpić 
dowodu z wyjaśnień oskarżonego, czy z zeznań świadka". Zdaniem Sądu Najwyższego "na podstawie 



tego dowodu nie wolno czynić ustaleń faktycznych sprzecznych z wyjaśnieniami oskarżonego lub z 
zeznaniami świadka, wobec których dokonano czynności rozpytania, gdyż byłoby to usankcjonowanie 
nieformalnie przeprowadzonego dowodu z wyjaśnień lub z zeznań, w sytuacji gdy jego przeprowadzenie 
w formie określonej przez prawo dowodowe jest bezwzględnie wymagane jako podstawa prawna 
rozstrzygnięcia w przedmiocie odpowiedzialności karnej" (podobnie we wskazanych przez skarżącego 
wyrokach: SN z dnia 22 lutego 2007 r., V KK 183/06, R-OSNKW 2007, poz. 487 oraz SA w Katowicach z 
dnia 12 września 2005 r., II AKa 249/05, LEX nr 179588, KZS 2006, z. 2, poz. 69). Dalej jednak zaznacza: 
"Możliwe jest wykorzystanie dowodowe zeznań osoby sporządzającej notatkę urzędową obok wyjaśnień 
oskarżonego lub zeznań świadka w celu potwierdzenia i uzupełnienia oryginalnych zeznań i wyjaśnień 
jedynie, gdy tym zeznaniom lub wyjaśnieniom nie przeczą albo w celu weryfikacji tych wyjaśnień lub 
zeznań, gdy zachodzi konieczność wyjaśnienia różnic między treścią wyjaśnień lub zeznań, jednak z tym 
zastrzeżeniem, że nie można odmówić wiary wyjaśnieniom lub zeznaniom i dokonać odmiennych ustaleń 
faktycznych w oparciu o treść notatki urzędowej lub na podstawie dowodu z zeznań osoby sporządzającej 
notatkę urzędową". 

W rozpoznawanej sprawie występuje właśnie ta druga sytuacja i Sąd Najwyższy podziela 
przedstawiony powyżej pogląd zaprezentowany we wcześniejszym orzeczeniu. Dokonując wykładni 
przepisu art. 174 k.p.k., należy położyć decydujący akcent na samą istotę zakazu, która dotyczy jedynie 
zastępowania (podkr. SN) wyjaśnień oskarżonego. Literalna wykładnia tego zakazu jest determinowana 
jasnym, niebudzącym wątpliwości brzmieniem przepisu art. 174 k.p.k., jak również zasadą obiektywizmu i 
swobodnej oceny dowodów, których realizację norma ta może ograniczać. 

W rozpoznawanej sprawie zeznania funkcjonariuszy Policji nie służą zastępowaniu wyjaśnień 
oskarżonego, ale ich weryfikacji, potwierdzając prawdziwość pierwszych z nich, udzielonych po 
przetłumaczeniu Yucelowi D. postanowienia o przedstawieniu zarzutów, w których nie kwestionował 
przywozu narkotyków z Holandii. Nie przyznał się w nich bowiem jedynie do przywiezienia tak znacznej 
ilości marihuany, większej niż ta przewożona w dniu 29 czerwca 2009 r. (5773,799 g), co było w pełni 
uzasadnione, albowiem prokurator, wskazując na tę ilość, zsumował masę narkotyków znalezioną w 
pojeździe należącym do skazanego (3773,799 g) z 2000 g narkotyku sprzedanego wcześniej 
współoskarżonemu - Pawłowi K. Warto podkreślić, że w tym zakresie Sąd pierwszej instancji nie podzielił 
stanowiska oskarżyciela publicznego i w ramach czynu I skazał Yucela D. jedynie za przywóz 3773,799 g 
marihuany z Holandii do Polski, rozstrzygając tym samym wątpliwości na korzyść oskarżonego. 

Na kraj pochodzenia narkotyków wskazują również inne dowody, w tym zwłaszcza wyjaśnienia 
współoskarżonego - Pawła K. Warto zwrócić uwagę także na fakt, że zarówno ten oskarżony, jak i Błażej 
J. wskazywali na szczególny sposób zapakowania marihuany w torbę zamykaną hermetycznie, co ich 
zdaniem wskazuje właśnie na Holandię jako kraj pochodzenia narkotyków. 

Nie można również pominąć faktu, że w toku postępowania jurysdykcyjnego oskarżony nie chciał 
wyjaśnić, skąd przewoził narkotyki. Rzecz jasna milczenie oskarżonego stanowi jeden z elementów prawa 
do obrony i nie może wywoływać względem niego negatywnych skutków, niemniej jednak sąd jest 
uprawniony do oceny znaczenia takiego zachowania, podobnie jak każdego innego dowodu 
przeprowadzonego na rozprawie. 

Wskazywanie przez oskarżonego na słabą znajomość języka niemieckiego i brak możliwości 
porozumienia się z policjantami to tylko próba obrony poprzez podważenie wiarygodności zeznań 
funkcjonariuszy Policji. Skazany w swoich wyjaśnieniach złożonych przed Sądem Okręgowym w O. w 
dniu 17 lutego 2010 r. stwierdził, że rozmawiał z Błażejem J. w języku angielskim, a także próbował się 
porozumieć z Arturem B., ale jego znajomość języka nie była płynna. Próbował zrozumieć, co mówi, a jak 
zrozumiał, to także odpowiadał w języku angielskim. Wyjaśnienia te korespondują z zeznaniami 
funkcjonariuszy Policji, albowiem świadek Błażej J. zeznał, że mieszkał przez 6 miesięcy w Stanach 
Zjednoczonych i ocenił swoją znajomość języka na poziomie komunikatywnym. Należy ponadto 
zauważyć, że do porozumienia się w sprawie kraju pochodzenia narkotyków nie potrzeba trudnego 
słownictwa czy języka specjalistycznego, a wystarczy podstawowa znajomość danego języka w zakresie 
słów i zwrotów potocznych, dotyczących życia codziennego. 

Również zarzut obrazy art. 457 § 3 k.p.k. nie okazał się zasadny. Sąd odwoławczy, podzielając 
dokonaną przez Sąd a quo ocenę dowodu z zeznań funkcjonariuszy Policji - Artura B. i Błażeja J., 
przedstawił swoje stanowisko w zakresie charakteru prawnego tych zeznań - w kontekście "prawa do 
milczenia" (odmowy składania wyjaśnień), stanowiącego jeden z aspektów prawa do obrony oraz w 
świetle art. 174 k.p.k., ustanawiającego m.in. zakaz substytuowania wyjaśnień oskarżonego. Rozważania 
dotyczące tych węzłowych problemów prawnych w kontekście zarzutu dowolnej oceny zeznań 



funkcjonariuszy Policji i uznania ich jako dowód w sprawie są dostatecznie szczegółowe i w sposób 
wystarczający odzwierciedlają tok rozumowania Sądu odwoławczego, pozwalając stwierdzić, dlaczego 
podniesiony zarzut został uznany za niezasadny. 

Kierując się przedstawionymi względami, Sąd Najwyższy na mocy art. 537 § 1 k.p.k. orzekł jak w 
części dyspozytywnej niniejszego postanowienia. 
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Sądu Najwyższego 
 

z dnia 20 lipca 2006 r. 
 

I KZP 21/06 
 

1. Organ sądowy państwa wykonania europejskiego nakazu aresztowania może odmówić 
przekazania osoby ściganej, jeśli ustali, że nakaz ten wydany został wbrew przesłankom dopuszczalności 
jego wydania. 

2. O tym, czy przekazanie osoby ściganej europejskim nakazem aresztowania następuje w celu 
przeprowadzenia przeciwko niej - na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej - 
postępowania karnego, decydują nie przepisy państwa wykonania nakazu, ale przepisy państwa jego 
wydania, interpretowane z uwzględnieniem treści decyzji ramowej Rady Unii Europejskiej z dnia 13 
czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób pomiędzy 
Państwami Członkowskimi (2002/584/WSiSW). 

3. Wydanie europejskiego nakazu aresztowania jest dopuszczalne niezależnie od tego, czy 
postępowanie karne przeciwko osobie ściganej zostało wszczęte w państwie wydania nakazu. 
Przekazanie takiej osoby może jednak nastąpić tylko wtedy, gdy uwarunkowania podane jako podstawa 
wydania nakazu wskazują na to, że przeprowadzenie takiego postępowania jest prawnie możliwe. 

4. Ponieważ przekazanie osoby ściganej następuje w celu prowadzenia postępowania karnego, 
osoba, której dotyczył europejski nakaz aresztowania, powinna być z powrotem przekazana do państwa 
jego wykonania, jeżeli w państwie wydania nakazu nie dojdzie do wszczęcia takiego postępowania. 
OSNKW 2006/9/77, OSP 2007/6/70, Biul.SN 2006/7/13 
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Skład orzekający 
 

  Przewodniczący: Prezes SN L. Paprzycki.   
  Sędziowie SN: P. Hofmański (sprawozdawca), S. Zabłocki.   
  Prokurator Prokuratury Krajowej: B. Mik.   

 

Sentencja 
 

  Sąd Najwyższy w sprawie Adama G., po rozpoznaniu przedstawionego na podstawie art. 441 § 1 
k.p.k. przez Sąd Apelacyjny w W., postanowieniem z dnia 20 czerwca 2006 r., zagadnienia prawnego 
wymagającego zasadniczej wykładni ustawy:   

  "I. Czy zawarte w dyspozycji art. 607k § 1 k.p.k. sformułowanie dotyczące przekazania z terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej osoby ściganej europejskim nakazem aresztowania «w celu przeprowadzenia 
przeciwko niej postępowania karnego» (podkr. SA) winno być interpretowane ściśle z jego brzmieniem, co 
oznaczałoby przekazanie wyłącznie bezpośrednio do przeprowadzenia postępowania karnego, czy też 
dopuszczalna jest szeroka interpretacja pojęcia «w celu przeprowadzenia postępowania karnego» (podkr. 
SA), oznaczająca możliwość przekazania osoby ściganej europejskim nakazem aresztowania do innego 
postępowania niż postępowanie karne w państwie wydania europejskiego nakazu aresztowania, 
zmierzającego bezpośrednio do stworzenia warunków formalnoprawnych do przeprowadzenia 
postępowania karnego, które to warunki uzależnione są od wydania uznaniowej decyzji przez sądowy 
organ tego państwa, w szczególności, gdy decyzja ta ma ustanowić, że osoba ścigana, będąca nieletnim 
w rozumieniu prawa państwa wydania europejskiego nakazu aresztowania, odpowiadać będzie w tym 
państwie za popełniony czyn wyczerpujący znamiona przestępstwa w postępowaniu karnym,   

  II. czy odmowa wykonania europejskiego nakazu aresztowania przez sąd polski dopuszczalna jest 
wyłącznie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w dyspozycji art. 607p k.p.k. (bezwzględne 
przesłanki odmowy) i art. 607r § 1 k.p.k. (względne przesłanki odmowy), czy też odmowa taka możliwa 



jest także na skutek innych przyczyn, np. stwierdzenia przez sąd polski braku przesłanek określonych w 
dyspozycji art. 607k § 1 k.p.k."   

  uchwalił udzielić odpowiedzi jak wyżej.   
 

Uzasadnienie faktyczne 
 

  I. Przedstawione przez Sąd Apelacyjny zagadnienie prawne wymagające zasadniczej wykładni 
ustawy wyłoniło się w następujących okolicznościach faktycznych.   

  W dniu 26 kwietnia 2006 r. Zastępca Prokuratora Królewskiego Prokuratury Prokuratora 
Królewskiego Brukseli wydał europejski nakaz aresztowania dotyczący poszukiwanego Adama G., 
urodzonego 20 października 1988 r., obywatela polskiego, mającego stałe miejsce zamieszkania w 
Polsce. Nakaz wydany został w związku z wydaniem postanowienia tymczasowego przez Sędziego dla 
Nieletnich Brukseli z dnia 26 kwietnia 2006 r., nakazującego umieszczenie Adama G. w Państwowym 
Zakładzie Nadzoru Ochronnego Nieletnich. Zarówno to postanowienie, jak i europejski nakaz 
aresztowania wydane zostały w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego, wspólnie z inną osobą, 
w dniu 12 kwietnia 2006 r. w Brukseli, przestępstwa morderstwa w celu ułatwienia kradzieży na osobie 
Joe H., określonego w art. 66, 461, 468 i 475 Kodeksu karnego Belgii. Przestępstwo to zagrożone jest w 
Belgii karą dożywotniego pozbawienia wolności.   

  Adam G. został zatrzymany w Polsce w dniu 27 kwietnia 2006 r. W dniu 29 kwietnia 2006 r. do 
Sądu Okręgowego w W. wpłynął wniosek Prokuratora Okręgowego w W. o wykonanie europejskiego 
nakazu aresztowania wobec Adama G., wraz z wnioskiem o zastosowanie wobec niego tymczasowego 
aresztowania na okres 3 miesięcy. Postanowieniem wydanym w dniu 29 kwietnia 2006 r. Sąd Okręgowy 
w W. zastosował wobec Adama G. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 
okres 3 miesięcy, to jest do dnia 27 czerwca 2006 r., natomiast odroczył na dzień 31 maja 2006 r. 
posiedzenie w przedmiocie wykonania europejskiego nakazu aresztowania, po odebraniu od Adama G. 
oświadczenia, że nie wyraża zgody na przekazanie go do Belgii oraz na niestosowanie wobec niego art. 
607e § 1 k.p.k. Jednocześnie Sąd Okręgowy postanowił zwrócić się - w trybie określonym w art. 607z § 1 
k.p.k. - do Zastępcy Prokuratora Prokuratury Prokuratora Królewskiego Brukseli o nadesłanie treści 
wszystkich przepisów regulujących w Królestwie Belgii odpowiedzialność karną osób, które popełniły 
zbrodnię morderstwa w celu ułatwienia kradzieży po ukończeniu 17 roku życia, a przed uzyskaniem 
pełnoletności. W odpowiedzi na to wystąpienie, Prokuratura Prokuratora Królewskiego Brukseli wyjaśniła 
reguły pociągania do odpowiedzialności przed sądem dla dorosłych osób, które w chwili czynu nie 
ukończyły 18 roku życia, a w załączniku podano treść art. 9, 79 i 80 Kodeksu karnego Belgii oraz art. 38 
belgijskiej ustawy z dnia 8 kwietnia 1965 r. o ochronie nieletnich. Poinformowano także Sąd Okręgowy, że 
Prokuratura Prokuratora Królewskiego Brukseli zamierza wystąpić do sędziego rodzinnego o przekazanie 
sprawy Adama G., wobec czego odpowiadałby on przed sądem belgijskim jak osoba dorosła.   

  W dniu 11 maja 2006 r. przeprowadzone zostało przez Prokuratora, delegowanego do Prokuratury 
Okręgowej w W., przesłuchanie Adama G. w W., z udziałem Zastępcy Prokuratora Królewskiego Brukseli, 
komisarzy belgijskiej Policji Federalnej oraz sędziego śledczego Sądu Pierwszej Instancji w Brukseli; 
dokonano także rejestracji przebiegu tych czynności za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.   

  Postanowieniem z dnia 16 maja 2006 r., Sąd Okręgowy w W. zwrócił się do Prokuratury 
Prokuratora Królewskiego Brukseli o dodatkowe wyjaśnienia mechanizmu funkcjonowania art. 38 ustawy 
z dnia 8 kwietnia 1965 r. o ochronie nieletnich, w szczególności co do tego, czy możliwe jest - jeszcze 
przed przekazaniem Adama G. do Belgii - wystąpienie o zastosowanie wobec niego art. 38 ustawy z dnia 
8 kwietnia 1965 r. o ochronie nieletnich, co stworzyłoby sytuację, w której wykonując europejski nakaz 
aresztowania sąd polski miałby wiedzę w kwestii trybu, w jakim osoba ścigana będzie w Belgii pociągnięta 
do odpowiedzialności.   

  W dniu 29 maja 2006 r. wpłynęło pismo Prokuratury Prokuratora Królewskiego Brukseli, w którym 
wyjaśniono, że w trybie art. 38 belgijskiej ustawy z dnia 8 kwietnia 1965 r. o ochronie nieletnich sędzia dla 
nieletnich w formie wyroku musi zdecydować o ewentualnym przekazaniu sprawy nieletniego 
prokuratorowi, w konsekwencji czego odpowiadałby on przed sądem jak osoba dorosła. Decyzję tę 
podejmuje po uzyskaniu stosownych opinii i przy uwzględnieniu takich elementów jak: okoliczności 
popełnienia i charakter zarzucanych czynów, uprzednia karalność oraz cechy osobowe podejrzanego. 
Wyjaśniono także, że w wypadku ściganego europejskim nakazem aresztowania Adama G. podjęto już 
czynności zmierzające do ustalenia koniecznych przesłanek przekazania jego sprawy prokuratorowi 
(między innymi złożony został wniosek o sporządzenie opinii, przesłuchano Adama G. w dniu 11 maja 
2006 r. w Warszawie), co wskazuje na to, że sędzia rodzinny poważnie rozważa przekazanie sprawy 



prokuratorowi, zwłaszcza z uwagi na wagę czynu, o który jest podejrzany Adam G. oraz okoliczność, iż 
już uprzednio był w Belgii sądzony za kradzież przez sąd dla nieletnich.   

  Ponadto poinformowano, że w wypadku wydania przez Sąd dla Nieletnich w Brukseli wyroku w 
trybie art. 38 ustawy z 8 kwietnia 1965 r., wszystkie postanowienia wydane w tej sprawie poprzednio 
przestają obowiązywać, w tym także postanowienie, które stało się podstawą wydania europejskiego 
nakazu aresztowania, a w związku z tym zachodziłaby konieczność wystąpienia z nowym nakazem. 
Wydanie tego wyroku przed przekazaniem Adama G. do Belgii spowodowałoby ten skutek, że miałby on 
prawo do złożenia od tego wyroku sprzeciwu, na skutek czego sprawa musiałaby powrócić do sędziego 
dla nieletnich, czyli do fazy poprzedzającej wszczęcie postępowania karnego.   

  W dniu 31 maja 2006 r. Sąd Okręgowy w W. wydał postanowienie o przekazaniu organom wymiaru 
sprawiedliwości Królestwa Belgii Adama G., w celu przeprowadzenia przeciwko niemu na terytorium Belgii 
postępowania karnego, pod warunkiem, że Adam G. będzie odesłany na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej po prawomocnym zakończeniu postępowania w państwie wydania nakazu europejskiego. 
Uzasadniając to postanowienie Sąd Okręgowy w W. - dostrzegając całą złożoność problemów, przed 
rozwiązaniem których stanął - wskazał, że przekazanie Adama G. do Belgii następuje w celu 
przeprowadzenia przeciwko niemu postępowania karnego i w razie prawomocnego skazania powinien być 
- jako obywatel polski - odesłany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wprawdzie w postanowieniu 
Sądu Okręgowego nie sformułowano wprost warunku, że odesłanie Adama G. do Polski powinno nastąpić 
także w wypadku niezastosowania wobec niego art. 38 belgijskiej ustawy z dnia 8 kwietnia 1965 r. o 
ochronie nieletnich, niemniej przez wskazanie, że przekazanie następuje wyłącznie w celu 
przeprowadzenia postępowania karnego, warunek taki w istocie wyrażono.   

  Na posiedzeniu w dniu 31 maja 2006 r. przedłużony został ponadto okres tymczasowego 
aresztowania osoby ściganej do dnia 31 lipca 2006 r.   

  Postanowienie z dnia 31 maja 2006 r. w przedmiocie przekazania Adama G. do Belgii na mocy 
europejskiego nakazu aresztowania zostało zaskarżone przez jego obrońców.   

  W zażaleniu sporządzonym przez adwokata Tadeusza V. sformułowany został zarzut obrazy art. 
607k k.p.k., przez przekazanie Adama G. organom wymiaru sprawiedliwości Królestwa Belgii, mimo braku 
ustalenia, że następuje to w celu przeprowadzenia tam wobec niego postępowania karnego. Autor 
zażalenia domagał się zmiany zaskarżonego postanowienia przez odmowę wykonania europejskiego 
nakazu aresztowania w stosunku do Adama G.   

  W zażaleniu sporządzonym przez adwokata Mikołaja P. podniesiono ponadto zarzut obrazy art. 
607r § 1 pkt 6 w zw. z art. 6 k.p.k., przez nieskorzystanie z możliwości odmowy przekazania osoby 
ściganej władzom Królestwa Belgii, pomimo tego, że możliwe jest wymierzenie w Belgii kary 
dożywotniego pozbawienia wolności oraz tego, że jedynie przeprowadzenie postępowania w Polsce 
umożliwi zapewnienie pełnej realizacji prawa do obrony. Podnosząc ten zarzut obrońca wniósł o zmianę 
zaskarżonego postanowienia i odmowę przekazania Adama G. do Belgii, względnie o uchylenie 
zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w 
W.   

  Rozpoznając zażalenia obrońców osoby ściganej, w dniu 20 czerwca 2006 r. Sąd Apelacyjny w W. 
uznał, że w sprawie zachodzi potrzeba dokonania zasadniczej wykładni ustawy i odraczając posiedzenie 
przekazał Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawne przytoczone na wstępie, przedłużając jednocześnie 
okres tymczasowego aresztowania wobec Adama G. do dnia 27 lipca 2006 r.   

  W uzasadnieniu postanowienia Sąd Apelacyjny w W. wskazał, że dostrzega, iż postępowanie w 
trybie art. 38 belgijskiej ustawy z 8 kwietnia 1965 r. o ochronie nieletnich, które miałoby być 
przeprowadzone w Belgii po przekazaniu Adama G., zmierza wprawdzie do stworzenia warunków 
przeprowadzenia w sprawie postępowania karnego, samo jednak nie jest postępowaniem karnym sensu 
stricto . W związku z tym pojawia się kwestia, czy sformułowanie użyte przez ustawodawcę w art. 607k § 
1 k.p.k. "w celu przeprowadzenia postępowania karnego" powinno być interpretowane ściśle, czy też 
przyjmując jego rozszerzającą wykładnię można uznać, że także w okolicznościach faktycznych i 
prawnych występujących w rozpoznawanej sprawie, celem przekazania jest przeprowadzenie 
postępowania karnego. Wskazując argumenty przemawiające za każdą z możliwych interpretacji Sąd 
Apelacyjny dostrzega jednak także zagadnienie, które w stosunku do wyżej omówionego ma w istocie 
charakter wyjściowy. Wiąże się ono mianowicie z wątpliwością, czy orzekając w przedmiocie wykonania 
europejskiego nakazu aresztowania sąd polski jest w ogóle uprawniony do badania przesłanek prawnych, 
które legły u podstaw jego wydania. Wątpliwości Sądu Apelacyjnego budzi to, czy katalog negatywnych 
przesłanek wykonania europejskiego nakazu aresztowania przewidziany w art. 607p i art. 607r k.p.k. jest 



zamknięty, czy też przesłanki takie mogą wynikać także z innych przepisów, a w szczególności z art. 607k 
§ 1 k.p.k., który pozwala na przekazanie osoby ściganej władzom sądowym innego państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej jedynie wówczas, gdy następuje to w celu przeprowadzenia 
postępowania karnego.   

  Prokurator Prokuratury Krajowej, zajmując w sprawie stanowisko wyraził zapatrywanie, zgodnie z 
którym, orzekając w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania (art. 607l k.p.k.), sąd w pierwszej 
kolejności bada, czy nakaz europejski odpowiada wymogom art. 607k § 1 k.p.k. i decyzji ramowej Rady 
Unii Europejskiej z dnia 13 czerwca 2002 r. (2002/584/WSiSW) w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób pomiędzy Państwami Członkowskimi, następnie zaś, czy nie 
zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 607p k.p.k., art. 607r k.p.k. oraz art. 607s k.p.k.   

  II. Rozważając przedstawione przez Sąd Apelacyjny zagadnienia prawne Sąd Najwyższy doszedł 
do przekonania, że spełniają one wymogi określone w art. 441 § 1 k.p.k., gdyż dotyczą kwestii o 
skomplikowanym charakterze, dotąd nierozważanych w judykaturze, a od przyjętego sposobu interpretacji 
zależy rozstrzygnięcie sprawy.   

  Przystępując do zasadniczych rozważań na temat zagadnień prawnych przedstawionych przez 
Sąd Apelacyjny w W. trzeba dokonać kilku założeń wyjściowych.   

  Po pierwsze, trzeba przyjąć, że postępowanie, które zostało obecnie wszczęte w sprawie Adama 
G. w Belgii w trybie art. 38 belgijskiej ustawy z dnia 8 kwietnia 1965 r. o ochronie nieletnich zmierza do 
podjęcia decyzji co do trybu, w jakim zostanie on pociągnięty do odpowiedzialności i w związku z tym 
samo w sobie nie jest postępowaniem karnym. Postępowanie to może w efekcie doprowadzić albo do 
wszczęcia postępowania karnego (przekazanie sprawy prokuratorowi) albo postępowania przeciwko 
nieletnim. To ostatnie postępowanie, niezależnie od tego, jak klasyfikowane jest w systemie prawa 
państwa wydania i wykonania europejskiego nakazu aresztowania, nie jest postępowaniem karnym w 
rozumieniu decyzji ramowej Rady Unii Europejskiej z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego 
nakazu aresztowania i procedury przekazywania osób pomiędzy państwami członkowskimi Unii 
Europejskiej (2002/548/WSiSW). Decyzja ta tego rodzaju postępowania w ogóle nie dotyczy. Wprawdzie 
ani w żadnym z artykułów decyzji ramowej, ani też - w konsekwencji - w ustawach krajowych 
implementujących ową decyzję, wprost takiego stwierdzenia nie zawarto, tym niemniej, jak słusznie 
wskazano w uzasadnieniu postanowienia Sądu Apelacyjnego w W., w art. 5 preambuły decyzji ramowej 
mowa jest o przekazywaniu osób w celu wszczęcia postępowania prowadzącego do wydania wyroku w 
sprawach karnych. Trzeba też zwrócić uwagę na treść opinii Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zapobiegania przestępczości nieletnich, sposobów postępowania w 
kwestii przestępczości nieletnich oraz roli wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich w Unii Europejskiej z 
dnia 9 maja 2006 r. (2006/C 110/13), w której podnosi się, że w państwach Unii Europejskiej brak jest 
jakiejkolwiek wspólnej strategii zwalczania przestępczości nieletnich, natomiast dotąd przyjmowane 
instrumenty prawne, takie jak właśnie europejski nakaz aresztowania, nie dotyczą tej kategorii sprawców.   

  Niestety, sąd polski pozbawiony jest prawnej możliwości sformułowania pytania prejudycjalnego do 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na podstawie art. 35 Traktatu o Unii Europejskiej, gdyż Polska 
nie złożyła dotąd deklaracji o uznaniu jego kompetencji w zakresie instrumentów trzeciego filaru Unii 
Europejskiej na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu. Tymczasem kwestia stosowania europejskiego nakazu 
aresztowania w sprawach wobec nieletnich jest zagadnieniem zakresu obowiązywania i ważności decyzji 
ramowej z dnia 13 czerwca 2002 r. Biorąc pod uwagę to uwarunkowanie normatywne, Sąd Najwyższy 
musi zająć w przedmiotowej kwestii stanowisko samodzielnie.   

  To wstępne założenie, według którego procedura przewidziana w decyzji ramowej nie dotyczy 
postępowań przeciwko nieletnim, otwiera dopiero zagadnienie sposobu rozumienia celu, w jakim 
następuje przekazanie osoby ściganej w trybie europejskiego nakazu aresztowania.   

  Druga kwestia wstępna wiąże się ze sposobem uszeregowania przedstawionych do rozstrzygnięcia 
Sądowi Najwyższemu zagadnień prawnych w postanowieniu Sądu Apelacyjnego w W. Otóż, nie może 
ulegać wątpliwości, że zagadnienie przedstawione jako drugie ma charakter wyjściowy i tylko w 
zależności od tego, w jaki sposób zostanie rozstrzygnięte, rysuje się potrzeba analizowania zagadnienia 
przedstawionego jako pierwsze. Nie może bowiem ulegać wątpliwości, że badanie celu jaki przyświecał 
organowi sądowemu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który wydał europejski nakaz 
aresztowania, jest niczym innym jak ponownym badaniem (swego rodzaju weryfikacją) przesłanek, od 
spełnienia których zależy dopuszczalność jego wydania. Zatem, dopiero pozytywna odpowiedź na to 
pytanie otwiera potrzebę rozważenia sposobu rozumienia wymogu, aby nakaz wydany był "w celu 
przeprowadzenia (...) postępowania karnego". To powoduje, że układ tez niniejszej uchwały Sądu 



Najwyższego nie odpowiada układowi zagadnień prawnych przedstawionych przez Sąd Apelacyjny w W. 
Ponadto Sąd Najwyższy uznał za stosowne przeanalizowanie przedstawionych zagadnień prawnych w 
nieco poszerzonym kontekście, biorąc pod uwagę to, że zarówno treść uzasadnienia postanowienia Sądu 
Okręgowego w W. z dnia 31 maja 2006 r., jak i uzasadnienia postanowienia Sądu Apelacyjnego w W. z 
dnia 20 czerwca 2006 r. przekonują o potrzebie uporządkowania pojęć w obszarze stosowania przepisów 
o przekazywaniu osób w trybie europejskiego nakazu aresztowania między państwami członkowskimi Unii 
Europejskiej.   

  III. Formułując zagadnienie prawne oznaczone jako drugie, Sąd Apelacyjny w W. dopuszcza 
możliwość potraktowania okoliczności, o których mowa w art. 607k § 1 k.p.k., jako dodatkowych 
przesłanek odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania. W tym kierunku zmierza także 
stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 30 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Krajowej. 
Założenie to Sąd Najwyższy uważa za błędne. Przesłanki wykonania europejskiego nakazu aresztowania 
sformułowane zostały wyłącznie w art. 607p i art. 607r k.p.k. (a w wypadku nakazu europejskiego 
wydanego w celu wykonania kary pozbawienia wolności lub środka polegającego na pozbawieniu 
wolności wobec osoby ściganej -także w art. 607s k.p.k.). Przepisy te są wynikiem implementacji art. 3 i 4 
decyzji ramowej z dnia 13 czerwca 2002 r.   

  Cel europejskiego nakazu aresztowania (przeprowadzenie postępowania karnego) stanowi 
natomiast jedną z przesłanek jego wydania, a nie wykonania. To do organu sądowego państwa wydania 
europejskiego nakazu aresztowania należy dokonanie oceny, czy celem, w jakim żąda on przekazania 
osoby ściganej, jest przeprowadzenie postępowania karnego. Przesłanka ta (podobnie, jak na przykład 
istnienie podejrzenia popełnienia przestępstwa) nie może być zatem traktowana tak samo, jak przesłanki 
wykonania nakazu, a jeżeli - w bardzo ograniczonym zakresie - podlega kontroli przez organ sądowy 
państwa wykonania nakazu, to właśnie w kontekście dopuszczalności wydania nakazu a nie 
dopuszczalności przekazania osoby ściganej do państwa, w którym wydano nakaz.   

  W związku z powyższym, jako zasadnicze jawi się zagadnienie, czy organowi sądowemu państwa 
wykonania nakazu w ogóle wolno dokonywać powtórnego ustalania (weryfikowania) przesłanek, które 
zdecydowały o wydaniu tego nakazu. W orzecznictwie zaprezentowano dotąd rozbieżne zapatrywania w 
tej kwestii. I tak na przykład irlandzki High Court w dwóch orzeczeniach z dnia 9 września 2005 r. i z dnia 
14 października 2005 r. wydanych w sprawie Minister of Justice, Equality and Law Reform v. Michael 
Falkon (2005 36Ext), cyt. za: M. Hudzik: Europejski nakaz aresztowania a nieletni sprawcy czynów 
zabronionych - zagadnienia wybrane (artykuł złożony do druku w Europejskim Przeglądzie Sądowym) 
uznał dopuszczalność takiej weryfikacji, zastrzegając jednak, że możliwe to jest jedynie w wyjątkowych 
wypadkach (podobnie Sąd Apelacyjny w Krakowie w postanowieniu z dnia 15 lipca 2004 r., II AKz 257/04, 
Krak. Zesz. Sąd. 2004, nr 9, poz. 41). Odmienne stanowisko zajął belgijski Sąd Kasacyjny w orzeczeniu z 
dnia 25 stycznia 2005 r. wydanym w sekcji flamandzkiej, 2 Izba, P.05,0065,N (cyt. za M. Hudzik, jw.), 
wywodząc, że sędzia decydujący w przedmiocie wykonania europejskiego nakazu aresztowania nie bada 
jego zgodności z prawem, gdyż jest to zastrzeżone wyłącznie dla organów państwa wydającego nakaz. W 
piśmiennictwie zagadnienie to nie było dotąd szerzej analizowane, jednak należy odnotować jednostkowe 
wypowiedzi, w świetle których badanie zgodności z prawem europejskiego nakazu aresztowania w 
państwie jego wykonania nie jest wykluczone (S. de Groot, Mutual Trust in (European) Extradition w: R. 
Blexton red.: Handbook on the European Arrest Warrant, The Hague 2005, s. 91; F. Impalà, The 
European Arrest Warrant in the Italian legal system. Between mutual recognition and mutual fear within 
the European Area of Freedom, Security and Justice, Utrecht Law Review, Volume 1, Issue 2 (December) 
2005, s. 70; M. Hudzik: Dobre narzędzie, niedobra sprawa, Rzeczpospolita 2006, nr 132). Sąd Najwyższy 
prezentuje w tej kwestii stanowisko, że weryfikacja zgodności z prawem europejskiego nakazu 
aresztowania jest w państwie wykonania tego nakazu prawnie dopuszczalna, choć w bardzo 
ograniczonym zakresie i tylko w odniesieniu do niektórych przesłanek wydania nakazu. W szczególności 
należy podkreślić, że nie jest dopuszczalne weryfikowanie zasadności decyzji organu sądowego państwa 
wydania nakazu, które mają charakter ocenny. Do takich należy z pewnością ustalenie, że zachodzi 
uzasadnione przypuszczenie popełnienia przestępstwa przez osobę, której dotyczy nakaz (zob. powołane 
postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 lipca 2004 r.). Odmienny charakter mają 
natomiast takie przesłanki, jak na przykład kompetencja konkretnego organu do wydania nakazu.   

  Na marginesie rozważań dotyczących przedstawionych przez Sąd Apelacyjny zagadnień prawnych 
należy zaznaczyć, że właśnie kwestia kompetencji Prokuratora Prokuratury Prokuratora Królewskiego 
Brukseli do wydania europejskiego nakazu aresztowania w sprawie Adama G. może nasuwać poważne 
wątpliwości. Zgodnie bowiem z art. 32 § 2 belgijskiej ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r., implementującej 



europejski nakaz aresztowania, kompetencje prokuratora królewskiego do wydania europejskiego nakazu 
aresztowania ograniczone zostały do sytuacji, w której przekazanie nastąpić ma w celu wykonania 
orzeczonej kary, względnie innego środka polegającego na pozbawieniu wolności, o którym mowa w art. 
2a decyzji ramowej z dnia 13 czerwca 2002 r. Europejski nakaz aresztowania wydany w celu 
przeprowadzenia przeciwko osobie ściganej postępowania karnego (i oparty na postanowieniu o 
tymczasowym aresztowaniu lub innej decyzji spełniającej podobną funkcję) powinien natomiast być 
wydany, zgodnie z art. 32 ust. 1 belgijskiej ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r., przez sędziego śledczego. 
To rozwiązanie ustawowe musi być wzięte pod uwagę w kontekście treści europejskiego nakazu 
aresztowania wystawionego w niniejszej sprawie, gdzie pod pkt b) wskazującym decyzję, na podstawie 
której sporządzono nakaz, postanowienie Sądu Pierwszej Instancji - Sądu dla Nieletnich w Brukseli z 26 
kwietnia 2006 r. wymienione zostało w pkt 1 (nakaz aresztowania lub decyzja mająca ten sam skutek), a 
nie w pkt 2 (podlegające wykonaniu orzeczenie). Spostrzeżenia te nie pozwalają jednak na jednoznaczne 
stwierdzenie, że w niniejszej sprawie europejski nakaz aresztowania został wydany przez osobę 
nieuprawnioną, albowiem na uwadze trzeba mieć także i to, że w postępowaniu prowadzonym obecnie w 
Belgii sprawa nie została jeszcze przekazana prokuratorowi w trybie art. 38 belgijskiej ustawy z dnia 8 
kwietnia 1965 r. o ochronie nieletnich, w związku z czym kompetencje sędziego śledczego do wydawania 
postanowień mogą okazać się wątpliwe. Zagadnienie to leży poza zakresem rozpoznania sprawy przez 
Sąd Najwyższy, z uwagi na zakres przedstawionych w trybie art. 441 § 1 k.p.k. zagadnień prawnych. 
Przed wydaniem ostatecznego orzeczenia w przedmiocie wykonania europejskiego nakazu aresztowania 
w niniejszej sprawie konieczne będzie jednak rozważenie tej kwestii przy uwzględnieniu treści art. 2 § 3 
belgijskiej ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r., zgodnie z którym europejski nakaz aresztowania jest decyzją 
wydaną przez kompetentny organ sądowy państwa członkowskiego Unii Europejskiej.   

  W ocenie Sądu Najwyższego przesłanką wymagającą weryfikacji jest także cel, w jakim europejski 
nakaz aresztowania został wydany. Jasne jest zatem, że stwierdzenie przez organ sądowy państwa 
wykonania nakazu, iż nakaz wydany został na przykład w celu przeprowadzenia postępowania cywilnego, 
musi prowadzić w konsekwencji do odmowy wykonania nakazu. Nie może przy tym ulegać wątpliwości to, 
że w takich sytuacjach odmowa przekazania osoby ściganej następuje nie z powodu wystąpienia 
negatywnych przesłanek wykonania nakazu, ale z tego powodu, iż nakaz wydano pomimo braku 
spełnienia przesłanek jego wydania w państwie żądającym przekazania osoby ściganej (a zatem 
stwierdzenia, że decyzja przekazana organowi sądowemu państwa wykonania nakazu w istocie nie jest 
europejskim nakazem aresztowania).   

  Jest przy tym niewątpliwe, że kontrolne badanie przesłanek wydania europejskiego nakazu 
aresztowania musi poprzedzić ocenę, czy nie zachodzą negatywne przesłanki jego wykonania (zarówno 
te, które przekazanie osoby ściganej na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskim 
czynią prawnie niedopuszczalnym, jak i te, które pozwalają jedynie na odmowę wykonania nakazu).   

  Dopuszczalność negatywnej weryfikacji przesłanek wydania nakazu w państwie jego wykonania 
musi być, jak wcześniej podkreślono, ograniczona do zupełnie wyjątkowych wypadków, o czym przesądza 
zasada wzajemnego zaufania, stanowiąca fundament współpracy sądowej między państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej.   

  Zaprezentowane stanowisko wymaga uzupełniającego stwierdzenia, że ocena spełnienia lub 
niespełnienia przesłanek wydania europejskiego nakazu aresztowania musi być w każdym wypadku 
dokonywana przez pryzmat prawa krajowego państwa, w którym nakaz ten wydano, jednak zawsze przy 
uwzględnieniu treści decyzji ramowej, którą interpretowane przepisy transponują do krajowego porządku 
prawnego. Dokonanie próby takiej weryfikacji przez organ sądowy państwa wykonania nakazu w aspekcie 
treści prawa tego właśnie państwa, a nie prawa państwa wydania nakazu, prowadzić mogłoby (aczkolwiek 
nie zawsze musiałoby, przy uwzględnieniu tego, że przepisy krajowe powinny stanowić precyzyjną 
transpozycję tej samej decyzji ramowej Rady Unii Europejskiej) do chaosu i w sposób rażący naruszałoby 
zasadę wzajemnego zaufania. Nie sposób przecież wymagać od organu sądowego państwa wydania 
nakazu, aby podejmując decyzję o jego wydaniu, uwzględnił także przesłanki wydania nakazu przez 
pryzmat przepisów państwa jego wykonania.   

  IV. Uznanie, że cel, w jakim ma nastąpić przekazanie osoby ściganej na terytorium państwa 
wydania europejskiego nakazu aresztowania, należy do tych jego przesłanek, które podlegają kontroli ze 
strony organu sądowego państwa jego wykonania, przenosi rozważania na obszar, którego dotyczy 
pierwsze z zagadnień prawnych przedstawionych Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia przez Sąd 
Apelacyjny w W. Zajmując stanowisko w tej kwestii, trzeba uwzględnić przyjęte już założenia i uznać, że 
to nie przepisy prawa polskiego ani też same przepisy decyzji ramowej Rady Unii Europejskiej (które 



przecież zgodnie art. 34 ust. 2b Traktatu o Unii Europejskiej nie podlegają bezpośredniemu stosowaniu), 
lecz przepisy prawa belgijskiego, wykładane przy uwzględnieniu treści decyzji ramowej, tworzą tu 
właściwy pryzmat oceny. Przyznać jednak trzeba, że wobec zasadniczej zbieżności unormowań prawnych 
odnoszących się do tej kwestii, ustalenia interpretacyjne mają walor uniwersalny.   

  Przed przystąpieniem do dalszych rozważań zachodzi konieczność kolejnego wstępnego 
rozstrzygnięcia, czy Sąd Najwyższy uprawniony jest do dokonywania w trybie art. 441 k.p.k. interpretacji 
decyzji ramowych oraz prawa obcego.   

  Przyznać należy, że gramatyczna wykładnia tego przepisu prowadzić powinna do wniosku, że 
aktem normatywnym, który może podlegać wykładni Sądu Najwyższego w trybie art. 441 k.p.k., jest 
jedynie akt normatywny noszący nazwę "ustawy", a więc ten, który jest uchwalany przez polski parlament 
w drodze określonej w art. 118-122 Konstytucji RP. Zdaniem Sądu Najwyższego, treść samego przepisu 
art. 441 § 1 k.p.k. powinna być jednak interpretowana funkcjonalnie, co prowadzi do wniosku, że 
przedmiotem pytania prawnego może być nie tylko przepis ustawy, ale także przepis rozporządzenia, 
ratyfikowanej umowy międzynarodowej, aktu prawa miejscowego, a nawet przepis prawa obcego, jeśli 
tylko do zinterpretowania tego przepisu zobligowany jest - w związku z sytuacją procesową występującą w 
konkretnej sprawie - sąd odwoławczy przy rozpoznawaniu środka odwoławczego i wyłoni się zagadnienia 
prawne wymagające dokonania zasadniczej wykładni przepisu (-ów) tego aktu normatywnego.   

  Funkcją przepisu art. 441 § 1 k.p.k. jest zapewnienie jednolitości orzecznictwa w sprawach karnych 
w sferze, jaką stanowi interpretacja treści prawa. Sądy odwoławcze przy rozpoznawaniu środków 
odwoławczych stają niejednokrotnie nie tylko przed koniecznością zinterpretowania treści przepisów 
ustawy, ale także i innych aktów normatywnych przewidzianych w polskim systemie konstytucyjnym, a w 
związku z rozwojem kontaktów międzynarodowych także ratyfikowanych przez Polskę traktatów oraz 
aktów normatywnych występujących w systemach konstytucyjnych innych państw. Zagadnienie prawne, 
budzące poważne wątpliwości i wymagające zasadniczej wykładni, może zatem powstać nie tylko przy 
interpretacji przepisu aktu normatywnego noszącego nazwę "ustawy", ale także i innych aktów 
normatywnych. Rozporządzenia są zresztą stanowione na podstawie szczegółowych upoważnień 
zawartych w ustawie, zawierają normy powszechnie obowiązujące i służące prawidłowemu wykonaniu 
ustawy, uzupełniają treść regulacji ustawowej i konkretyzują powinność zachowania adresatów ustawy. Z 
kolei akty prawa miejscowego są źródłami powszechnie obowiązującego prawa RP na obszarach 
działania organów, które je ustanowiły. Umowy międzynarodowe po ich ogłoszeniu stanowią część 
krajowego porządku prawnego i są bezpośrednio stosowane, jeżeli ich stosowanie nie jest uzależnione od 
wydania ustawy.   

  Zarówno w orzecznictwie Sądu Najwyższego (zob. np. uzasadnienia uchwał: z dnia 30 listopada 
1986 r., VI KZP 12/86, OSNKW 1986, z. 12, poz. 91, z dnia 30 maja 1989 r., VI KZP 4/89, OSNKW 1989, 
z. 5-6, poz. 37; z dnia 17 listopada 1997 r., I KZP 16/97, OSNKW 1997, z. 11-12, poz. 95; z dnia 19 lutego 
2003 r., I KZP 47/02, OSNKW 2003, z. 3-4, poz. 23; z dnia 20 lipca 2005 r., I KZP 18/05, OSNKW 2005, z. 
9, poz. 74), jak i w literaturze przedmiotu (zob. np. R. A. Stefański: Instytucja pytań prawnych do Sądu 
Najwyższego w sprawach karnych, Kraków 2001, s. 268-269; J. Bratoszewski: Działalność 
uchwałodawcza Sądu Najwyższego. Wybrane problemy w: T. Nowak red.: Nowe prawo karne procesowe. 
Zagadnienia wybrane. Księga ku czci Profesora Wiesława Daszkiewicza, Poznań 1999, s. 187; S. 
Włodyka: Przesłanki dopuszczalności pytań prawnych do Sądu Najwyższego, NP 1971, nr 2, s. 176; P. 
Hofmański red.: E. Sadzik, K. Zgryzek: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. II, Warszawa 2004, 
s. 652, uwagi wyrażone przy akceptacji wskazanej uchwały I KZP 47/02 z dnia 19 lutego 2003 r.) 
ugruntowany jest pogląd o konieczności funkcjonalnej interpretacji art. 441 § 1 k.p.k. i o dopuszczalności 
dokonywania przez Sąd Najwyższy w tym trybie wykładni przepisów prawa zawartych także w aktach 
normatywnych, niestanowiących "ustawy" w rozumieniu Konstytucji RP.   

  Również zinterpretowanie prawa obcego może być konieczne dla ustalenia, czy ma zastosowanie 
przepis ustawy polskiej (np. przy dokonywaniu oceny działania zasady wzajemności) lub też ustalenia, czy 
do respektowania określonego przepisu ustawy obcej państwo polskie zobowiązane jest z tytułu akcesji 
do Unii Europejskiej i zasad funkcjonowania instrumentów należących do tzw. trzeciego filaru w zakresie 
ich prawidłowej implementacji. Trudności przy interpretacji przepisów prawa obcego, przed którymi stają 
sądy odwoławcze, mogą okazać się nieporównanie bardziej skomplikowane niż te związane z 
interpretacją prawa polskiego. Dostrzegając to ostatnie uwarunkowanie, w piśmiennictwie przyjmuje się 
nawet, że o ile interpretacja przepisów prawa polskiego wyłączona jest ze sfery zagadnień poznawanych 
w drodze opinii rzeczoznawców, o tyle treści prawa obcego może dotyczyć opinia biegłych.   

  W konsekwencji, nieracjonalne byłoby przyjmowanie założenia, że jedynym instrumentem 



zapewnienia jednolitości orzecznictwa w tej sferze, jaką stanowi wykładnia przepisów prawa obcego, 
stanowi skarga kasacyjna. Po pierwsze, wiele orzeczeń wydawanych w związku z międzynarodowym 
obrotem prawnym przybiera postać postanowienia, a te podlegają zaskarżeniu jedynie w drodze kasacji 
wnoszonej przez podmioty określone w art. 521 k.p.k. Po drugie, ujednolicanie orzecznictwa na tej drugiej 
drodze może następować dopiero na etapie, który w sferze współpracy międzynarodowej może okazać 
się zdecydowanie spóźniony. W postępowaniu karnym kasacja nie jest przecież zwykłym środkiem 
odwoławczym, lecz nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia prawomocnych, a więc podlegających już 
wykonaniu, orzeczeń sądowych. To wykonanie niesie zaś za sobą niekiedy bardzo drastyczne, trudne do 
naprawienia skutki, szczególnie w dziedzinie międzynarodowego obrotu prawnego. Wobec tego, właśnie 
w tej sferze celowe jest unikanie ewentualnych błędów w orzecznictwie sądowym jeszcze przed 
uprawomocnieniem się orzeczeń i skierowaniem ich do wykonania. Taką funkcję może więc spełniać 
instytucja zagadnień prawnych. Dostrzec należy także to, że rozwiązania wskazanych trudności nie 
można byłoby poszukiwać w częstszym stosowaniu przez Sąd Najwyższy w tego typu sprawach przepisu 
art. 441 § 5 k.p.k. Przejęcie sprawy do swego rozpoznania przez Sąd Najwyższy dopuszczalne jest 
bowiem jedynie w wypadku stwierdzenia, że sąd odwoławczy w sposób uprawniony przedstawił 
zagadnienie prawne w trybie art. 441 § 1 k.p.k. Jest natomiast rzeczą oczywistą, że nie jest możliwe 
odmienne rozumienie określenia "ustawa" w aspekcie uprawnień Sądu Najwyższego do dokonania 
zasadniczej wykładni w trybie art. 441 § 1 k.p.k. i w aspekcie uprawnień sądu odwoławczego do 
wystąpienia o dokonanie wykładni w tym trybie. Prerogatywa Sądu Najwyższego stanowi bowiem na 
gruncie tego przepisu jedynie pochodną uprawnień sądu odwoławczego.   

  Trzeba też przypomnieć, że na gruncie polskiego prawa karnego odejście od gramatycznej 
wykładni określenia "ustawa" dotyczy nie tylko przepisu art. 441 § 1 k.p.k., ale także np. art. 4 k.k. 
Pomimo tego, że jest w nim mowa jedynie o "ustawie", powszechnie i konsekwentnie przyjmuje się, że 
ilekroć przepis ustawy karnej odwołuje się do innych, choćby podustawowych, przepisów wyznaczających 
zakres bezprawności, to także i zmiana tych ostatnich musi być oceniana jako zmiana "ustawy" (por. np. 
uchwałę SN z dnia 27 października 1988 r., VI KZP 11/88, OSNKW 1988, z. 11-12, poz. 77 oraz wyroki 
SN: z dnia 21 lipca 1988 r., OSNKW 1988, z. 11-12, poz. 79 oraz z dnia 11 października 2000 r., III KKN 
356/99, OSNPiPr 2001, z. 2, poz. 1).   

  Ustalenie to otwiera, w ocenie Sądu Najwyższego, drogę do dokonania interpretacji art. 32 § 1 
belgijskiej ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r., w kontekście celu towarzyszącego wydaniu europejskiego 
nakazu aresztowania. Zgodnie z tym przepisem, europejski nakaz aresztowania może być wydany 
wówczas, gdy istnieją podstawy do przyjęcia, że osoba pożądana dla przeprowadzenia przeciwko niej 
postępowania karnego, znajduje się na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Jeżeli 
przyjąć założenie, że postępowanie w stosunku do nieletnich, uregulowane ustawą z dnia 8 kwietnia 1965 
r. o ochronie nieletnich, nie jest postępowaniem karnym, przedmiotem ustaleń musi być to, czy wydanie 
europejskiego nakazu aresztowania w sytuacji, w której możliwe jest postępowanie karne po przekazaniu 
sprawy prokuratorowi w trybie określonym w art. 38 tej ustawy, następuje w celu "przeprowadzenia 
przeciwko niej postępowania karnego" w rozumieniu art. 32 § 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. 
implementującej europejski nakaz aresztowania. Skoro europejski nakaz aresztowania został wydany 
przez Prokuraturę Prokuratora Królewskiego w Brukseli, należy przyjąć, że jego autor na postawione 
pytanie odpowiedział pozytywnie. W ocenie Sądu Najwyższego interpretacja ta jest trafna. Nie ulega 
bowiem wątpliwości, że postępowanie przed sądem dla nieletnich może doprowadzić do przekazania 
sprawy prokuraturze, co oznaczać będzie zrealizowanie celu, jaki przyświecał wydaniu nakazu. Ani z 
treści art. 32 § 1 belgijskiej ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r., ani też z przepisów decyzji ramowej Rady 
Unii Europejskiej z dnia 13 czerwca 2002 r. nie wynika, by w chwili wydania europejskiego nakazu 
aresztowania postępowanie karne musiało już się toczyć. Formułowanie takiego wymogu byłoby zresztą - 
wobec różnorodności rozwiązań przyjętych w prawie krajowym państw członkowskich Unii Europejskiej - 
niecelowe. Warunkiem jest natomiast, aby uruchomiona w państwie wydania nakazu procedura, w 
ramach której doszło do wydania decyzji o pozbawieniu osoby ściganej wolności, mogła doprowadzić do 
postępowania karnego. Celem musi być przy tym zawsze postępowanie karne, a nie jakiekolwiek inne 
postępowanie, choćby zawierało elementy represyjne.   

  Ocena, w jakim celu zażądano przekazania osoby ściganej na terytorium państwa wydania 
europejskiego nakazu aresztowania, musi być przy tym dokonywana z uwzględnieniem okoliczności 
konkretnej sprawy, a nie in abstracto . Nieprzypadkowo zatem Prokuratura Prokuratora Królewskiego 
Brukseli podaje w korespondencji kierowanej do Sądu Okręgowego w W. konkretne okoliczności, w 
świetle których istnieje duże prawdopodobieństwo, że po przekazaniu Adama G. na terytorium Królestwa 



Belgii jego sprawa zostanie skierowana do prokuratora, co w konsekwencji będzie oznaczać pociągnięcie 
go do odpowiedzialności karnej w postępowaniu wobec osób dorosłych. Do takich okoliczności należy z 
pewnością charakter czynu, o który jest podejrzany, a także fakt uprzedniej jego karalności. Okoliczności 
te muszą być wzięte pod uwagę przez sąd polski dokonujący kontrolnej oceny przesłanek leżących u 
podstaw wydania europejskiego nakazu aresztowania przez Prokuraturę Prokuratora Królewskiego w 
Brukseli.   

  Wskazanie na konieczność dokonywania oceny celu towarzyszącego wydaniu europejskiego 
nakazu aresztowania nie oznacza, aby ustosunkowywanie się przez Sąd Najwyższy do tej kwestii 
stanowiło wyjście poza ramy prawne wyznaczone przez art. 441 § 1 k.p.k. Zapewne odmienny punkt 
widzenia powodował prokuratorem Prokuratury Krajowej, który prezentując pisemne stanowisko w 
sprawie postulował odmowę podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwały w zakresie pierwszego z zagadnień 
przedstawionych przez Sąd Apelacyjny w W. Czym innym jest jednak dokonywanie oceny, czy in concreto 
spełnione są przesłanki warunkujące wydanie europejskiego nakazu aresztowania, a czym innym 
wskazanie, że przy ocenie tej, sąd właściwy do wykonania europejskiego nakazu aresztowania 
zobowiązany jest uwzględniać nie tylko uwarunkowania normatywne towarzyszące wydaniu 
europejskiego nakazu aresztowania, ale także faktyczne okoliczności sprawy, w jakich do wydania takiego 
nakazu doszło.   

  V. Ocena przesłanek wydania europejskiego nakazu aresztowania musi następować z 
uwzględnieniem prawa obowiązującego w państwie wydania tego nakazu oraz treści przepisów decyzji 
ramowej Rady Unii Europejskiej z dnia 13 czerwca 2002 r. Pozostaje jednak pytanie, jaką funkcję pełni w 
systemie prawa polskiego art. 607k § 1 k.p.k., w którym wskazano na przeprowadzenie postępowania 
karnego wobec osoby ściganej jako na cel, w jakim może nastąpić jej przekazanie na terytorium innego 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Jest rzeczą oczywistą, że nie może być on uznany za przepis 
formułujący przesłankę wydania europejskiego nakazu aresztowania przez polski organ sądowy, po 
pierwsze dlatego, że zamieszczony został w rozdziale 65b k.p.k., dotyczącym wystąpienia państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu 
aresztowania, a po wtóre dlatego, że funkcję tę pełni art. 607a k.p.k. Przesłanki wydania europejskiego 
nakazu aresztowania formułuje zawsze prawo państwa wydania nakazu i przez pryzmat tego prawa musi 
być oceniane ich spełnienie. Nie pozostaje zatem nic innego jak uznanie, że odwołanie się do celu 
przekazania w przepisie art. 607k § 1 k.p.k. oznacza, że ustawodawca dopuścił dokonanie przy 
przekazaniu osoby ściganej na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zastrzeżenia, 
iż przekazanie następuje w celu przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania karnego. Gdyby 
natomiast okazało się, że cel ten nie zostanie osiągnięty, osoba ta musi być zwolniona, względnie - jak w 
rozpoznawanej sprawie - przekazana z powrotem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Działać tu 
bowiem musi zasada aut dedere aut iudicare , co oznacza, że na organach polskiego wymiaru 
sprawiedliwości ciąży obowiązek osądzenia osoby, która nie może być przekazana pod jurysdykcję 
państwa żądającego jej przekazania.   

  Podsumowując: sformułowanie "w celu przeprowadzenia (...) postępowania karnego" musi być 
interpretowane szeroko w tym sensie, że cel taki ma miejsce wówczas, gdy jedną z możliwych procedur, 
jakiej poddana być może osoba ścigana w państwie wydania nakazu, jest postępowanie karne. "Cel 
przeprowadzenia postępowania karnego" w rozumieniu art. 607k § 1 k.p.k. musi zaś być rozumiany ściśle 
w tym sensie, że przepis ten pozwala na sformułowanie zastrzeżenia, iż przekazanie osoby ściganej 
następuje tylko i wyłącznie pod warunkiem, że postępowanie, jakie ostatecznie zostanie wszczęte wobec 
osoby przekazanej, będzie postępowaniem karnym.   

  Twierdzenie, że przepis art. 607k § 1 k.p.k. zawiera przyzwolenie na przekazanie osoby ściganej 
pod warunkiem osiągnięcia wskazanego w nim celu, stawia na porządku dziennym pytanie o gwarancje, 
że osoba przekazana rzeczywiście zostanie przekazana z powrotem na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w wypadku gdyby postępowanie karne nie zostało wszczęte. Takie gwarancje płyną w sposób 
jednoznaczny i zupełnie oczywisty z zasady wzajemnego zaufania między państwami członkowskim Unii 
Europejskiej, a także z reguł rządzących międzynarodową współpracą w sprawach karnych. Jest 
oczywiste, że jeżeli Sąd dla Nieletnich w Brukseli nie przekaże sprawy Adama G. prokuratorowi, a w 
konsekwencji sądowi dla dorosłych, w trybie art. 38 belgijskiej ustawy z dnia 8 kwietnia 1965 r., dotyczącej 
ochrony nieletnich, nie będzie mógł prowadzić wobec niego postępowania innego rodzaju, skoro osoba 
ścigana została przekazana na terytorium Belgii "w celu przeprowadzenia przeciwko niej postępowania 
karnego". Konsekwencją musi być przekazanie osoby ściganej z powrotem na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, a wówczas tylko tu będzie ona mogła być pociągnięta do odpowiedzialności za 



zbrodnię, której się dopuściła.   
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 Problematyka prawa do obrony w orzecznictwie:

i. ETPCz

ii. TSUE
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Ramy instytucjonalne

 Europejski Trybunał Praw Człowieka „ETPCz”

 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej „TSUE”

i. Trybunał Sprawiedliwości  - „TS”(ang. Court of Justice, 
fr. Cour de Justice) przed 2009 r. Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości

ii. Sąd Pierwszej Instancji (and. General Court, fr. 
Tribunal)

iii. Sąd do Spraw Służby Publicznej (ang. Civil Service 
Tribunal, fr. Tribunal de la fonction publique)
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Ramy prawne

 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności zwana Europejską Konwencją Praw Człowieka 
„EKPC”

 Art. 6 Traktatu o Unii Europejskie

i. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 r.

ii. Unia przystąpiła do Konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności

iii. prawa podstawowe, zagwarantowane w Konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności oraz wynikające z 
tradycji konstytucyjnych wspólnych Państwom Członkowskim, 
stanowią część prawa Unii jako zasady ogólne prawa
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Prawo do obrony

 Art. 6 ust. 3 lit. c) EKPC

i. prawo do bronienia się:

 osobiście lub 

 przez ustanowionego przez siebie obrońcę, 

 w razie braku wystarczających środków na pokrycie kosztów 
obrony, prawo do bezpłatnego korzystania z pomocy obrońcy 
wyznaczonego z urzędu, gdy wymaga tego dobro wymiaru 
sprawiedliwości

 Art. 48 ust. 2 Karty Praw Podstawowych

ii. każdemu oskarżonemu gwarantuje się prawo do obrony

5

Prawo do obrony 

Egzemplifikacje i gwarancje prawa do obrony na gruncie art. 
6 EKPC:

 prawo do informacji o podstawach oskarżenia (lit a) ust. 3 art. 
6 ETPC)

 prawo do odpowiedniego czasu i możliwości przygotowania 
obrony (lit b) ust. 3 art. 6 ETPC)

 prawo do przesłuchania świadków oskarżenia oraz obrony (lit 
d) ust. 3 art. 6 ETPC) 

 prawo korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, w razie 
niewładania przez oskarżonego językiem urzędowym (lit e) 
ust. 3 art. 6 ETPC)

6
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Prawo do obrony

 Prawo do obrony to element składowy prawa do rzetelnego 
procesu karnego (art. 6 EKPC ust. 1)

 Komponenty rzetelnego procesu:

i. zasad równości broni

ii. prawo do wysłuchania

iii. prawo do uzasadnienia orzeczenia

iv. prawo do uczestnictwa w procesie

v. prawo do kontradyktoryjnego postępowania dowodowego

vi. zasada res iudicata

7

Prawo do obrony

Gwarancje wynikające z art. 6 przysługują w wytoczonej 
przeciwko osobie sprawie karnej

i. także na etapie postępowania przygotowawczego

ii. od chwili skierowania względem niej ścigania 

 Wyrok z 24 listopada 1993 r. Imbrioscia p. Szwajcarii

 Wyrok z 20 czerwca 2002 r. Berliński p. Polsce

8



5

Prawo do informacji w przedmiocie 
podstaw oskarżenia

I. Treść informacji

→ istota i przyczyna oskarżenia

→ precyzyjność informacji

II. Forma udzielenia informacji

III. Język informacji

→ język zrozumiały dla oskarżonego

IV. Niezwłoczność udzielenia informacji

→ chwila postawienia osoby w stan podejrzenia
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Prawo do informacji w przedmiocie 
podstaw oskarżenia

Wyrok z 25 lipca 2000 r. Mattoccia p. Włochom 

 Precyzyjna informacja w przedmiocie stawianych 
podejrzanemu/oskarżonemu zarzutów warunkuje 
możliwość podjęcia i przygotowania skutecznej obrony

 Obowiązek informacji o podstawach oskarżenia 
aktualizuje się przy każdej zmianie podstaw faktycznych 
lub prawnych zarzutów

10
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Prawo do informacji w przedmiocie 
podstaw oskarżenia

Wyrok z 18 grudnia 1989 r. Kamasinski p. Austrii

 Nie ma naruszenia prawa do informacji w przedmiocie 
podstaw oskarżenia, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, 
że mimo braku poinformowania o zmianie podstaw 
oskarżenia, oskarżony był świadomy swojej sytuacji 
prawnej

 Wymóg informacji pisemnej, gdy oskarżony nie włada 
językiem urzędowym 
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Prawo do przygotowania obrony

 Podmiotowy zakres gwarancji

 Przedmiotowy zakres gwarancji

→ dostęp do akt sprawy

→ dostęp do przepisów prawa

→ uzasadnienie wyroku

 Kontakt z obrońcą

→ nieskrępowany

→ od chwili zatrzymania

 Czas odpowiedni 
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Prawo do przygotowania obrony

 Wyrok z 13 stycznia 2009 r.  Rybacki p. Polsce, Wyrok z 6 
czerwca 2000 Magee p. Wielkiej Brytanii

 Umożliwienie kontaktu oskarżonego z obrońcą zbyt późno stanowi 
naruszenie prawa do przygotowania obrony, jeżeli miało to lub 
mogło mieć negatywne skutki dla oskarżonego

 Wyrok z  21 czerwca 2005 r. Turek p. Słowacji 

ii. możliwe jest ograniczenie dostępu do akt sprawy tylko w 
sytuacjach, gdy jest to absolutnie konieczne

 Wyrok z 18 grudnia 1989 r. Kamasinski p. Austrii

iii. zapewnienie obrońcy możliwości przygotowania obrony przez 
umożliwienie mu dostępu do akt, rekompensuje odmowę 
stworzenia takiej możliwości oskarżonemu
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Prawo do obrony 

Prawo do obrony Prawo do obrony 

w znaczeniu 
formalnym 

w znaczeniu 
formalnym 

bronienie się 
osobiście

bronienie się 
osobiście

bronienie się przez obrońcę 
ustanowionego z wyboru 

lub z urzędu 

bronienie się przez obrońcę 
ustanowionego z wyboru 

lub z urzędu 

w znaczeniu 
materialnym = 

przeciwstawianie się 
tezie oskarżenia  

w znaczeniu 
materialnym = 

przeciwstawianie się 
tezie oskarżenia  
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Prawo do obrony 

 Prawo o charakterze bezwzględnym 

 Udział w rozprawie jako warunek realizacji prawa do 
obrony

 Prawo do wyboru obrońcy

 Prawo do obrony z urzędu:

 w razie trudnej sytuacji materialnej, i

 gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości 

→ państwo nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług    
świadczonych przez obrońcę z urzędu - Wyrok z 18 
grudnia 1989 r. Kamasinski p. Austrii
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Sprawa Krombach p. Francji

Wyrok ETPCz z 13 lutego 2001 r. 

 Zarzut naruszenia art. 6 §§ 1 i 3 c) EKPC w zakresie w 
jakim art. 630 francuskiego K.p.k. wyłączał reprezentację 
oskarżonego nieobecnego na rozprawie przez 
obrońców

 „Nawet jeżeli nie jest ono absolutne, prawo oskarżonego 
do bronienia się przez obrońcę, ustanowionego z wyboru 
lub z urzędu, stanowi element podstawowy prawa do 
rzetelnego procesu. Oskarżony nie traci go z powodu 
nieobecności na rozprawie. […]” 

 Sprawa Poitrimol, sprawa Van Geyseghem
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Prawo do przesłuchania świadków

 Prawo do przesłuchania świadków oskarżenia

 Prawo do spowodowania przesłuchania świadków obrony

 Prawo o charakterze względnym:

 dopuszczalność odczytywania protokołów z zeznań 
świadków

 dopuszczalność anonimowych źródeł dowodowych pod 
warunkiem zachowania prawa oskarżonego i obrońcy do 
zadawania pytań – wyrok z 2 kwietnia 1997 r. Van Mechelen

→dopuszczalne jest wykorzystanie dowodu bez możliwości 
jego kontradyktoryjnej kontroli pod warunkiem, że dowód ten 
nie jest wyłączną lub zasadniczą podstawą wyroku - wyrok z 
9 stycznia 2009 r. Gossa p. Polsce 
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Trybunał Sprawiedliwości

 Do wejścia w życie traktatu z Lizbony (czyli do dnia 1 
grudnia 2009 r.) - ograniczona kognicja TS w sprawach 
z zakresu współpracy w sprawach karnych (III filar) -
dawny art. 35 TUE

 Prawo do obrony powoływane jest w orzeczeniach ETS 
a obecnie TS głównie w sprawach z zakresu:

i. stosowania Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń 
sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

ii. prawa konkurencji

18
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Sprawa Krombach p. Bamberski

Wyrok ETS z dnia 28 marca 2008 r., C-7/98

„Do celów zastosowania klauzuli porządku publicznego 
zawartej w art. 27 pkt 1 konwencji, sąd państwa 
wezwanego może, w odniesieniu do pozwanego mającego 
miejsce zamieszkania na terytorium tego państwa, 
uwzględnić fakt, że sąd państwa pochodzenia nie wyraził 
zgody, by pozwany zapewnił sobie obronę, chociaż nie 
stawił się osobiście”.

19

Utrwalenie orzecznictwa „Krombach” 

Wyrok ETS z 2 maja 2006, C-341/04 – sprawa 
EUROFOOD - art. 26 rozporządzenia nr 1346/2000 z 29 
maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego 

„Państwo członkowskie może odmówić uznania 
postępowania upadłościowego wszczętego w innym 
państwie członkowskim, jeżeli wszczęcie postępowania 
nastąpiło z wyraźnym naruszeniem prawa 
podstawowego do bycia wysłuchanym przysługującego 
jednemu z uczestników tego postępowania”.

20
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Sprawy z zakresu prawa konkurencji

 Sprawy z zakresu prawa konkurencji mają charakter spraw karnych

i. natura naruszenia

ii. rodzaj sankcji

iii. surowość sankcji 

 Wymóg przestrzegania gwarancji rzetelnego procesu 
przewidzianych w art. 6 ETPC, w tym prawa do obrony w sprawach 
z zakresu prawa konkurencji 

i. wyrok ETS z 13 lutego 1979 r., 85/76, - Hoffman-La Roche p. 
Komisji

ii. wyrok ETS z 17 grudnia 1998r., C-15/95 P - Baustahlgewebe
GmbH

21

Sprawa ARBED S.A.

Wyrok ETS z 2 października 2003 r., C-176/99

Zasada poszanowania prawa do obrony wymaga, by notyfikacja 
zarzutów stawianych przez Komisję w ramach postępowania w 
zakresie prawa konkurencji, zawierała wszystkie elementy 
istotne:

 okoliczności faktyczne 

 kwalifikacja prawna

 dowody, na jakich Komisja opiera zarzutu

 dokładne określenie podmiotu, względem którego 
zarzuty są stawiane i w konsekwencji mogą być nałożone 
sankcje

22
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Prawo do obrony 
w orzecznictwie ETPCz oraz TSUE

Dziękuję za uwagę

Janusz Tomczak

Aleje Ujazdowskie 10, 00-478  Warszawa
tel.:  22 437 82 00,  22 537 82 00

e-mail: janusz.tomczak@wardynski.com.pl
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