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mgr Paweł Czarnecki 

Omówienie wyników badań zespołu analizującego ENA skierowane do 
polskich władz sądowych. 

Sprawozdanie dotyczące wyników badań naszego zespołu będzie omawiać 5 obszarów, 

jakie zostały przeanalizowane w oparciu o materiał, który pozostawał do naszej dyspozycji. 

a) Ilość ENA przesłanych do prokuratur okręgowych z państw członkowskich UE 

b) Ilość ENA, które zostały skierowane przez prokuraturę do polskich sądów. 

c) Ilość spraw, w których doszło do przekazania osoby. 

d) Czas trwania postępowania w sprawie przekazania osoby na podstawie ENA 

e) Ilość wniosków prokuratorskich o odmowę przekazania osoby i przyczyny wniosków. 

Wszystkie poniższe wnioski zostały przygotowane w oparciu o dostarczone dane. 

1. Materiał badawczy 
Koniecznie trzeba stwierdzić, że mimo usilnych prób nie było możliwe poszerzenie tego 

zestawu pytań o inne kwestie (np. rodzaj przestępstwa, koszty wykonania ENA, czas trwania 

postępowania na poszczególnych etapach, ilość spraw w których osoba wyraziła zgodę na 

przekazanie, czas i ilość spraw w których zastosowano tymczasowe aresztowanie, obywatelstwo 

osób, wobec których kierowane jest ENA). Przyczyną zawężenia obszaru badawczego, miały 

wpływ przede wszystkim dwa czynniki brak możliwości dokonania badań w oparciu o akta 

sądowe oraz zbliżający się termin zamknięcia projektu badawczego. 

Jeśli chodzi o tę pierwszą kwestię, to przesłaliśmy do Ministerstwa Sprawiedliwości 

(Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji) zestaw 4 pytań: 

1) czy dysponują państwo danymi statystycznymi o ENA wydanych poza Polską 

i skierowanych do wykonania w latach 2005-2007? 

2) czy istnieje możliwość ustalenia, do których sądów, w jakiej liczbie i z których 

państw członkowskich UE wpłynęły ENA? 

3) czy w Ministerstwie Sprawiedliwości są dostępne teksty ENA (może w formie 

elektronicznej)? 

4) czy możliwe jest zebranie w jednym miejscu akt spraw, w których wykonywano 

w Polsce ENA, ewentualnie zapoznanie się z protokołami z przekazania osób, 

w następstwie wykonania ENA?  

Z informacji tam uzyskanych wynika, że mają teksty ENA przesłanych przez organy 

sądowe Państw Członkowskich UE, jednakże jedynie w formie papierowej. Z uwagi na 

braki kadrowe i zaangażowanie Departamentu w szereg pilnych zadań o charakterze 

nadzorczym i legislacyjnym nie jest możliwe opracowanie danych w oparciu 
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o przesłane im kryteria (tj. pytanie 2). Stwierdzono, że jest możliwość zebrania akt 

sądowych w których były wykonywane ENA, i ich udostępnienia członkom zespołu 

badawczego, ale wówczas należałoby zwrócić się odrębnym pismem do 

poszczególnych sądów okręgowych. Teoretycznie Departament miałby możliwość 

wypożyczenia takich akt sądowych, ale z uwagi na trudne warunki lokalowe 

i problemy z przechowywaniem takiej ilości akt, co niewątpliwie spowodowałoby 

trudności w bieżącej działalności Departamentu. Udało się natomiast uzyskać 

informacje o ilości zewidencjonowanych ENA wydanych przez organy sądowe Państw 

Członkowskich UE w latach 2005-2007. 

Grupa badawcza po konsultacji z Dyrektor Biura Obrotu Prawnego z Zagranicą 

Prokuratury Krajowej,  Anną Adamiak-Derendarz, przygotowała zestaw czterech pytań: 

1) Informacja dotycząca państw, które skierowały ENA do Prokuratury; 

2) Ilość spraw, w których nastąpiło przekazanie; 

3) Czas trwania postępowań w przedmiocie przekazania osoby na podstawie ENA 

4) Ilość wniosków o odmowę przekazania osoby wraz z przesłankami 

uzasadniającymi takie stanowisko prokuratora. 

Odpowiedzi na powyższe pytania miały zostać udzielone w sprawach wykonania ENA 

w latach 2005- 2007; oczywiście odrębnie dla każdego roku. 

Pytania te zostały następnie przekazane do 11 prokuratur apelacyjnych (Białystok, 

Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Wrocław, Warszawa). 

Powyższe prokuratury po zebraniu danych z podległych im prokuratur okręgowych, po czym 

odpowiedzi przesłały do Prokuratury Krajowej. Początkowo, nie było możliwe opracowanie 

jednolitej ankiety dla tych prokuratur – gdyż nie wiadomo było, czy rzeczywiście dysponują 

odpowiedziami na sformułowane pytania. Prokuratury przekazały informacje o różnym stopniu 

szczegółowości i konkretyzacji, w związku z czym w kolejnych pismach, emailach i rozmowach 

telefonicznych konieczne było ponowne zwrócenie się do Prokuratury Krajowej z prośbą 

o uzyskanie od prokuratur apelacyjnych uzupełnionych danych. 

2. Analiza poszczególnych obszarów badawczych. 

2.1. Ilość ENA przesłanych do prokuratur okręgowych z państw członkowskich UE 

Ilość przesłanych do prokuratur okręgowych ENA, pochodzących z państw 

członkowskich UE przedstawia się następująco: 

W latach 2005-2007 do polskich prokuratur okręgowych wpłynęło 591 ENA. 

W rozróżnieniu na poszczególne kraje, które wystosowały ENA sytuacja przedstawia się 

następująco: 410 wystosowały Niemcy, 31 wystosowała Belgia, 23 wniosków wystosowała 
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Litwa, 21 wystosowała Holandia, 17 wystosowały Włochy, 15 wystosowała Wielka Brytania, 14 

wystosowała Francja, 12 wystosowała Austria, 10 wystosowała Hiszpania, 9 wystosowały 

Czechy, 7 wystosowała Szwecja, 5 wystosowała Łotwa, 4 wystosowały Węgry, 3 wystosowała 

Słowacja , po 2 wystosowały Luksemburg i Portugalia, a po 1 wystosowały Belgia, Dania, Grecja, 

Irlandia, Rumunia i Słowenia. 

W poszczególnych latach rozkład wygląda następująco: 

W 2005 roku państwa wystosowały 173 ENA według poniższego zestawienia: Niemcy 

wystosowały 135 ENA, 10 wystosowała Litwa, 9 wystosowała Belgia, 4 wystosowała Holandia, 

po 3 wystosowały Francja, Włochy i Wielka Brytania, 2 wystosowała Szwecja, a po 1 Austria, 

Hiszpania, Luksemburg i Słowenia. 

W 2006 roku państwa wystosowały 203 ENA według poniższego zestawienia: Niemcy 

wystosowały 133 ENA, 15 wystosowała Belgia, 13 wystosowały Włochy, 7 wystosowała 

Hiszpania, 6 wystosowała Francja, po 5 wystosowały Holandia i Litwa,  4 wystosowała Szwecja, 

po 3 wystosowały Austria, Czechy i Wielka Brytania, po 2 wystosowała Łotwa i Słowacja, a po 1 

wystosowały Irlandia i Węgry. 

W 2007 roku państwa wystosowały 215 ENA według poniższego zestawienia: Niemcy 

wystosowały 142 ENA, 12 wystosowała Holandia, 9 wystosowała Wielka Brytania, po 8 

wystosowały Austria i Litwa, 7 wystosowała Belgia, 6 wystosowały Czechy, 5 wystosowała 

Francja, po 3 wystosowały Łotwa i Węgry, po 2 wystosowała Hiszpania i Portugalia, a po 1 Cypr, 

Dania, Grecja, Luksemburg, Rumunia, Słowacja, Szwecja i Włochy. 

Warto również przedstawić rozkład skierowanych ENA w ramach poszczególnych 

apelacji, do polskich prokuratur okręgowych. Przedstawimy ilość ENA otrzymanych w ciągu 

całego badanego okresu oraz w poszczególnych latach. Zaprezentujemy również poszczególne 

kraje jakie skierowały ENA ale już wyłącznie w zakresie globalnym, bowiem wymieniania 

krajów w poszczególnych latach zaciemniłoby jedynie obraz całego pola badawczego. 

Apelacja białostocka 

Prokuratury okręgowe w zakresie działania prokuratury apelacyjnej w Białymstoku 

otrzymały w 2005 – 21 ENA, w 2006 – 21, a w 2007 – 11. W sumie było to 53 ENA, które 

pochodziły z następujących krajów: Niemcy wystosowały 19, Belgia wystosowała 12, Litwa 

wystosowała 11, Francja wystosowała 3, Holandia wystosowała 2, natomiast Austria Dania, 

Hiszpania, Słowacja, wielka Brytania i Węgry skierowały po 1 ENA. 

Apelacja gdańska 

Prokuratury okręgowe w zakresie działania prokuratury apelacyjnej w Gdańsku 

otrzymały w 2005 – 21 ENA, w 2006 – 19, a w 2007 – 22 ENA. W sumie było to 62 ENA, które 

zostały skierowane z następujących krajów: Niemcy wystosowały 44, Holandia wystosowała 3,  
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po 2 wystosowały Czechy, Francja, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania, a po 1 Austria, Belgia 

Litwa, Rumunia, Słowacja. 

Apelacja katowicka 

Prokuratury okręgowe w zakresie działania prokuratury apelacyjnej w Katowicach 

otrzymały w 2005 – 6 ENA, w 2006 – 16, a w 2007 – 15. W sumie było to 37 ENA pochodzących 

z następujących krajów: 22 wystosowały Niemcy, 4 wystosowały Czechy, po 2 Francja, 

Hiszpania, Włochy, a po jednym Austria, Belgia Holandia, Luksemburg i Słowenia. 

Apelacja krakowska 

Prokuratury okręgowe w zakresie działania prokuratury apelacyjnej w Krakowie. 

otrzymały w 2005 – 1 ENA, w 2006 – 15, a w 2007 – 15. W sumie było to 31 ENA pochodzących 

z następujących krajów: 16 wystosowały Niemcy, 4 wystosowały Włochy, 3 wystosowała 

Francja, po 2 wystosowały Austria i Węgry, a po 1 wystosowały Belgia, Hiszpania, Holandia 

i Litwa. 

Apelacja lubelska 

Prokuratury okręgowe w zakresie działania prokuratury apelacyjnej w Lublinie. 

otrzymały w 2005 – 2 ENA, w 2006 – 17, a w 2007 – 9. W sumie było to 28 ENA pochodzących 

z następujących krajów: 15 wystosowały Niemcy, 5 Włochy, po 2 Holandia i Łotwa, a po 1 Belgia, 

Czechy, Francja i Litwa. 

Apelacja łódzka 

Prokuratury okręgowe w zakresie działania prokuratury apelacyjnej w Łodzi. otrzymały 

w 2005 – 1 ENA, w 2006 – 2, a w 2007 –5. W sumie było to 8 ENA pochodzących z następujących 

krajów: 6 wystosowały Niemcy, a po 1 Belgia i Wielka Brytania. 

Apelacja poznańska 

Prokuratury okręgowe w zakresie działania prokuratury apelacyjnej w Poznaniu. 

otrzymały w 2005 – 56 ENA, w 2006 – 30, a w 2007 – 38. W sumie było to 124 ENA 

pochodzących z następujących krajów: 96 wystosowały Niemcy, 10 wystosowała Belgia, 6 

Holandia, po 3 Austria, Hiszpania i Wielka Brytania, a po 1 Irlandia, Portugalia i Włochy. 

Apelacja rzeszowska 

Prokuratury okręgowe w zakresie działania prokuratury apelacyjnej w Rzeszowie. 

otrzymały w 2005 – 4 ENA, w 2006 – 4, a w 2007 – 10. W sumie było to 18 ENA pochodzących 

z następujących krajów: 9 wystosowały Niemcy, 3 wielka Brytania, 2 Holandia, a po 1 Francja, 

Łotwa, Portugalia i Włochy. 

Apelacja szczecińska 

Prokuratury okręgowe w zakresie działania prokuratury apelacyjnej w Szczecinie. 

otrzymały w 2005 – 12 ENA, w 2006 – 37, a w 2007 – 30. W sumie było to 79 ENA pochodzących 
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z następujących krajów: 65 wystosowały Niemcy, 6 wystosowała Litwa, 4 wystosowała Szwecja, 

2 wystosowała Austria, a po 1 Belgia i Wielka Brytania. 

Apelacja wrocławska 

Prokuratury okręgowe w zakresie działania prokuratury apelacyjnej we Wrocławiu. 

otrzymały w 2005 – 42 ENA, w 2006 – 32, a w 2007 – 41. W sumie było to 115 ENA 

pochodzących z następujących krajów: 100 wystosowały Niemcy, 4 wystosowała Holandia, 3 

wystosowała Wielka Brytania, po 2 wystosowały Włochy i Cypr, a po 1 Cypr, Francja, Grecja 

i Słowacja. 

Apelacja warszawska 

Prokuratury okręgowe w zakresie działania prokuratury apelacyjnej w Warszawie. 

otrzymały w 2005 – 12 ENA, w 2006 – 37, a w 2007 – 30. W sumie było to 79 ENA pochodzących 

z następujących krajów: 18 wystosowały Niemcy, po 3 Belgia i Litwa, po 2 Austria, Łotwa 

i Włochy a po 1 Francja, Hiszpania, Luksemburg, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry. 

Z tak przedstawionych danych jednoznacznie wynika, że w latach 2005-2007, najwięcej 

ENA otrzymała apelacja poznańska (124), a w dalszej kolejności apelacja wrocławska (115), 

szczecińska (79), gdańska (62), białostocka (53), katowicka (37), warszawska (36), krakowska 

(31), lubelska (28), rzeszowska (18) i najmniej wpłynęło ENA do prokuratury łódzkiej (8). 

2.2. Ilość ENA, które zostały skierowane przez prokuraturę do polskich sądów. 

Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji ENA czynności związane 

z ewidencjonowaniem ENA odnotowuje repertorium DWO i P-I-5281 (odpisy ENA wydane przez 

organy sądowe państw UE). 

Sąd okręgowy po rozpatrzeniu sprawy przesyła Ministrowi Sprawiedliwości odpis 

postanowienia w przedmiocie wydania osoby wraz z informacją, w jakim terminie od daty 

zatrzymania osoby ściganej rozpoznano sprawę, odpis nakazu przetłumaczony na język polski, 

informację w jakim terminie osoba ścigana została przekazana właściwemu organowi 

sądowemu państwa wydania nakazu oraz kopie pism przesłanych właściwemu organowi 

sądowemu państwa wydania nakazu, zawierających informacje o przyczynach niedotrzymania 

terminów rozpoznania sprawy i przekazania osoby ściganej. 

W sumie do sądów okręgowych wpłynęły 341 ENA: 232 wydanych przez Niemcy, 23 

wydanych przez Litwę, 14 wydanych przez Belgię, 12 wydanych przez Holandię, 11 wydanych 

przez Francję, 10 wydanych przez Włochy, 9 wydanych przez Hiszpanię, 6 wydanych przez 

Łotwę, Wielką Brytanię, Szwecję, 4 wydanych przez Austrię, 2 wydanych przez Węgry, po 1 

wydanym przez Czechy, Grecję, Irlandię, Luksemburg, Rumunię i Słowenię. 

W rozbiciu na poszczególne lata przedstawia się to następująco. 
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W 2005 roku zaewidencjonowano 96 europejskich nakazów aresztowania wydanych 

przez państwa UE: 67 wydanych przez Niemcy, 10 wydanych przez Litwę, 6 wydanych przez 

Belgię, 3 wydane przez Francję, 2 wydanych przez Hiszpanię, Holandię, Szwecję, po 1 wydanych 

przez Łotwę, Węgry, Słowenię i Włochy. 

W 2006 roku zaewidencjonowano 129 europejskich nakazów aresztowania wydanych 

przez państwa UE: 86 wydanych przez Niemcy, 9 wydanych przez Włochy, 7 wydanych przez 

Litwę, 4 wydane przez Holandię, Szwecję, Francję, Belgię, Hiszpanię, 2 wydanych przez Austrię 

i Wielką Brytanię oraz po 1 wydanym przez Irlandię, Łotwę i Węgry. 

W 2007 roku zaewidencjonowano 116 europejskich nakazów aresztowania wydanych 

przez następujące państwa UE: 79 wydanych przez Niemcy, 6 wydanych przez Holandię i Litwę, 

po 4 wydane przez Belgię, Łotwę, Francję, Wielką Brytanię, 3 wydanych przez Hiszpanię, 2 

wydanych przez Austrię, po 1 wydanych przez Czechy, Grecję, Luksemburg i Rumunię. 

2.3. Ilość spraw, w których doszło do przekazania osoby. 

Ilość spraw, w których doszło do przekazania osoby z uwzględnieniem podziału na 

apelacje przedstawia się następująco. 

W sumie przekazanie nastąpiło w 264 sprawach. W poszczególnych apelacjach rozkład 

był następujący. Wrocław 44, Białystok 40, Szczecin i Gdańsk po 35, Poznań 33, Rzeszów 17, 

Kraków 16, Katowice i Lublin po 14, Warszawa 13 i Łódź 3. 

W 2005 roku było to 57 spraw. W apelacjach przedstawiało się to następująco (Białystok 

17, Poznań i Wrocław po 11, Gdańsk 10, Katowice 10, Kraków 1. W Lublinie, Łodzi i w szczecinie 

nie było spraw, w których nastąpiło przekazanie). 

Jeśli chodzi o dane z apelacji warszawskiej to nie udało się uzyskać danych od 

prokuratury okręgowej Warszawa. Dane z pozostałych prokuratur okręgowych w ramach 

prokuratury apelacyjnej Warszawa za rok 2005 przedstawiają się następująco: Warszawa Płock 

1 sprawa, w Warszawie Ostrołęka i Warszawa Praga nie było spraw, w których nastąpiło 

przekazanie. 

W 2006 roku było to 107 spraw. W apelacjach przedstawiało się to następująco: Szczecin 

i Wrocław po 20, Białystok 14, Gdańsk 13, Lublin 11, Poznań 9, Warszawa 6, Katowice i Kraków 

po 5, Rzeszów 4. W prokuraturze apelacyjnej w Łodzi nie stwierdzono takich przypadków. 

W 2007 roku było to 100 spraw. W apelacjach przedstawiało się to następująco: Szczecin 

15, Poznań i Wrocław po 13, Gdańsk 12, Kraków i Rzeszów po 10, Białystok 9, Warszawa 7, 

Katowice 5, Lubin i Łódź po 3. 

2.4. Czas trwania postępowania w sprawie przekazania osoby na podstawie ENA 

Dane obejmujące lata 2005 do 2007 odnoszą się do poszczególnych Prokuratur 

Apelacyjnych i sprowadzają się w większości przypadków do wskazania najkrócej i najdłużej 
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trwających postępowań. Analiza danych wskazuje jednak, że poszczególne Prokuratury 

Apelacyjne przyjęły różne punkty czasowe, wyznaczające granice temporalne postępowania 

w przedmiocie przekazania osoby na podstawie europejskiego nakazu, albo nie określiły tych 

punktów czasowych,  względnie określiły je w różny sposób w ramach poszczególnych lat albo 

określiły ramy czasowe bez konkretyzacji do odpowiednich lat, co uniemożliwia zestawienie 

i porównywanie uzyskanych informacji pochodzących z różnych powszechnych jednostek 

organizacyjnych Prokuratury. Dla zobrazowania powyższej konkluzji przedstawmy informacje 

pochodzące z poszczególnych Prokuratur Apelacyjnych. 

Apelacja białostocka 

Prokuratura Apelacyjna w Białymstoku nie określiła precyzyjnie punktów czasowych 

wyznaczających granice trwania postępowania w przedmiocie przekazania osoby ściganej na 

podstawie europejskiego nakazu. Wskazano jedynie, że “czas trwania przekazania osób na 

podstawie ENA wynosił od 10 dni do 5 miesięcy”. Informacja jak należy sądzić dotyczy globalnie 

wszystkich lat, o których mowa w piśmie, tj. okresu od 2005 do 2007 r.  

Apelacja rzeszowska  

Podobnie jak w przypadku Białegostoku Prokuratura Apelacyjna w Rzeszowie nie 

sprecyzowała punktów czasowych wyznaczających ramy omawianego postępowania. Dane 

dotyczące czasu postępowania dotyczą jednak poszczególnych lat. I tak, w roku 2005 

postępowanie trwało od 14 do 141 dni, w 2006 roku od 54 do 59 dni, w 2007 najkrótsze trwało 

26 dni, najdłuższe 48 dni. 

 

Apelacja wrocławska 

Nie sprecyzowano punktów czasowych wyznaczających ramy omawianego 

postępowania. Informacja na temat czasu trwania postępowania dotyczy poszczególnych lat. 

Wynika z niej, że w 2005 r. najkrótsze postępowanie trwało 6 dni, najdłuższe 24 dni; w 2006 r. 

najkrótsze postępowanie trwało 6 dni, najdłuższe 10 dni. W 2007 r. najkrótsze postępowanie 

przeprowadzono w ciągu 6 dni, zaś najdłuższe w czasie 11 dni.  

Apelacja szczecińska 

W ramach danych pozyskanych z Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie 

w poszczególnych latach przyjęto różny końcowy termin trwania postępowania. I tak, w roku 

2005 czas trwania postępowania liczono “do czasu wydania prawomocnej decyzji”, zaś w latach 

2006 i 2007 “do czasu przekazania”. Nie sprecyzowano przy tym jaki moment czasowy przyjęto 

za początkowy dzień biegu postępowania. Czas trwania postępowania przedstawiono odrębnie 

dla 2005, 2006 i 2007 r. I tak, w 2005 r. czas trwania omawianego postępowania wynosił od 2 

miesięcy do 4 miesięcy, w 2006 r. od 1 tygodnia do 4 miesięcy, 2007 r. od 1 tygodnia do 3 

miesięcy.   
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Apelacja poznańska 

Prokuratura Apelacyjna w Białymstoku nie określiła precyzyjnie punktów czasowych 

wyznaczających granice trwania postępowania w przedmiocie przekazania osoby ściganej na 

podstawie europejskiego nakazu. Dane obejmują jednak w zasadzie najkrócej i najdłużej 

trwającego postępowania w ramach danego roku. I tak, w roku 2005 postępowania trwały od 3 

miesięcy do 6 miesięcy, w 2006 od 1,5 miesiąca do 20 miesięcy, w 2007 od 1 miesiąca do 23 

miesięcy. 

Apelacja lublińska 

Nie sprecyzowano punktów czasowych wyznaczających ramy temporalne omawianego 

postępowania. Informacja na temat czasu trwania postępowania dotyczy łącznie okresu od 2005 

do 2007 r. Najkrótsze postępowania trwały od 10 dni, najdłuższe 4 miesiące. Jak wskazano, 

najczęściej czas trwania postępowania zamykał się w granicach 57-65 dni. 

Apelacja łódzka 

Dane przedstawione przez Prokuraturę Apelacyjną w Łodzi dotyczą poszczególnych 

Prokuratur Okręgowych: Prokuratury Okręgowej w Łodzi, Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie 

Trybunalskim, Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Brak danych co do 

Prokuratury Okręgowej w Sieradzu z uwagi na okoliczność, iż w latach 2005-2007 nie wpłynęły 

do tej Prokuratury do realizacji europejskie nakazy. 

W ramach właściwości Prokuratury Okręgowej w Łodzi nastąpiło przekazanie w dwóch 

sprawach. W obydwu tych sprawach od daty wydania przez Sąd Okręgowy w Łodzi 

postanowienia o przekazaniu, przekazanie nastąpiło w terminie 2-3 tygodni. 

W ramach Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, jak wskazano, “nie 

można określić terminu przekazania”, gdyż  jednej sprawie “odmówiono przekazania z przyczyn 

merytorycznych”, zaś w drugiej “odroczono wykonanie decyzji do czasu zakończenia 

postępowania karnego w Polsce”.  

W ramach Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, jak określono, czas 

trwania procedury przekazania w jednej sprawie, która była wówczas prowadzona wynosił 10 

dni.   

Apelacja gdańska 

Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku sprecyzowała jak rozumie czas trwania 

postępowania w przedmiocie przekazania osoby na podstawie ENA, wskazując, iż chodzi 

o odcinek czasu pomiędzy dniem zatrzymania osoby a jej przekazaniem. Określono przy tym 

przedziały czasowe trwania postępowań i w ramach tych przedziałów wskazano konkretną 

liczbę spraw. I tak, czas trwania postępowań wynosił:  

W 2005 r.   do miesiąca – w trzech sprawach 

do dwóch miesięcy – w dwóch sprawach 
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do roku – w czterech sprawach 

w 2006 r.   do miesiąca – w sześciu sprawach 

   do dwóch miesięcy – w trzech sprawach  

   do roku – w pięciu sprawach 

   powyżej roku – w jednej sprawie 

w 2007 r.   do miesiąca – w czterech sprawach 

   do dwóch miesięcy – w dwóch sprawach 

   do roku – w jednej sprawie 

   powyżej roku - w jednej sprawie 

Apelacja katowicka 

Prokuratura Apelacyjna określiła czas trwania postępowania w tych sprawach, 

w których przekazanie faktycznie nastąpiło. Określono, że wynosił on: 

w 2005 r. w czterech sprawach odpowiednio 54, 30, 7 i 6 dni 

w 2006 r. w pięciu sprawach odpowiednio 14, 10, 5, 30, 30 dni 

w 2007 r. w pięciu sprawach odpowiednio 25, 22, 49, 57 i 16 dni. 

 

Apelacja krakowska 

W 2005 roku jedyne prowadzone postępowanie trwało 1 miesiąc i 8 dni; w 2006 r. 

postępowania trwały od 11 dni do 50 dni; w 2007 r. od 41 dni do 5 miesięcy. 

Apelacja warszawska 

Prokuratura Apelacyjna w Warszawie przedstawiła dane odnoszące się do 

poszczególnych Prokuratur Okręgowych: Prokuratury Okręgowej w Płocku, Prokuratury 

Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Prokuratury 

Okręgowej w Ostrołęce. 

W ramach Prokuratury Okręgowej w Płocku czas trwania postępowania, rozumiany jako 

czas od chwili zatrzymania do momentu przekazania, wyniósł od 25 do 77 dni. Poszczególne 4 

postępowania, w ramach których nastąpiło przekazanie trwały odpowiednio 59, 30, 77 i 25 dni.  

  W ramach Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie prowadzono 8 spraw 

w omawianym okresie. Jedna sprawa zakończyła się przekazaniem obywatela polskiego. 

Zarejestrowano ją w Prokuraturze dnia 27 kwietnia 2006 r., Sąd postanowił przekazać 

ściganego dnia 31 maja 2006 r.  

W ramach Prokuratury Okręgowej w Warszawie czas trwania postępowań w latach 

2005-2007 wyniósł od dwóch tygodni do trzech miesięcy.  

W ramach informacji pochodzących z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce dnia 

17.03.2006 r. wpłynął nakaz europejski i tego samego dnia ścigany sam stawił się w ZK 

w Niemczech. W 2006 r. wpłynął także ENA z Belgii. Wydano postanowienie o przekazaniu, 
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niemniej jednak odroczono jego wykonanie do zakończenia kary pozbawienia wolności, do 2016 

r.  

2.5. Ilość wniosków prokuratorskich o odmowę przekazania osoby i przyczyny 
wniosków. 

Apelacja białostocka. 

W roku 2005 do sądu okręgowego został skierowany jeden wniosek o odmowę 

wykonania europejskiego nakazu aresztowania, wydanego przez sąd niemiecki, ze 

względu na to, że w Polsce toczyło się przeciwko osobie ściganej tym nakazem, 

postępowanie karne, mające za przedmiot między innymi czyn stanowiący podstawę 

nakazu. Sąd okręgowy wydał w tej sprawie postanowienie o odmowie wykonania 

nakazu na podstawie art. 607r § 1 pkt 2 k.p.k. 

 W 2006 roku nie odnotowano żadnego wniosków prokuratora o odmowę wykonania 

europejskiego nakazu aresztowania. 

W roku 2007 skierowany został jeden wniosek o odmowę przekazania osoby, gdyż była 

ona obywatelem polskim, a nakaz wydany został w celu wykonania wobec niej kary 

pozbawienia wolności. Sąd okręgowy w oparciu o art. 607s § 1, 3 i 4 k.p.k. odmówił 

przekazania osoby, jednocześnie orzekając o wykonaniu wobec niej kary pozbawienia 

wolności w Polsce. 

Apelacja gdańska. 

W latach 2005 i 2006 prokuratorzy nie kierowali do sądów okręgowych wniosków 

o odmowę wykonania europejskiego nakazu aresztowania.  

W roku 2007 do sądów wpłynęły dwa wnioski o odmowę wykonania nakazu na 

podstawie art. 607s § 1 k.p.k., gdyż nakazy wydano w celu wykonania kary pozbawienia 

wolności, a osoby ścigane były obywatelami polskimi i nie wyraziły zgody na odbywanie 

kary pozbawienia wolności na terenie Republiki Federalnej Niemiec.  

Apelacja katowicka. 

W 2005 roku nie skierowano do sądu żadnego wniosku o odmowę wykonania ENA. 

W roku 2006 wystosowane zostały dwa wnioski o niewykonanie nakazu, jeden ze 

względu na uprzednie prawomocne osądzenie osoby ściganej nakazem za czyn będący 

podstawą wydania ENA (art. 607p pkt 2 k.p.k. – europejski zakaz ne bis in idem), 

natomiast drugi na podstawie art. 607s § 1 i 3 k.p.k., czyli z uwagi na to, że nakaz 

dotyczył obywatela polskiego i został wydany w celu wykonania kary pozbawienia 

wolności. Ponadto dwukrotnie prokurator kierował do sądu wniosek o odroczenie 
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przekazania osoby w oparciu o art. 607o k.p.k., a więc ze względu na to, że przeciwko 

osobie ściganej nakazem toczy się w Polsce postępowanie karne lub jest wykonywana 

kara pozbawienia wolności orzeczona za czyn inny niż będący podstawą wydania 

nakazu europejskiego. 

W roku 2007 prokurator złożył cztery wnioski o odmowę przekazania osoby w ramach 

wykonania ENA, dwa na podstawie art. 607r § 1 pkt 2 i 5 k.p.k., czyli z uwagi na to, że 

o czyn będący podstawą wydania nakazu, który został popełniony na terytorium RP, 

toczy się w Polsce postępowanie karne, oraz dwa w oparciu o przepis art. 607s § 1 i 3 

k.p.k., a więc z uwagi na to, że dotyczyły obywateli polskich, którzy nie wyrazili zgody na 

przekazanie w celu wykonania wobec nich kary pozbawienia wolności. Oprócz tego 

w jednym przypadku skierowano wniosek o odroczenie wykonania europejskiego 

nakazu aresztowania w związku z brzmieniem art. 607o k.p.k.  

Apelacja krakowska. 

W roku 2005 nie zanotowano żadnego wniosku prokuratora o odmowę przekazania 

osoby ściganej europejskim nakazem aresztowania. 

W roku 2006 prokurator złożył trzy wnioski o odmowę wykonania nakazu 

europejskiego, opierając je na negatywnych przesłankach wykonania ENA z art. 607r § 1 

pkt 2 i 5 k.p.k., a więc ze względu na toczące się w Polsce postępowanie karne odnośnie 

czynu popełnionego na terytorium naszego państwa. 

W 2007 roku skierowane zostały do sądu również trzy wnioski, przy czym jeden 

zasadzał się na art. 607s § 1 i 3 k.p.k., czyli dotyczył obywatela polskiego, który nie 

wyraził zgody na przekazanie w celu wykonania kary, natomiast dwa pozostałe miały za 

podstawę art. 607p § 2 k.p.k., zgodnie z którym przekazanie obywatela polskiego nie jest 

dopuszczalne, w sytuacji, gdy popełnił on przestępstwo podlegające jurysdykcji polskich 

sądów karnych w oparciu o zasadę terytorialności, albo jeśli czyn popełniony przez 

obywatela polskiego za granicą nie stanowi przestępstwa według prawa polskiego. 

Apelacja lubelska. 

W latach 2005 – 2007 do sądów okręgowych skierowanych zostało 9 wniosków 

o odmowę wykonania europejskiego nakazu aresztowania w oparciu o takie przesłanki 

jak, brak zgody osoby ściganej będącej obywatelem polskim na przekazanie w celu 

wykonania kary (art. 607s § 1 k.p.k.), brak potwierdzenia, że osoba ścigana dopuściła się 

zarzucanego jej przestępstwa, uchylenie tymczasowego aresztowania ze względu na 
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upływ terminu do przekazania osoby ściganej ENA (art. 607n § 3 k.p.k.), jak również 

o odroczenie przekazania osoby na zasadzie art. 607o k.p.k. 

Apelacja łódzka. 

W roku 2005, oraz 2007 nie odnotowano przypadków skierowania do sądu przez 

prokuratora wniosku o odmowę wykonania europejskiego aresztowania.  

W 2006 roku złożony został do sądu jeden wniosek o odmowę przekazania osoby, 

w oparciu o przepis art. 607r § 1 pkt 1 k.p.k., gdyż czyn będący podstawą wydania 

nakazu przez niemiecki organ sądowy nie stanowił według prawa polskiego 

przestępstwa, lecz tylko wykroczenie.  

Apelacja poznańska. 

W 2005 roku do sądu wpłynęły dwa wnioski prokuratora o odmowę wykonania ENA, 

w roku następnym wniosków w tej kwestii było jedENAście, natomiast w roku 2007 

cztery.  

Wnioski powyższe oparte były na takich przesłankach, jak: całościowe lub częściowe 

popełnienie przestępstwa będącego podstawą wydania europejskiego nakazu na terenie 

RP (art. 607r § 1pkt 5 k.p.k.), wydanie postanowienie o umorzeniu postępowania 

przeciwko osobie ściganej nakazem (art. 607r § 1 pkt 3 k.p.k.), prowadzenie przeciwko 

osobie ściganej ENA postępowania karnego o czyn stanowiący podstawę wydania 

nakazu (art. 607r § 1 pkt 2 k.p.k. – litis pendentio), oraz skazanie i obycie przez osobę 

ściganą nakazem kary za przestępstwo będące podstawą wydania ENA (art. 607p § 1 pkt 

2 k.p.k.) 

Apelacja rzeszowska. 

W roku 2005 skierowany został jeden wniosek o odmowę przekazania osoby, z uwagi, 

na to, że czyn będący podstawą wydania wobec niej europejskiego nakazu aresztowania 

nie stanowił przestępstwa według polskiego prawa (art. 607r § 1 pkt 1 k.p.k.). Wniosek 

prokuratora został uwzględniony przez sąd. 

W latach 2006 i 2007 wnioski o odmowę wykonania europejskiego nakazu aresztowania 

nie były składane.  

Apelacja szczecińska. 

W latach 2005 i 2006 nie został skierowany przez prokuratora żaden wniosek 

o odmowę wykonania europejskiego nakazu aresztowania.  
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W 2007 roku prokurator złożył w jednej sprawie wniosek o niewydanie osoby ściganej 

europejskim nakazem aresztowania, ze względu na uprzednie skazanie i wykonanie 

kary za czyn będący podstawą wydania europejskiego nakazu (art. 607p § 1 pkt 2 k.p.k.). 

Apelacja wrocławska. 

W roku 2005 skierowano do sądu cztery wnioski o odmowę wykonania europejskiego 

nakazu aresztowania, trzy z nich dotyczyły obywateli polskich, którzy nie wyrazili zgody 

na przekazanie w celu wykonywania w stosunku do nich kary pozbawienia wolności 

w Niemczech (art. 607s § 1 k.p.k.), w związku z czym sąd odmawiając przekazania tych 

osób orzekł o wykonaniu kary pozbawienia wolności w Polsce na podstawie art. 607s § 

3 i 4 k.p.k., natomiast jeden wniosek. opierał się na negatywnej przesłance wykonania 

europejskiego nakazu z art. 607r § 1 pkt 4 k.p.k., czyli przedawnieniu ścigania według 

prawa polskiego. 

W roku 2006 prokurator złożył wniosek o odmowę przekazania osoby ściganej w dwóch 

sprawach, w pierwszej przyczyną był brak zgody obywatela polskiego na przekazanie 

do Niemiec w celu wykonania wobec niego kary pozbawienia wolności, co skutkowało 

wykonaniem tej kary w Polsce (art. 607s § 1, 3 i 4 k.p.k.), a w drugiej podstawę stanowił 

art. 607r § 1 pkt 2 i 3 k.p.k., gdyż co do niektórych czynów będących podstawą wydania 

nakazu zapadło prawomocne orzeczenie kończące postępowanie w sprawie, natomiast 

co do pozostałych postępowanie karne w Polsce było w toku. 

W roku 2007 skierowanych zostało dziewięć wniosków o nieprzekazywanie osoby 

ściganej europejskim nakazem, z czego trzy wnioski zasadzały się na negatywnej 

przesłance wykonania ENA z art. 607p § 1 pkt 2 k.p.k., albowiem co do czynu będącego 

podstawą wydania nakazu zapadło wcześniej orzeczenie skazujące przed sądem 

polskim, kolejne trzy wnioski oparte były na art. 607r § 1 pkt 1, gdyż czyny stanowiące 

podstawę wydania nakazu nie stanowiły przestępstwa według prawa polskiego, 

wreszcie ostanie trzy wnioski były następstwem braku zgody obywateli polskich na 

odbywanie kary pozbawienia wolności w Niemczech i Czechach. We wszystkich 

wspomnianych sprawach sąd odmówił przekazania osoby, przy czym w trzech ostatnich 

sprawach orzekło o wykonaniu kary pozbawienia wolności w Polsce (art.  607s § 3 i 4 

k.p.k.). 

Apelacja warszawska.  

W latach 2005 – 2007 do sądu nie trafił żaden wniosek o odmowę wykonania 

europejskiego nakazu aresztowania.   
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Wnioski Końcowe    

Jednym z głównych celów przyjęcia decyzji ramowej o europejskim nakazie aresztowania 

była próba stworzenia instrumentu prawnego w kontaktach pomiędzy państwami członkowskimi, 

który byłby bardziej efektywny niż ekstradycja także pod względem sprawności i długości trwania 

postępowania, którego przedmiotem jest przekazanie osoby w celu przeprowadzenia przeciwko 

niej, na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, postępowania karnego lub 

wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności albo innego środka polegającego na pozbawieniu 

wolności. W rezultacie przeprowadzonych badań należy szczególnie zwrócić uwagę na następujące 

kwestie. 

 Należy zwrócić szczególną uwagę na dysproporcje między ilością wniosków kierowanych przez 

Niemcy a kierowanych przez pozostałe państwa członkowskie. w niektórych apelacjach nawet 

80 % kierowanych wniosków pochodziło z Niemiec. co więcej jest to tendencja powtarzająca się 

w poszczególnych następujących po sobie latach. wydaje się, ze zasadnym będzie wniosek, że 

również w następnych latach ilość tych wniosków będzie się zwiększać. Aspekt ten może być 

powiązany z faktem, iż właśnie na terenie tego kraju najłatwiej jest dokonać przestępstw 

osobom zamieszkałych na terenach przygranicznych. Wniosek ten również znajduje 

potwierdzenie w ilości spraw kierowanych przez inne państwa graniczące z Polską, np. Litwa.  

 Zwrócić trzeba także uwagę na okoliczność, iż szczególnie wiele ENA kierowanych jest do Polski 

przez Belgię i Holandię. Ten fenomen można tłumaczyć znaczną emigracją Polaków w tych 

krajach lub popularnością posługiwania się instrumentami prawno międzynarodowymi przez 

sądy tych krajów. Zauważyć bowiem należy, iż sądy te często występują do ETS-u z pytaniami 

prejudycjalnymi w trybie art. 234 TWE.  

 Przy analizie spraw okazało się, że występuje duże zróżnicowanie w kierowaniu ENA do 

poszczególnych apelacji. Szczególnie wiele spraw przypada na trzy następujące Prokuratury 

Apelacyjne: poznańską, wrocławską i szczecińską. Wydaje się, że z tego wynikać może wniosek, 

iż właśnie w tych apelacjach  występuje  

 Analizując z kolei ilość wniosków jakie kierowano do polskich władz sadowych przez państwa 

członkowskie UE niewątpliwie widać, że wraz ze wzrastająca popularnością instrumentu 

prawnego jakim jest ENA, w kolejnych latach wzrasta ilość kierowanych wniosków. 

 Z analizy materiału, którym zespół dysponował wynika równocześnie, ze ilość ENA, jakie kierują 

pod adresem polskich władz, władze państw członkowskich, niekoniecznie przekłada się, na 

ilość przekazywanych osób. Władze sądowe poszczególnych państw przekazując polskim 

prokuratorom ENA, częstokroć nie biorą pod uwagę miejsca popełnienia przestępstwa, co 

w wielu wypadkach może wywołać skutek w postaci odmowy wykonania ENA. Najpewniej 

spowodowane jest to trudnościami w ustaleniu aktualnego miejsca pobytu tych osób, co wpływa 

na trudności z doprowadzeniem tych osób przed wymiar sprawiedliwości.   
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 Odnośnie czasu trwania postępowania karnego dane uzyskane z Prokuratur Apelacyjnych są 

wewnętrznie niespójne i uniemożliwiają poczynienie jakichkolwiek ustaleń badawczych. Dalsze 

badanie tej kwestii z pewnością pozwoli ustalić przyczynę trudności na poszczególnych etapach 

postępowania. Analiza danych wskazuje, że poszczególne Prokuratury Apelacyjne przyjęły różne 

punkty czasowe, wyznaczające granice temporalne postępowania w przedmiocie przekazania 

osoby na podstawie europejskiego nakazu, albo nie określiły tych punktów czasowych,  

względnie określiły je w różny sposób w ramach poszczególnych lat albo określiły ramy czasowe 

bez konkretyzacji do odpowiednich lat, co uniemożliwia zestawienie i porównywanie 

uzyskanych informacji pochodzących z różnych powszechnych jednostek organizacyjnych 

Prokuratury.  

 Analiza zgromadzonych materiałów, zwłaszcza podstaw kierowania wniosków przez 

prokuratorów wniosków o odmowę przekazania danej osoby pozwala stwierdzić, że do 

głównych przyczyn wydawania przez Sąd postanowienia o odmowie przekazania osoby należy 

zaliczyć okoliczność, iż ENA dotyczący obywatela polskiego został wydany w celu wykonania 

kary pozbawienia wolności, co narusza dyspozycję art. 607s § 1 kpk. Często wśród przyczyn 

odmowy przekazania osoby można odnaleźć przesłankę stypizowaną w art. 607p § 1 pkt 2 kpk, 

art. 607p § 2 kpk i w art. 607r § 1 pkt 5 kpk, co wskazuje na palącą potrzebę uregulowania 

konfliktów jurysdykcyjnych pomiędzy państwami członkowskimi UE. W tym kontekście 

postulowane jest usprawnienie systemu wymiany informacji w ramach współpracy sądowej 

w sprawach karnych o toczących się postępowaniach karnych w poszczególnych krajach. 

 Wydaje się zasadne sformułowanie tezy, że instrument prawny jakim jest ENA w najbliższej 

przyszłości będzie cieszył się wzrastającą popularnością i stanie się immanentną częścią polskiej 

kultury prawnej i codziennością praktyki orzeczniczej polskiego wymiaru sprawiedliwości.    


