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kilka uWag o europejskiM nakazie 
aresztoWania – uWagi poleMiczne  

W zWiązku z artykułeM jakuBa żurka

1. uwagi wstępne

opublikowany w lipcowo-sierpniowym numerze „palestry” artykuł j. żurka pt. Eu-
ropejski nakaz aresztowania jako przykład naruszenia wspólnej tradycji europejskiej zasługuje 
z pewnością na uwagę i skłania do refleksji. 

pierwszą refleksją, która była spiritus movens niniejszego artykułu, było stwierdzenie 
przez autora niniejszego tekstu, że artykuł j. żurka ukazał się o kilka lat za późno. 

przyjęcie decyzji ramowej rady z 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi� (dalej: 
decyzja ramowa 2002/584/WsisW), a wcześniej błyskawiczne jej przygotowanie w ramach 
prac rady (de facto państw członkowskich), szło w parze z ożywioną dyskusją na grun-
cie zarówno polskiego, jak i europejskiego piśmiennictwa. podnoszone wówczas głosy 
krytyczne miały podobny (ale nie identyczny) charakter do tych, które wyłożył w swoim 
artykule j. żurek. Wydawać by się mogło, że w czasach nam współczesnych krytyka od-
nosić się będzie jedynie do funkcjonowania ena, a nie do jego istoty i założeń. 

Właśnie dlatego uważam za zasadne podjęcie polemiki w stosunku do tez zawartych 
w artykule j. żurka, które właśnie odnoszą się do istoty ena.

2. geneza ena

j. żurek słusznie, za M. płachtą�, zwraca uwagę na ścisły związek przyjęcia decyzji 
ramowej w sprawie ena z zamachem na World trade center z 11 września 2001 r. 

� dz.u. ue l 190 z 18 lipca 2002 r., s. 1–20.
� M. płachta, Europejski nakaz aresztowania (wydania): kłopotliwa rewolucja w ekstradycji, „studia europejskie” 

2002, nr 3, s. 55.
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dyskusyjne może być jednak to, czy atak na Wtc był bezpośrednim powodem, czy 
też tylko pretekstem do radykalnego uproszczenia procedury ekstradycyjnej między 
państwami członkowskimi ue. rozważania na ten temat wykraczałyby jednak poza 
ramy niniejszego artykułu, wymagałyby ponadto wiedzy na temat politycznych aspek-
tów prac w ramach rady ue w ówczesnym czasie.

niezależnie jednak od powyższej kwestii w artykule j. żurka kompletnie zmargina-
lizowana została kwestia programu z tampere3, przyjętego na posiedzeniu rady euro-
pejskiej w październiku 1999 r. 

punkt 33 programu z tampere stwierdzał, że fundamentem („kamieniem węgielnym”) 
europejskiej współpracy w sprawach cywilnych i karnych powinna stać się zasada wza-
jemnego uznawania. pomimo że w chwili uchwalania programu z tampere wzajemne 
uznawanie nie było kojarzone bezpośrednio z procedurą ekstradycyjną – odnosiło się 
bardziej do „przepływu dowodów” między państwami członkowskimi ue4 – trudno 
nie przeceniać znaczenia tejże zasady dla funkcjonowania ena.

3. wspólna traDycja europejska a ekstraDycja

Clou artykułu j. żurka była kwestia „kolizji”� postanowień decyzji ramowej 2002/584/
WsisW z podstawowymi zasadami klasycznego systemu ekstradycyjnego. chyba nieco 
górnolotnie nazywa je autor „wspólną tradycją europejską”. dla porządku będę jednak 
używał tego sformułowania.

Prima facie zestawienie słów „ekstradycja” i „tradycja” jest sprzecznością samą w sobie. 
tym niemniej taka prosta konstatacja, niepoparta rzeczowymi argumentami, w dyskur-
sie prawniczym nie powinna mieć miejsca. W związku z powyższym zasadne wydaje 
się szczegółowe odniesienie do przedmiotowej kwestii.

zakaz wydawania własnych obywateli, wbrew temu, co wydaje się twierdzić j. żu-
rek, nie był regułą6. państwa, które przewidywały w swoich ustawach zasadniczych 
zakaz wydawania własnych obywateli, trudno zaliczyć do państw europejskich7, a po 
drugie, bez trudu można je policzyć na palcach dwóch rąk8. z państw europejskich, 
członków unii europejskiej przed 2002 r., tylko konstytucje rFn (do nowelizacji kon-

3 szerzej na temat programu z tampere: a. gruszczak, III filar Unii Europejskiej po Tampere: wnioski i perspek-
tywy, „studia europejskie” 2000, nr 3, s. 1–20.

4 paradoksalnie, do dzisiaj koncepcja „swobodnego przepływu dowodów” pozostaje postulatem de lege 
ferenda, który zapewne nieprędko (o ile w ogóle) zostanie wdrożony w ramy współpracy w sprawach karnych 
w unii europejskiej. na temat tejże koncepcji zob. np. s. gless, Free movement of evidence, (w:) M. t. armenta 
deu, F. gascon inchausti, l. Bachmaier Winter, M. cedeno Hernan (red.), El Derechoprocesal penal en la Unión 
Europea: tendenciasactuales y perspectivas de future, Madryt 2006, s. 121–130.

� cudzysłów zamierzony z uwagi na to, że nie chodzi przecież o klasyczną kolizję przepisów prawnych, 
którą można rozwiązać drogą wykładni.

6 zob. bardzo dobre omówienie historii zasady niewydawania własnych obywateli: a. górski, Europejskie 
ściganie karne. Zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2010, s. 156–181.

7 j. żurek podaje przykłady m.in. ekwadoru, Brazylii, turcji i Wenezueli.
8 do państw wymienionych przez j. żurka można doliczyć, jak podaje M. płachta, również m.in. panamę, 

Honduras, peru, kolumbię, jordanię i etiopię. zob. M. płachta, Zakaz ekstradycji obywatela polskiego w Konstytucji 
i nowym kodeksie postępowania karnego, „prokuratura i prawo” 1998, z. 3, s. 32.
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stytucji w 2000 r.) i portugalii przewidywały bezwzględny zakaz wydawania własnych 
obywateli. W przypadku rFn było to przypuszczalnie związane, jak podaje z. knypl�, 
z chęcią ochrony zbrodniarzy wojennych, przebywających po ii wojnie światowej na 
terenie rFn. 

oczywiście zakaz wydawania własnych obywateli był i jest regulowany nie tylko 
przez przepisy konstytucyjne, ale również przez ustawodawstwo wewnętrzne10, o czym 
wspomina j. żurek��. nie oznacza to jednak, że można uznać ów zakaz za wspólną 
tradycję czy „zwyczaj”��. 

z analizy zastrzeżeń i oświadczeń do art. 6 konwencji o ekstradycji z 1957 r.13 wy-
nika, że grono państw, które bezwzględnie nie wydawały (lub nie wydają) własnych 
obywateli, jest umiarkowanie liczne: andora, armenia, austria, azerbejdżan, Bułgaria, 
chorwacja, cypr, czarnogóra, Francja, grecja, lichtenstein, litwa, luksemburg, Mace-
donia, Mołdawia, polska, portugalia, republika Federalna niemiec, rosja, san Marino 
i ukraina. 

„podwójny standard”14, tj. zakaz ekstradycji do państw spoza swojego grona, przewi-
dywały (lub przewidują) ustawodawstwa państw nordyckich: danii, islandii, Finlandii, 
norwegii i szwecji. 

pod pewnymi warunkami zgodę na wydanie własnych obywateli wyrażały (lub 
wyrażają): albania, estonia, gruzja, Holandia, rumunia, szwajcaria, Węgry, Wielka 
Brytania, Włochy��.

� z. knypl, Ekstradycja jako instrument prawa międzynarodowego i wewnętrznego, Warszawa 1975, s. 41. autor 
ten podaje przykład odmowy wydania Francji byłego generała ss Heinza lammerdinga.

10 jako przykład można podać art. 118 k.k. z 1969 r., który stanowił o zakazie ekstradycji obywateli pol-
skich.

�� niestety autor nie wymienia państw, które ów zakaz w swoich ustawodawstwach przewidują lub prze-
widywały, odsyłając w tym zakresie do innych publikacji.

�� j. żurek ostrożnie, ale jednak, stwierdza o pewnych cechach wspólnych „tradycji” i prawa zwyczajo-
wego. trzeba jednak podkreślić, że w zakresie ekstradycji trudno wykazać istnienie jednolitego, zgodnego 
działania w tym zakresie (usus), co prowadzi do wniosku, że doszukiwanie się analogii między „tradycją” 
i prawem zwyczajowym jest w tym przypadku chybione.

13 pełna lista zastrzeżeń i oświadczeń dostępna na stronie: http:// http://conventions.coe.int (dostęp: 3 paź-
dziernika 2012 r.).

14 określenia tego używa M. płachta, Zakaz ekstradycji, s. 39.
�� Wydanie obywatela albanii jest możliwe, gdy tak stanowi umowa międzynarodowa, której stroną jest 

albania. do ekstradycji obywatela estonii konieczna była (a w wypadku ekstradycji do państwa spoza ue 
– jest) jego zgoda. gruzja zastrzegła możliwość odmowy wydania własnego obywatela w wypadku zagrożenia 
dla porządku publicznego, moralności i ze względów bezpieczeństwa. Holandia uzależnia dopuszczalność 
ekstradycji obywatela od jego zwrotnego przekazania w wypadku skazania, w celu odbycia kary w Holandii.  
rumunia uzależnia wydanie własnego obywatela od bycia stroną traktatu ekstradycyjnego, który by taką 
możliwość przewidywał, jednakże wydanie jest możliwe po spełnieniu jednego z czterech warunków: zwrot-
nego przekazania obywatela w wypadku skazania, bycia obywatelem innego państwa, przebywania na sta-
łe w państwie wnioskującym o ekstradycję lub popełnienia przestępstwa terrorystycznego w państwie ue, 
w sytuacji gdy wnioskującym państwem jest państwo ue. Węgry dopuszczały (a w relacjach z państwami 
stronami konwencji z 1957 r., które nie są członkami ue, dopuszczają) możliwość ekstradycji obywatela Wę-
gier, w przypadku gdy posiada on również obywatelstwo innego kraju i przebywa na stałe w innym kraju. 
niezależnie od tego możliwe jest i było wydanie obywatela Węgier z zastrzeżeniem zwrotnego przekazania 
go do Węgier w celu odbycia orzeczonej w innym państwie kary. doktryna anglosaska uważa tę przeszkodę 
wręcz za wyraz „ksenofobii prawnej”. zob. s. a. Williams, Nationality, Double Jeopardy, Prescription and Death 
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W skali światowej proporcje układały się podobnie. na początku lat 70. jeden z auto-
rów zadał sobie trud zbadania wszystkich umów ekstradycyjnych zamieszczonych we 
wszystkich tomach serii traktatowej ligi narodów oraz w 550 tomach serii traktatowej 
onz. z analizy tej wynikało, że 98 umów przewidywało bezwzględny zakaz wydawa-
nia własnych obywateli, 57 umów dopuszczało możliwość wyrażenia odmowy wydania 
własnego obywatela, 8 umów przewidywało ekstradycję niezależnie od obywatelstwa 
osoby ściganej16.

Wracając jednak do państw europejskich, to trudno mówić tutaj o wspólnej tradycji 
europejskiej. każde państwo, które hołdowało zasadzie zakazującej wydawania włas-
nych obywateli, nie czyniło tego przecież z uwagi na istnienie identycznych regulacji 
w innych państwach. 

Wynikało to bardziej z nieufności do innych systemów prawnych, a miało swoją 
genezę w okresie, który s. Waltoś nazywa pełnym państwowym egoizmem ścigania 
karnego17. W piśmiennictwie zagranicznym podnoszono argument, że obowiązkiem 
państwa jest zapewnienie ochrony prawnej dla własnych obywateli, a ekstradycja ko-
liduje z tym obowiązkiem18. jako argument przeciwko ekstradycji własnych obywateli 
podnoszono również argumenty praktyczne: nieznajomość języka, przepisów praw-
nych, co w konsekwencji prowadzić mogło do naruszenia praw obywatelskich��.

przeciwnicy zasady niewydawania własnych obywateli również wysuwali argumen-
ty na rzecz swojego poglądu. stwierdzano, że tylko przed sądem właściwym ze względu 
na miejsce popełnienia przestępstwa jest możliwe pełne ustalenie prawdy materialnej. 
ponadto ważny jest również cel i istota kary, która ma zaspokajać poczucie sprawiedli-
wości w społeczeństwie, którego porządek prawny naruszono20. praktyczny argument 
zwolenników wydawania własnych obywateli wart jest również przytoczenia: prowa-
dzenie postępowania w znacznej odległości od miejsca popełnienia przestępstwa powo-
duje wzrost kosztów i formalności związanych z potencjalną pomocą prawną państwa, 
któremu odmówiono ekstradycji.

reasumując tę część rozważań, należy stwierdzić, że niezależnie od tego, który pogląd 
przyjmiemy, niewątpliwe jest istnienie rozbieżności co do zakazu wydawania własnych 
obywateli. rozbieżności te wskazują na niemożliwość przyjęcia, że omawiana zasada 
jest wspólna dla państw członkowskich unii europejskiej��.

uwagi j. żurka co do kwestii obywatelstwa ue pomijają jeden, moim zdaniem klu-

Sentence As Bases for Refusing Extradition, „international review of penal law” 1991, t. 62, s. 259 – za: p. Hofmań-
ski, Konstytucyjne problemy europejskiego nakazu aresztowania, (w:) Europejski nakaz aresztowania w teorii i praktyce 
państw członkowskich Unii Europejskiej, red. p. Hofmański, Warszawa 2008, s. 70. zgodnie z art. 13 włoskiego k.k. 
ekstradycja obywatela włoskiego jest możliwa, o ile tak stanowi umowa międzynarodowa. nie istnieje więc 
w tym kraju bezwzględny zakaz wydawania własnych obywateli.

16 dane podaję za M. płachtą, Zakaz ekstradycji, s. 39–40.
17 s. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2009, s. 597.
18 zob. np. W. Bausback, Art. 16 II GG und die Auslieferung Deutscheran den neuen Internationalen Strafgericht-

shof, „neue juristische Wochenschrift” 1999, s. 3320. W doktrynie niemieckiej sformułowano pojęcie „obowią-
zek wierności” państwa wobec jego obywateli (Treupflicht). zob. a. górski, Europejskie, s. 164.

�� B. Wierzbicki, O azylach i ekstradycji przestępców, Warszawa 1982, s. 111–112.
20 tamże, s. 112.
�� Większość doktryny prawa międzynarodowego odmawia zasadzie zakazującej ekstradycji własnych 

obywateli statusu zasady prawa międzynarodowego czy zwyczaju międzynarodowego. zob. d. poncet, p. gul-
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czowy, aspekt: obywatelstwo ue umożliwia realizację unijnej swobody przepływu osób. 
Modelowo, w przypadku posiadania obywatelstwa unii nieistotne jest to, jakiego kraju 
obywatelem jest dana osoba. ustawodawca unijny jest w tym wypadku konsekwentny: 
przy tworzeniu unijnych aktów prawnych (w dawnym iii filarze, jak i obecnie) kwestia 
obywatelstwa również nie jest relewantna dla stosowania aktów prawa unijnego. Mó-
wiąc bardziej obrazowo – umożliwiając podejrzanym swobodne przemieszczanie się 
w obszarze unii europejskiej, trzeba było również ustanowić adekwatne remedium na 
to zjawisko.

4. ena a zasaDa supremacji

rozważania j. żurka o „lekceważącym stosunku organów ue do postanowień kon-
stytucji państw członkowskich” obarczone są poważnym błędem już na samym wstępie. 
zgodnie bowiem z art. 34 ust. 2 lit. b traktatu o unii europejskiej (w wersji amsterdam-
skiej��) przy przyjmowaniu decyzji ramowych konieczna była jednomyślność w radzie. 
jednomyślność tę łatwiej było osiągnąć w gronie 15 państw (przyjęcie decyzji ramowej 
2002/584/WsisW nastąpiło przed rozszerzeniem unii) niż w gronie 25 czy 27 państw. 
żadne państwo „piętnastki” sprzeciwu jednak nie podniosło – nawet rFn czy Francja, 
hołdujące wówczas zakazowi wydawania własnych obywateli. 

nie było też wtedy mowy o uwspólnotowieniu współpracy w sprawach karnych, co 
wydaje się sugerować j. żurek, nietrafnie powołując się na pogląd e. piontka. ten drugi 
autor, mówiąc o uwspólnotowieniu iii filaru („wypieraniu metody międzyrządowej”), 
miał na myśli przeniesienie mocą traktatu amsterdamskiego spraw wizowych, azylu 
imigracji i współpracy w sprawach cywilnych do tzw. i filaru23.

nietrafna jest moim zdaniem krytyka judykatu ets w sprawie Pupino24, w której ets 
dokonał oceny charakteru prawnego decyzji ramowych. W żadnym punkcie orzeczenia 
w sprawie Pupino ets nie stwierdził o bezpośrednim skutku decyzji ramowych – jak 
twierdzi j. żurek. 

stwierdzono w tym orzeczeniu o konieczności dokonywania wykładni prawa krajo-
wego, na ile to tylko możliwe, w świetle brzmienia i celów decyzji ramowej��. 

kompletnie niezrozumiałe jest dla mnie łączenie tego orzeczenia z kwestią pierw-
szeństwa prawa unijnego. zresztą sam j. żurek przytacza pogląd ets, że wykładnia 
prounijna nie może prowadzić do wykładni contra legem przepisów krajowych26. 

W sprawie Pupino w ogóle nie było mowy o jakimkolwiek naruszeniu włoskiej kon-
stytucji, dlatego wniosek j. żurka, a właściwie predykcja co do kierunku rozwoju pra-

ly-Hart, Extradition: the European Model, (w:) M. ch. Bassiouni, International Criminal Law, Boston 1986, s. 486,  
za: a. górski, Europejskie, s. 169.

�� j. żurek w swoim artykule nie zaznacza, o który traktat o unii europejskiej mu chodzi. przykładowo na 
s. 298 w stosunku do tue używa czasu teraźniejszego, co w świetle zmiany tue może być mylące.

23 e. piontek, Europejski Nakaz Aresztowania, „państwo i prawo” 2004, z. 4, s. 34.
24 Wyrok ets z 16 czerwca 2005 r. w sprawie c-105/03, Postępowanie karne przeciwko Marii Pupino, zb. orz. 

2005, s. i-05285. zob. również glosę j. Barcza, „kwartalnik prawa publicznego” 2005, nr 3, s. 297–301.
�� pkt 43 wyroku w sprawie Pupino.
26 pkt 47 wyroku w sprawie Pupino.
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wa europejskiego, jest w mojej ocenie zbyt daleko idąca. świadczy o tym chociażby 
wprowadzenie do traktatu o unii europejskiej art. 4 ust. 2 – rozbudowanej, względem 
poprzedniego traktatu, klauzuli o poszanowaniu tożsamości konstytucyjnej państw 
członkowskich.

kolejnym błędem jest twierdzenie, że „skutkiem, jaki odniosło to orzeczenie [Pupi-
no – przyp. a. F.] w przypadku ena, była próba usunięcia «pozornej sprzeczności» za 
pomocą sztucznego rozróżnienia między przekazaniem obywatela na podstawie ena 
a wydaniem na podstawie ekstradycji”. Wystarczy nadmienić, że wyrok polskiego tk 
w sprawie oceny konstytucyjności ena27 zapadł przed wydaniem wyroku w sprawie 
Pupino. 

kwestia zasady supremacji w kontekście współpracy w sprawach karnych może na-
stręczać wiele problemów natury konstytucyjnej, ale argumenty, których użył j. żurek, 
są mało przekonujące. co więcej, autor w ogóle nie wspomniał o zmianie charakteru 
współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych – z międzyrządowej na wspól-
notową. co za tym idzie, cały dorobek ets (m.in. kwestie pierwszeństwa prawa ue) 
z ówczesnego i filaru może być po 1 grudnia 2009 r. odnoszony również do materii 
prawnokarnej. oczywiście w stosunku do instrumentów, które zostały przyjęte po wej-
ściu w życie traktatu z lizbony.

5. ena jako instrument harmonizacji prawa karnego?

W artykule j. żurka znalazł się punkt pt. „Wady ena”. autor negatywnie odnosi się 
w nim m.in. do treści art. 2 ust. 2 decyzji ramowej, w którym zawarto katalog 32 prze-
stępstw28, w stosunku do których państwo wykonujące ena zwolnione jest z wymogu 
badania podwójnej karalności czynu.

pogląd, że katalog ten zmierza do „harmonizacji i ujednolicenia prawa karnego”��, 
jest moim zdaniem nietrafny. należy w tym miejscu odesłać do wyroku ets w sprawie 
Advocatenvoor de Wereld30, w którym belgijskie stowarzyszenie adwokatów w sprawie, 
w której skierowano pytanie prejudycjalne, również podnosiło taki argument. argu-
ment ten polegał właśnie na zarzucie naruszenia zasady ustawowej określoności czynów 
zabronionych i kar z tego powodu, że art. 2 ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WsisW 
wymienia nie przestępstwa o wystarczająco jasnej i precyzyjnej treści normatywnej, 
lecz jedynie niejasne kategorie niepożądanych zachowań31.

27 Wyrok tk z 27 kwietnia 2005 r., sygn. p1/05.
28 na marginesie należy zauważyć, że to nie twórcy decyzji ramowej stworzyli katalog 32 przestępstw. 

pojawił się on, w prawie identycznym kształcie, już w 1995 r. jako załącznik do konwencji o europolu.
�� W mojej ocenie harmonizacja i ujednolicanie stoją ze sobą w sprzeczności, choć zaawansowana harmo-

nizacja może być w przyszłości użyta jako argument dla unifikacji. jednak na dzień dzisiejszy albo przepisy 
karne harmonizujemy (zbliżamy), albo ujednolicamy – unifikujemy. nie można, moim zdaniem, mówić więc 
o harmonizacji i ujednoliceniu prawa karnego. gdyby dodać do tego fakt, że zasada wzajemnego uznawania 
miała być w pierwotnym zamierzeniu alternatywą dla harmonizacji, powstaje mozaika różnorodnych modeli 
współpracy, w których sam ustawodawca unijny nierzadko się gubi. rozważania na ten temat przekraczają 
jednak ramy tego opracowania.

30 Wyrok ets z 3 maja 2007 r. w sprawie c-303/05, Advocatenvoor de Wereld VZW, zb. orz. 2007, s. i-03633.
31 pkt 13 wyroku w sprawie Advocatenvoor de Wereld.
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europejski trybunał sprawiedliwości podkreślił, że katalog przestępstw z art. 2 ust. 2 
decyzji ramowej 2002/584/WsisW nie ma na celu harmonizacji typów przestępstw w ra-
mach ue. definicja przestępstw i kar należy do państw członkowskich32. 

przytaczana przez j. żurka możliwość naruszenia zasady nullum crimen, nulla poena 
sine lege, w wypadku zniesienia wymogu podwójnej karalności, została już podważona 
w piśmiennictwie. po pierwsze, decyzja o przekazaniu w ramach ena (czy ogólnie mó-
wiąc – ekstradycji) nie jest postępowaniem w przedmiocie odpowiedzialności karnej33. 
ewentualne przypisanie odpowiedzialności następuje na podstawie prawa państwa, 
które wydało ena. po drugie, nie należy demonizować znaczenia katalogu z art. 2 ust. 2 
decyzji ramowej 2002/584/WsisW. nawet gdyby go nie było, to z niewielkimi wyjątkami 
zachowania w nim opisane są kryminalizowane we wszystkich państwach członkow-
skich unii34.

6. zasaDa wzajemnego uznawania

zasada wzajemnego uznawania jest zasadą traktatową od wejścia w życie traktatu 
z lizbony35. sporny jest czasem jej charakter i nawet treść normatywna, bo pomimo 
wyniesienia tej zasady na poziom traktatowy brak jest jej definicji legalnej36. 

realizacja tej zasady oznacza w praktyce ograniczone możliwości odmowy wyko-
nania ena. Może to powodować nierzadko kontrowersje w państwie wykonującym 
– bardzo cenna jest w tym zakresie działalność organizacji pozarządowych, takich jak 
Fair Trials czy Statewatch. niemniej jednak to nie pojedyncze przypadki powinny decy-
dować o ogólnej ocenie przyjętych rozwiązań.

zasada wzajemnego uznawania ma na celu ułatwienie obrotu międzynarodowego 
w sprawach karnych. ceną nie może być oczywiście łamanie praw podstawowych, jed-
nakże na płaszczyźnie prawa karnego na zarzut takiego naruszenia jest się narażonym 
w szczególny sposób. 

j. żurek podaje w wątpliwość sens istnienia zasady wzajemnego uznawania w świetle 
uchwały sn z 20 lipca 2006 r.37 oraz postanowienia sn z 8 grudnia 2008 r.38

W obu tych orzeczeniach sn przedstawił wyważone stanowisko co do możliwości 
badania podstaw wydania ena przez sąd państwa wykonującego ena. z obu tych 
orzeczeń wynika, że w wyjątkowych wypadkach możliwe jest zbadanie, ograniczone 
do kwestii formalnych, czy wydanie ena było zgodne z przepisami państwa wydają-

32 pkt 52 wyroku w sprawie Advocatenvoor de Wereld.
33 p. Hofmański, Konstytucyjne problemy, s. 66.
34 tamże.
35 zob. art. 67 ust. 4 i art. 82 ust. 1 traktatu o Funkcjonowaniu unii europejskiej, wersja skonsolidowana  

dz.urz. ue c 83 z 30 marca 2010 r., s. 47.
36 z uwagi na ograniczone ramy opracowania odsyłam w tym miejscu do cennej monografii z. Barwiny, 

Zasada wzajemnego uznawania w sprawach karnych, Warszawa 2012. autor ten uważa, że bardziej adekwatne 
byłoby używanie określenia „model wzajemnego uznawania”, gdyż termin „zasada wzajemnego uznawania” 
błędnie sugeruje, iż jest to zasada w rozumieniu przyjętym w teorii prawa.

37 sygn. i kzp 21/06. zob. również glosę aprobującą a. lacha, osp 2007, z. 6, poz. 70, s. 425–426.
38 sygn. V kk 332/08, lex nr 524238.
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cego. co nie może jednak prowadzić do zbędnej formalizacji postępowania w sprawie 
wykonania ena39.

po wejściu w życie traktatu z lizbony powstaje jednak pytanie: czy takie wyważo-
ne stanowisko sądów krajowych ma uzasadnienie normatywne? jak już wspomniano 
wyżej, zasada wzajemnego uznawania otrzymała podstawę traktatową w art. 82 ust. 1 
traktatu o Funkcjonowaniu unii europejskiej. od 1 grudnia 2009 r. pozostaje już nie 
tylko polityczną deklaracją, ale wiążącym zobowiązaniem, i pomimo wciąż niejasnego 
charakteru omawianej zasady trudno zaakceptować pogląd, że badanie podstaw wy-
dania ena (nawet wyjątkowe) jest możliwe w kraju wykonania ena.

7. ena a tymczasowe aresztowanie 

kwestią, również w mojej ocenie dyskusyjną, do której odniósł się w swoim arty-
kule j. żurek, jest instytucja tzw. aresztu ekstradycyjnego w związku z ena. słusznie 
zauważa ten autor, że przepis art. 607k § 3a k.p.k. jest lustrzanym odbiciem „klasyczne-
go” aresztu ekstradycyjnego uregulowanego w art. 605 § 2 k.p.k. sformułowany przez 
j. żurka zarzut niekonstytucyjności dwóch powyższych przepisów jest jednak bardzo 
ogólnikowy – autor nie podaje, z jakimi przepisami konstytucji miałyby te przepisy 
pozostawać w sprzeczności. Wypada dodać, że areszt ekstradycyjny (zarówno poprze-
dzający złożenie formalnego wniosku, jak i areszt stosowany po formalnym wniesieniu 
wniosku) pozostaje również zgodny z europejską konwencją praw człowieka (art. 5 
ust. 1 lit. f ekpc), o ile jest przewidziany przez ustawodawstwo krajowe.

powstaje więc pytanie nie o konstytucyjność omawianych przepisów, ale o kwestię, 
czy podejmując decyzję co do aresztowania osoby ściganej ena przed wpłynięciem na-
kazu, konieczne jest badanie istnienia podstaw ogólnych (art. 249 k.p.k.) i szczególnych 
(art. 258 k.p.k.) stosowania tymczasowego aresztowania.

W odniesieniu do klasycznej ekstradycji w piśmiennictwie i orzecznictwie zwraca 
się uwagę na konieczność odpowiedniego stosowania przepisów art. 249 § 1 i art. 258 
k.p.k.40 – zarówno co do aresztu w trybie art. 605 § 1, jak i art. 605 § 2 k.p.k.

jednakże w odniesieniu do ena zasadne jest odstąpienie od badania istnienia prze-
słanek z art. 249 § 1 k.p.k. i ograniczenie się do stwierdzenia istnienia jednej z przesłanek 
z art. 258 k.p.k. orzecznictwo sądów polskich wydaje się potwierdzać to twierdzenie41, 
jednakże nie można wykluczyć, że w niektórych stanach faktycznych możliwe będzie 
odstąpienie od stosowania tymczasowego aresztowania w związku z ena42. 

takie sytuacje powinny być jednak absolutnym wyjątkiem z uwagi na deklarowane 
wzajemne zaufanie i traktatową zasadę wzajemnego uznawania.

39 M. Wąsek-Wiaderek, Dopuszczalność badania przesłanek wystąpienia z europejskim nakazem aresztowania przez 
sąd orzekający o jego wykonaniu, studia i analizy sądu najwyższego, t. ii, Warszawa 2008, s. 148.

40 zob. B. nita, Podstawy stosowania tymczasowego aresztowania w związku z ENA, „europejski przegląd sądo-
wy” 2012, nr 7, s. 10.

41 zob. np. postanowienie sa w lublinie z 15 października 2008 r. (ii akz 468/08); postanowienie sa w ka-
towicach z 25 października 2006 r. (ii akz 685/06); postanowienie sa w Warszawie z 2 lipca 2010 r. (ii akz 
517/10). orzeczenia podaję za B. nitą, Podstawy, s. 5 i n.

42 B. nita, Podstawy, s. 10.
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8. poDsumowanie

europejski nakaz aresztowania niewątpliwie zrewolucjonizował europejski (unijny) 
system ekstradycyjny. rewolucyjność powinna być oceniana nie na podstawie tytułów 
opracowań naukowych (sic!), ale poprzez charakterystykę współpracy w zakresie prze-
kazywania podejrzanych/skazanych między państwami członkowskimi ue. 

charakterystyka ta uwypukla również wady ena, które jednak nie powinny rzu-
tować na ogólną ocenę podstawowego instrumentu wzajemnego uznawania. Ma ra-
cję j. żurek, wskazując potrzebę wprowadzenia swoistej zasady „oportunizmu” czy 
„proporcjonalności” przy wydawaniu ena43. pogląd taki jest szczególnie wart uwagi 
w polsce – kraju, który wydaje najwięcej nakazów. pojawia się tutaj również problem 
kosztów, które ponosi państwo wykonujące ena, nierzadko w sprawach, które mogą 
wzbudzić jedynie uśmiech44.

nie wydaje się jednak trafny postulat zniesienia art. 2 ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/
WsisW i wprowadzenia zasady podwójnej karalności. W dotychczasowym orzeczni-
ctwie ets nie odnajdziemy żadnego orzeczenia, w którym sąd krajowy (wykonujący 
ena) miałby wątpliwość co do określenia typu przestępstwa w państwie wydania ena. 
jak już wspomniano wyżej, katalog z art. 2 ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WsisW nie-
wiele też zmienia z uwagi na istniejące podobieństwa w zakresie typów czynów zabro-
nionych, penalizowanych w poszczególnych państwach członkowskich ue.

nieprzystający do etapu rozwoju współpracy w sprawach karnych jest w mojej oce-
nie również postulat możliwości odmowy wykonania ena w wypadku „uzasadnionych 
przypuszczeń, że dowody świadczące o winie osoby poszukiwanej zostały zdobyte 
z naruszeniem prawa”. do powstania takich przypuszczeń konieczna byłaby przecież 
szczegółowa znajomość akt sprawy, w związku z którą wydano ena. spowolniłoby 
to szybką ścieżkę ekstradycyjną i zniweczyłoby w sposób zupełny istotę wzajemnego 
uznawania. Wymagałoby to ponadto szczegółowej wiedzy na temat porządku praw-
nego państwa wydania ena – zakładając, że autorowi chodziło o naruszenie prawa 
państwa wydającego ena.

problem, który wskazuje j. żurek – brak wzajemnego zaufania – jest przeszkodą we 
współpracy i w realizacji zasady wzajemnego uznawania. jest zresztą znamienne, że 
proces, który powinien, moim zdaniem, poprzedzać wdrożenie zasady wzajemnego 
uznawania – harmonizacja przepisów karnoprocesowych odnoszących się do praw 
podstawowych jednostki – został rozpoczęty w okresie45, w którym zasada wzajemnego 

43 propozycję taką wysunął m.in. a. górski, ENA między zasadą proporcjonalności a zasadą legalizmu, (w:) 
Problemy penologii i praw człowieka. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy, red. B. stańdo-kawe-
cka, k. krajewski, Warszawa 2011, s. 168–172. należy jednak dodać, że zarówno „proporcjonalność”, jak 
i „oportunizm” powinny być rozumiane jako swoista „klauzula zdrowego rozsądku”.

44 zob. a. górski, Między zasadami legalizmu, a proporcjonalności, „rzeczpospolita” z 7 kwietnia 2010 r., http://
www.rp.pl/artykul/457808.html?print=tak&p=0 (dostęp: 12 września 2012 r.).

45 podczas szczytu rady europejskiej w sztokholmie 10–11 grudnia 2009 r. doszło do przyjęcia dokumentu 
„otwarta i bezpieczna europa dla dobra i ochrony obywateli” (program sztokholmski), do którego dołączony 
został harmonogram działań mających na celu umocnienie praw procesowych osób podejrzanych lub oskar-
żonych w postępowaniu karnym. pierwszym krokiem, który realizował założenia programu sztokholmskie-
go, było przyjęcie dyrektywy 2010/64/ue z 20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego 
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uznawania stała się już sui generis zasadą ustrojową46 unijnej współpracy w sprawach 
karnych.

Wracając jednak do rozważań, które przedstawił w swoim artykule j. żurek, po-
nownie nawiążę do refleksji, o której wspomniałem na początku opracowania. tekst 
j. żurka ukazał się niestety kilka lat za późno, w sytuacji gdy system ekstradycyjny 
oparty na wzajemnym uznawaniu funkcjonuje od kilku lat i pomimo wielu kontrowersji 
jest stale wykorzystywany w ramach współpracy w ściganiu karnym. Fundamentalne 
przeobrażenie systemu ekstradycyjnego, które proponuje j. żurek w swoim artykule, 
o ile teoretycznie możliwe, jest prakseologicznie nieuzasadnione. 

i pisemnego w postępowaniu karnym. obecnie trwają prace nad kolejnymi instrumentami, również bezpo-
średnio związanymi z ena.

46 określenia tego używa a. górski, Europejskie, s. 39.


