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Europejski nakaz 
aresztowania 
czyli wszystko co powinnieneś wiedzieć o ENA
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Szanowni Państwo,

Europejski Nakaz Aresztowania - ważna instytucja, z której istnienia 

warto zdawać sobie sprawę. Znajomość tej procedury pozwala unik-

nąć zaskoczenia m.in. w sytuacji, gdy lokalna policja puka do drzwi, 

informując o wdrożeniu ENA.  Warto z góry wiedzieć, co można 

zrobić i jak ograniczyć negatywne konsekwencje. 

Dla osób podejrzanych, oskarżonych i skazanych, jak również 

zainteresowanych tematyką Europejskiego Nakazu Aresztowania, 

przygotowaliśmy e-booka. Wyjaśniamy w nim m.in. czym jest ENA, 

jak funkcjonuje, jak wygląda realizacja ENA w Polsce oraz jakie 

prawa przysługują osobom zatrzymanym. Mamy nadzieję, 

że zawarte w e-booku informacje praktyczne ułatwią Ci 

odnalezienie się w gąszczu tych niełatwych europejskich regulacji. 
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W razie jakichkolwiek pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą 

kancelarią. Wyróżnia nas bogate doświadczenie praktyczne w sprawach 

na tle Europejskiego Nakazu Aresztowania. 

Z pewnością będziemy w stanie rozjaśnić Twoje wątpliwości w kwestiach, 

których nie poruszyliśmy w niniejszym e-booku. 

Życzymy udanej lektury. Zespół kancelarii Lipiński Walczak
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Czym jest Europejski Nakaz 
Aresztowania (ENA)?

Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) to uproszczona forma 
ekstradycji pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. 
Umożliwia aresztowanie osób podejrzanych lub oskarżonych o popeł-
nienie przestępstwa, jak również osób skazanych. Zezwala na wydanie 
takich osób do kraju, w którym zostaną postawione przed sądem lub 
przekazane do wykonania wcześniej orzeczonej kary.

Europejski Nakaz Aresztowania może zostać wydany na etapie postę-
powania przygotowawczego lub sądowego - na potrzeby trwające-
go postępowania karnego. Może być również wydany w postępowaniu 
wykonawczym w celu egzekucji orzeczonej kary pozbawienia wolności.

Gdzie i od kiedy obowiązuje ENA?

Europejski Nakaz Aresztowania został ustanowiony Decyzją Ramową 
Rady z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie Europejskiego 
Nakazu Aresztowania i procedury wydawania osób między 
Państwami Członkowskimi (dalej jako: Decyzja). W art. 31 decyzja 
ta nakazywała zastąpienie przepisów krajowych dotyczących ekstradycji 
w stosunkach między państwami członkowskimi od 1 stycznia 2004 r.

Wdrożenie Decyzji Ramowej przeprowadzono Ustawą z dnia 18 marca 
2004 r., która dodała do Kodeksu postępowania karnego rozdziały 65a 
i 65b, dotyczące odpowiednio wydawania i wykonywania ENA. Ustawa 
weszła w życie 1 maja 2004 r.
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ENA obowiązuje 
w następujących krajach:

Austria
Belgia
Bułgaria
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja

Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Polska
Portugalia

Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Wielka Brytania
Włochy
Islandia
Norwegia
Szwajcaria
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Polskie prawo nie przewiduje możliwości odwołania od 
postanowienia o wydaniu ENA. Brak procedury odwoławczej został 
potwierdzony Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2005 r.
 
Wraz z instytucją ENA, z biegiem czasu podęto próby wprowadzenia 
aktów, których celem było wzmocnienie praw proceduralnych 
w postępowaniach karnych np.:
 
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/EU z dnia 20 

października 2010 roku w sprawie prawa do tłumaczenia pisemnego 
i ustnego wpostępowaniach karnych;

• 
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/13/EU z dnia 

22 maja 2012 roku w sprawie prawa do informacji w postępowaniu 
karnym;

• 
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 

22 października 2013 roku w sprawie prawa dostępu do adwokata 
w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym Europejskie-
go Nakazu Aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania 
osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania 
się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawie-
nia wolności.
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Wydawanie ENA w Polsce
 
Zgodnie z art. 607a k.p.k., wyłączną kompetencję 
do wydawania ENA w Polsce mają sądy okręgowe.
 
W razie podejrzenia, że osoba ścigana za przestępstwo podlegające
 jurysdykcji polskich sądów karnych może przebywać na terytorium 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwy miejscowo sąd 
okręgowy może wydać Europejski Nakaz Aresztowania.
 
W trakcie postępowania przygotowawczego jest to możliwe na wnio-
sek prokuratury. W trakcie postępowania sądowego i wykonawczego, 
wydanie ENA odbywa się z urzędu lub na wniosek właściwego 
miejscowo sądu rejonowego.

 

Kiedy Europejski Nakaz Aresztowania 
nie może być wydany?
 
ENA nie może być wydany:  

1. w związku z prowadzonym przeciwko osobie ściganej postępowa-
niem karnym o przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności 
do roku;

2. w celu wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymia-
rze do 4 miesięcy albo innego środka polegającego na pozbawieniu 
wolności na czas nieprzekraczający 4 miesięcy.

 
ENA nie ulega przedawnieniu. Przedawnieniu może jedynie ulec ściga-
nie przestępstwa lub wykonanie kary, co do której został ENA wydany.   
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Obligatoryjna odmowa wykonania ENA

Stosownie do art. 3  Decyzji, obligatoryjna odmowa wykonania 
Europejskiego Nakazu Aresztowania następuje:

1. jeśli przestępstwo będące podstawą nakazu aresztowania jest objęte 
amnestią w wykonującym nakaz Państwie Członkowskim, w przy-
padku gdy przestępstwo to podlega jurysdykcji państwa z mocy jego 
prawa karnego;

2. jeśli wykonujący nakaz organ sądowy zostaje poinformowny, że 
w stosunku do osoby, której dotyczy wniosek, zapadło w zwiąku   
z popełnieniem tych samych czynów prawomocne orzeczenie   
w Państwie Członkowskim, z zastrzeżeniem, że jeśli została orzeczona 
kara, to została ona wykonana lub jest wykonywana, lub też nie może 
być dłużej wykonywana w świetle prawa Państwa Członkowskiego, 
w którym nastąpiło skazanie;

3.  jeśli w świetle prawa państwa wykonującego nakaz, osoba podle-
gająca Europejskiemu Nakazowi Aresztowania z uwagi na jej wiek,  
nie może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej za czyny,          

stanowiące podstawę wydania nakazu aresztowania.                    



..........................................................             ......................................................... 9

 Fakultatywna odmowa wykonania ENA

1. Istnieją również sytuacje, w których odmowa wykonania ENA może, 
ale nie musi nastąpić. Zgodnie z art. 4 Decyzji, fakultatywna odmowa 
wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania może mieć miejsce:

2. w jednym z przypadków wymienionych w art. 2 ust. 4 czyn, który 
stanowi podstawę wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania, nie 
stanowi przestępstwa w świetle prawa wykonującego nakaz Państwa 
Członkowskiego; jednakże w odniesieniu do przestępstw związanych 
z podatkami lub opłatami, należnościami celnymi i wymianą walut 
obcych, wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania nie można 
odmówić na tej podstawie, iż prawo wykonującego nakaz Państwa 
Członkowskiego nie nakłada tego samego rodzaju podatku lub cła 
lub nie zawiera tego samego rodzaju zasad w odniesieniu do podat-
ków, opłat, należności celnych i wymiany walut jak prawo wydające-
go nakaz Państwa Członkowskiego;

3. w przypadku, gdy osoba podlegająca Europejskiemu Nakazowi 
Aresztowania jest ścigana w wykonującym nakaz Państwie Człon-
kowskim za ten sam czyn, który stanowi podstawę wydania Europej-
skiego Nakazu Aresztowania;

4. w przypadku, gdy organy sądowe wykonującego nakaz Państwa 
Członkowskiego zdecydują nie ścigać za przestępstwo stanowiące 
podstawę wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania albo wstrzy-
mać postępowanie sądowe, lub w przypadku, gdy w Państwie Człon-
kowskim w stosunku do osoby, której dotyczy wniosek w odniesieniu 
do tych samych czynów, zapadło prawomocne orzeczenie, co chroni 
ją przed dalszym postępowaniem sądowym; 

5. w przypadku, gdy zgodnie z prawodawstwem wykonującego na-
kaz Państwa Członkowskiego ściganie karne lub ukaranie osoby,          
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której dotyczy wniosek, jest ustawowo zakazane i gdy czyny podlega-
ją jurysdykcji tego Państwa Członkowskiego na podstawie jego prawa 
karnego;

6. jeśli wykonujący nakaz organ sądowy zostaje powiadomiony, że 
w stosunku do osoby, której dotyczy wniosek, zapadło, odnośnie do 
tych samych czynów, prawomocne orzeczenie w państwie trzecim, 
z zastrzeżeniem, że jeśli została orzeczona kara, to została ona wyko-
nana lub jest aktualnie wykonywana, albo w myśl prawa kraju skaza-
nia nie może być dłużej wykonywana;

7. jeśli Europejski Nakaz Aresztowania został wydany w celu wykonania 
kary pozbawienia wolności lub środka zabezpieczającego, a osoba, 
której dotyczy wniosek, jest obywatelem wykonującego nakaz Pań-
stwa Członkowskiego lub w tym państwie stale przebywa, a państwo 
to zobowiązuje się wykonać karę pozbawienia wolności lub środek 
zabezpieczający zgodnie z jego prawem krajowym;

8. w przypadku gdy Europejski Nakaz Aresztowania odnosi się do  
przestępstw, które:

9. w świetle prawa wykonującego nakaz Państwa Członkowskiego są 
traktowane jako popełnione w całości bądź w części na terytorium 
wykonującego nakaz Państwa Członkowskiego lub w miejscu trakto-
wanym jako jego terytorium;

10. są popełnione poza terytorium wydającego nakaz Państwa Człon-
kowskiego, a prawo wykonującego nakaz Państwa Członkowskiego 
nie dopuszcza ścigania przestępstw tego rodzaju, jeśli popełnione 
zostają poza jego terytorium.
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Jak sprawdzić czy dana osoba po-
szukiwana jest na podstawie ENA?
 
Nie istnieje zbiorcza lista osób poszukiwanych na podstawie ENA. 
Sprawdzenie list na stronach internetowych polskiej policji jest często 
niewystarczające, aby upewnić się czy wydano wobec nas ENA. 
Najlepszym sposobem jest poproszenie adwokata w Polsce o wystąpienie 
do Krajowego Rejestru Karnego o zaświadczenie o niekaralności. 
Na takim zaświadczeniu widnieją listy gończe, które z reguły stanowią 
wstęp do wydania ENA.
 

Wydanie ENA - co dalej?
 
Po wydaniu ENA, przekazywany jest on kolejno organowi sądowemu 
wykonującemu nakaz (np. w znanym miejscu zamieszkania poszukiwane-
go). ENA trafia również do Systemu Informacyjnego Schengen.
 
Dokonuje się zatrzymania poszukiwanej osoby. Osoba taka może się 
zapoznać się z treścią ENA. Ma również prawo do skorzystania z usług 
adwokata oraz tłumacza. Po stronie Państwa wykonania ENA (tam, gdzie 
zatrzymano poszukiwanego) należy decyzja czy poszukiwany musi zostać 
zatrzymany, czy też może zostać zwolniony przy zachowaniu określonych 
warunków (np. tzw. kaucja, dozór elektroniczny).
 

Na przekazanie osoby 
(wykonanie ENA) 
organ ma 60 dni.
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Przez ten czas może poddać osobę zatrzymaną przesłuchaniu i zadecy-
dować o niewykonywaniu nakazu aresztowania. O decyzji w przedmio-
cie wykonania nakazu aresztowania musi powiadomić organ wydający 
nakaz (np. Sąd Okręgowy w Polsce).

Osoba zatrzymana może także samodzielnie podjąć decyzję i wyrazić 
zgodę na przekazanie do kraju, który wydał nakaz. Zgoda ta nie może 
zostać cofnięta. Decyzja o wykonaniu nakazu w tym przypadku musi 
nastąpić w ciągu 10 dni od momentu wydania zgody na przekazanie. 
Po przekazaniu informacji związanych z nakazem aresztowania, tożsa-
mością oraz charakterem popełnionego przestępstwa, każde państwo 
członkowskie zezwala na tranzyt osoby przekazywanej przez swoje tery-
torium. Następnie przekazywana jest ona do Państwa wydania ENA.
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Prawa przysługujące osobie 
zatrzymanej
 
W przypadku zatrzymania do wykonania ENA, osobie zatrzymanej 
przysługują co najmniej prawa określone w art. 11 Decyzji Ramowej. 
Oznacza to, że:

• Osobę zatrzymaną powiadamia się o Europejskim Nakazie Areszto-
wania i jego treści, a także o możliwości wyrażenia zgody na przeka-
zanie jej wydającemu nakaz organowi sądowemu.

• 
• Osoba, której dotyczy wniosek, aresztowana w celach wykonania 

ENA, ma prawo do korzystania z pomocy prawnej i z pomocy 
• tłumacza, zgodnie z prawem krajowym wykonującego nakaz 
• Państwa Członkowskiego.
 
Oprócz praw określonych w Decyzji Ramowej, uprawnienia 
zatrzymanego mogą być oczywiście rozszerzone na podstawie 
przepisów wewnętrznych państwa wykonania ENA.
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Wzór pouczenia o prawach 
zatrzymanego na podstawie 
ENA w Polsce
 
W Polsce istnieje jednolity wzór pouczenia o prawach zatrzymanego na 
podstawie ENA. Zawiera on następujące uprawnienia:
 
• Prawo do informacji o przyczynie zatrzymania 
• i do bycia wysłuchanym.
• 
• Prawo do składania wyjaśnień, odmowy składania wyjaśnień 
• lub odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania, 
• bez konieczności podania przyczyn odmowy.
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• Prawo do złożenia lub odmowy złożenia oświadczenia 
• w swojej sprawie.
• 
• Prawo do niezwłocznego kontaktu z adwokatem
• i bezpośredniej rozmowy z nim.
• 
• Prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie obrońcy. 
• Jeżeli zatrzymany wykaże, że nie stać go na obrońcę, sąd może 
• wyznaczyć obrońcę z urzędu.
• 
• Prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, 
• jeżeli zatrzymany nie zna wystarczająco języka polskiego.
• 
• Prawo do otrzymania odpisu protokołu zatrzymania 
• i do przeglądania akt w zakresie dotyczącym przyczyn zatrzymania.
• 
• Prawo do zawiadomienia o zatrzymaniu osoby najbliższej 
• lub innej wskazanej osoby, jak również pracodawcy, szkoły, uczelni, 

dowódcy oraz osoby zarządzającej przedsiębiorstwem zatrzymanego 
albo przedsiębiorstwem, za które jest on odpowiedzialny.

• 
• Prawo do kontaktu z urzędem konsularnym lub z przedstawiciel-

stwem dyplomatycznym państwa, którego zatrzymany jest obywate-
lem, jeżeli zatrzymany nie jest obywatelem polskim.

• 
• W przypadku, gdy zatrzymany nie posiada żadnego obywatelstwa – 

prawo do kontaktu z przedstawicielem państwa, w którym 
• zatrzymany mieszka na stałe. W sytuacji zastosowania tymczasowego 

aresztowania, zawiadamia się urząd konsularny lub przedstawiciel-
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stwo dyplomatyczne państwa, którego tymczasowo aresztowany jest 
obywatelem. Jeżeli przewiduje to umowa konsularna między Polską, 
a państwem, którego zatrzymany jest obywatelem, właściwy urząd 
konsularny lub przedstawicielstwo dyplomatyczne zostaną poinfor-
mowane o zatrzymaniu również bez jego prośby.

• 
• Prawo do wniesienia do sądu zażalenia na zatrzymanie 
• w terminie 7 dni od dnia zatrzymania.
• 
• Prawo do natychmiastowego zwolnienia, jeżeli przyczyny zatrzyma-

nia przestały istnieć, albo po upływie 48 godzin od chwili zatrzyma-
nia, o ile zatrzymany nie zostanie w tym czasie przekazany do dyspo-
zycji sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. 
W wypadku przekazania do dyspozycji sądu, zatrzymany zostanie 
zwolniony, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania nie zostanie mu 
doręczone postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowa-
nia.

• 
• Prawo do informacji o treści Europejskiego Nakazu Aresztowania 

oraz do otrzymania jego odpisu wraz z tłumaczeniem oraz z zawia-
domieniem o posiedzeniu sądu w sprawie przekazania i tymczaso-
wego aresztowania. Jeżeli ze względu na szczególne okoliczności 
nie sporządzono tłumaczenia, sąd zarządza jego sporządzenie albo 
informuje o treści Europejskiego Nakazu Aresztowania.

• 
• Prawo do złożenia oświadczenia w sprawie przekazania oraz pra-

wo do wyrażenia zgody na przekazanie i zgody na ściganie za inne 
przestępstwa niż objęte wnioskiem o przekazanie, a także zgody na 
wykonanie kary pozbawienia wolności lub środków polegających na 
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pozbawieniu wolności za te przestępstwa. Zgoda ta nie może być 
cofnięta. Skutkiem wyrażenia zgody jest przyspieszenie postępowania 
w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

• 
• Prawo do wniesienia zażalenia na przekazanie w terminie 3 dni 
• od dnia ogłoszenia postanowienia, zaś w wypadku niedoprowadzenia 

zatrzymanego na posiedzenie sądu – od dnia doręczenia 
• postanowienia.
• 
• Prawo dostępu do niezbędnej pomocy medycznej.
 

Zasada specjalności ENA
 
Ważnym aspektem stosowania ENA jest tak zwana zasada specjalności. 

Art. 607e § 1. kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że 
„Osoby przekazanej w wyniku wykonania nakazu nie można 
ścigać za przestępstwa inne niż te, które stanowiły podsta-
wę przekazania, ani wykonać orzeczonych wobec niej za te 
przestępstwa kar pozbawienia wolności albo innych środków 
polegających na pozbawieniu wolności.” 

Należy jednak pamiętać o jego wyłączeniu, a mianowicie §3 tegoż 
przepisu, który stanowi, że „Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli:

1. państwo wykonania nakazu złożyło oświadczenie o dopuszczalności 
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ścigania lub wykonania kar pozbawienia wolności albo innych środ-
ków polegających na pozbawieniu wolności za wszystkie czyny po-
pełnione przed przekazaniem, chyba że organ sądowy tego państwa 
w orzeczeniu o przekazaniu postanowił inaczej;

2. osoba przekazana, pomimo takiej możliwości, nie opuściła teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 45 dni od dnia prawomoc-
nego zakończenia postępowania albo po opuszczeniu terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na nie powróciła;

3. nie została orzeczona kara pozbawienia wolności albo inny środek 
polegający na pozbawieniu wolności;

4. postępowanie karne nie wiąże się ze stosowaniem wobec osoby ściga-
nej środka polegającego na pozbawieniu wolności;

5. czyn osoby ściganej jest zagrożony karą lub środkiem niepolegający-
mi na pozbawieniu wolności.”

 
Zasada specjalności jest często niewłaściwie rozumiana. Brak zrzeczenia 
się tej zasady nie sprawia, że nie można prowadzić innego postępowania 
przeciwko osobie sprowadzonej na podstawie ENA. Prowadzi natomiast 
jedynie do sytuacji, w której w związku z innym postępowaniem, 
nie można takiej osoby tymczasowo aresztować czy też wykonać 
orzeczonej kary pozbawienia wolności.
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Wyjątki od zasady specjalności
 
Artykuł 607e § 3 k.p.k. określa wyjątki od zasady specjalności, 
w dużej mierze zgodne z katalogiem zawartym w Decyzji Ra-
mowej. Istnieją jednak pewne różnice w tym, jak konkretne 
wyjątki zostały sformułowane w k.p.k. 

Np. „postępowanie karne nie wiąże się ze stosowaniem wobec 
osoby ściganej środka polegającego na pozbawieniu wolności.” 
Ponadto, artykuł 27 (3) (f) mówi, że zasada specjalności nie obowiązuje 
„kiedy osoba po jej przekazaniu w sposób jednoznaczny zrzeka 
się zasady szczególności w odniesieniu do szczególnych prze-
stępstw poprzedzających jej przekazanie.” 
 

Często wśród osób, wobec których stosuje się ENA, pojawia się mylne 
wrażenie, że fakt zastosowania wobec nich środka zapobiegawczego 
przez Sąd zagraniczny w postaci np. dozoru elektronicznego, powoduje 
zaliczenie takiego dozoru na poczet kary w Polsce.

   

W celu transponowania 
art. 26 Decyzji Ramowej, art. 607f  k.p.k. 
umożliwia zaliczenie na poczet orzeczonej 
lub wykonywanej kary pozbawienia 
wolności, okresu faktycznego pozbawie-
nia wolności w państwie wykonania nakazu 
w związku z przekazaniem. 
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Środki zapobiegawcze, a ENA - 
orzecznictwo sądów
 
W kontekście środków zapobiegawczych, warto przytoczyć dwa ważne 
wyroki. Pierwszym z nich jest postanowienie Sądu Apelacyjnego w Kra-
kowie z dnia 28 sierpnia 2018 r.  Zgodnie z wyrokiem „Dozór elektroniczny 
stosowany w Wielkiej Brytanii, jako środek zapobiegawczy jest ze swej istoty środkiem 
wolnościowym i nie jest rodzajowo tożsamy z żadnym ze znanych polskie-
mu porządkowi prawnemu środków wiążących się z pozbawieniem wolności, zatem 
nie podlega zaliczeniu na poczet podlegającej wykonaniu kary pozbawienia 
wolności. Dozór ten nie wiąże się z rzeczywistą izolacją skazanego. Nie jest kłopo-
tliwym obowiązkiem powinność przebywania we własnym mieszkaniu codziennie 
w porze nocnej przez zaledwie 8 godzin, gdyż takie zachowanie jest naturalne dla 
znakomitej większości społeczeństwa, nie koliduje z obowiązkami pracowniczymi 
i nie powoduje nawet potrzeby zmiany dotychczasowego trybu życia czy osobistych 
przyzwyczajeń.”
 
Powyższe potwierdza również postanowienie Sądu Apelacyjnego w 
Katowicach z dnia 4 stycznia 2017 r.. Stanowi ono, że „Zgodnie z treścią 
art. 607f  KPK na poczet orzeczonej lub wykonywanej kary pozbawienia wolności 
zalicza się okres faktycznego pozbawienia wolności w państwie wykona-
nia nakazu w związku z przekazaniem. W związku z powyższym stwierdzić trzeba, 
że środki zastosowane wobec skazanego na terenie Wielkiej Brytanii, polegające 
na obowiązku zamieszkiwania pod określonym adresem, kontaktowania się z sądem 
i Policją, posiadania przy sobie telefonu komórkowego, czy też przebywania 
w mieszkaniu jedynie 4 godziny na dobę - w nocy, nie stanowiły faktycznej izolacji 
skazanego. W szczególności środki takie nie są równoważne ze stosowanym 
w Polsce tymczasowym aresztowaniem lub odbywaniem kary pozbawienia wolności 
w systemie dozoru elektronicznego.”
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 Najczęstsze przyczyny wydawania 
ENA w Polsce
 
Wśród najczęstszych przyczyn wydawania ENA w Polsce obserwuje się 
m.in.  zarządzenie wykonania kary uprzednio zawieszonej (tzw. 
odwieszenie wykonania kary). Chodzi tu o sytuację, w której orzeczono 
karę w zawieszeniu, dana osoba wyjechała za granicę, a po latach puka 
do niej policja z informacją o ENA. Najczęściej taka osoba w ogóle nie 
miała wiedzy ani świadomości na temat odwieszenia jej kary pozba-
wienia wolności. Przyczyną odwieszenia kary są z reguły brak kontak-
tu z kuratorem w okresie zawieszenia lub niespełnienie obowiązku 
naprawienia szkody określonego w wyroku.
 
Drugą najczęstszą przyczyną wydania ENA jest przypadek, w którym 
skazany, mając wiedzę o niekorzystnym wyroku, wyjeżdża na stałe za 
granicę licząc, że polski wymiar sprawiedliwości się o niego nie upomni. 
Oczywiście te nadzieje w większości przypadków są płonne, ponieważ 
prędzej czy później lokalna policja zapuka do drzwi, informując o wdro-
żeniu procedury ENA.
 
ENA wydany w toku postępowania przygotowawczego jest trzecią 
najczęstszą okolicznością spotykaną w praktyce. Chodzi tu o sytuacje, 
w których prokuratura chce postawić danej osobie zarzuty,  ale z uwagi 
na jej nieobecność w kraju i brak wiedzy o miejscu zamieszkania, nie 
może tego uczynić. W związku z tym prokuratura występuje do sądu 
o wydanie ENA.  
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Co można zrobić w przypadku 
wydania ENA przez Polskę?
 
Istnieją konkretne środki zaradcze, przewidziane dla tego typu sytuacji. 
Należy jednak pamiętać, że każdy przypadek jest inny i wiele zależy 
od przyczyn wydania ENA, rodzaju wyroku mającego podlegać wykonaniu 
w trybie ENA i okoliczności związanych z postępowaniem wykonawczym.
 
Wśród możliwości prowadzących do zastopowania ENA można 
wymienić:
 
1. złożenie wniosku o odroczenie wykonania kary, a następnie,               

przy sprzyjąjących okolicznościach, złożenie wniosku o zawieszenie            
wykonania kary;

2. złożenie wniosku o uchylenie postanowienia zarządzenia wykonania 
kary warunkowo zawieszonej;

3. złożenie wniosku o udzielenie przerwy w odbywaniu kary;
4. złożenie wniosku o wydanie wyroku łącznego;
5. złożenie wniosku o przekazanie kary do wykonania poza granicami RP;
6. złożenie wniosku o dobrowolne poddanie karze;
7. złożenie wniosku o wykonanie czynności w drodze pomocy prawnej;
8. złożenie wniosku o zmianę środka zapobiegawczego;
9. złożenie wniosku o wydanie listu żelaznego;

i wiele innych możliwości.
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Adwokat w przypadku ENA - 
w Polsce czy za granicą?
 
Często klienci zatrzymani do wykonania ENA za granicą zastawiają się, 
czy potrzebny jest im zarówno adwokat w Polsce, jak i w miejscu 
zatrzymania.
 
Odpowiedź brzmi - jak najbardziej. Współpraca zagranicznego adwo-
kata z polskim jest kluczem do skutecznej obrony. Adwokat zagraniczny 
prowadzi postępowanie przed tamtejszym sądem, składając wnioski czy 
informacje zdobyte od polskiego adwokata. Z kolei polski adwokat, dzię-
ki temu, że przebywa na miejscu, może przekazywać istotne informacje 
o postępowaniu adwokatowi zagranicznemu oraz podejmować czynności 
mające na celu uchylenie ENA.
 

   „
Zastosowanie każdej 
możliwości wymaga analizy 
konkretnego przypadku, 
często poprzez zapoznanie się 
z aktami sprawy.
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Klienci, mieszkający za granicą, często pytają też czy mogą odbyć karę 
orzeczoną w Polsce w kraju, w którym obecnie przebywają.  
Zwykle osoby takie sprowadziły już za granicę rodziny lub są aktywne 
zawodowo i nie chcą wracać do Polski, aby odbywać karę za „dawne 
grzechy”. Nie ma też co ukrywać, że standard odbywania kary w polskim 
więzieniu znacznie różni się od standardu więzienia zachodniego.

W kodeksie postępowania karnego możemy znaleźć cały rozdział 
poświęcony temu zagadnieniu oraz procedurę, określającą, w jaki sposób 
się to odbywa. Należy jednak pamiętać, że możliwość przekazania na 
podstawie tychże przepisów, dotyczy jedynie wyroków, które uprawomoc-
niły się po 5 grudnia 2011 r. Dodatkowo, jako że przesłanki dla wyra-
żenia zgody na przekazanie kary do wykonania poza granice RP 
są bardzo subiektywne, warto w tej sytuacji skorzystać z usług adwokata, 
który specjalizuje się w sprawach karnych międzynarodowych.

   

„
Odpowiedź na pytanie, 
czy można odbywać karę orzeczoną 
w Polsce w więzieniu za granicą, 
jest oczywiście pozytywna. 
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Praworządność w Polsce, a ENA

W ostatnim czasie bardzo dużo wątpliwości wywołuje temat praworząd-
ności w Polsce i jej wpływu na trwające sprawy na tle Europejskiego 
Nakazu Aresztowania.

Nie ulega wątpliwości, że temat praworządności interesuje głównie osoby 
ścigane na podstawie ENA, liczące na uniknięcie deportacji. Ostatnie 
orzeczenia nie napawają jednak optymizmem. W ostatnim czasie Wysoki 
Trybunał w Wielkiej Brytanii nie uwzględnił wniosków trzech Polaków, 
którzy domagali się odstąpienia od ekstradycji do Polski ze względu na 
zagrożenie praworządności w naszym kraju.

Należy zwrócić uwagę, że sprawy, w których będzie można powołać się 
na zagrożenie praworządności, w istocie będą dotyczyły głównie 
sytuacji o zabarwieniu politycznym. Sądy zagraniczne, badając te 
kwestie, dotychczas zwykle wskazywały, że w sprawach czysto kryminal-
nych nie dostrzegają zagrożenia dla sprawiedliwego procesu.
Każda sprawa powinna być jednak rozpatrywana indywidualnie. 

Być może analiza konkretnego postępowania może prowadzić 
do wniosku, że zagrożenie praworządności istnieje.

   

Każda sprawa powinna 
być rozpatrywana
indywidulanie
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Masz problem w związku z ENA?
Zapraszam do kontaktu

Michał Walczak,

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Lipiński & Walczak s.c.

m.walczak@lipinskiwalczak.pl
+48 609 087 121


