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Warszawa, 14 marca 2021 r. 
 
 

HOLANDIA ODMAWIA EKSTRADYCJI POLAKA W OPARCIU O INFORMACJE  
O SZYKANACH WOBEC SĘDZIÓW 

 
10 lutego 2021 r. Międzynarodowa Izba Pomocy Prawnej (IRK) Sądu Okręgowego w Amsterdamie 
odmówiła ekstradycji podejrzanego do Polski ze względu na obawy dotyczące gwarancji rzetelnego 
procesu. Swoje uzasadnienie Izba oparła o informacje Fundacji Otwarty Dialog i Stowarzyszenia 
Sędziów „Themis”, opisujące m.in. szykany stosowane wobec niezależnych sędziów w Polsce1. 
 
Holenderski sąd odmówił ekstradycji oskarżonego do Polski ze względu na systemowe, jak i występujące 
w konkretnej sprawie, zagrożenie prawa do rzetelnego procesu. To pierwsza tego typu decyzja od czasu 
przejęcia władzy przez obóz władzy skupiony wokół partii Prawo i Sprawiedliwość. Nie odmawiano 
dotąd ekstradycji z powodu ryzyka naruszenia prawa do rzetelnego procesu, a co najwyżej czasowo 
wstrzymywano je do czasu uzyskania od polskich władz dodatkowych informacji. 
 
Z orzeczenia sądu2 (przypisy 9-10) wynika, że opracowaniami, które w decydującym stopniu przesądziły 
o odmowie w zakresie stwierdzonych naruszeń systemowych były: 
 

• wspólny list ODF i „Themis” do Komisji Europejskiej3 o przesłuchaniu przez Wydział Spraw 
Wewnętrznych Prokuratury Krajowej 14 krakowskich sędziów orzekających w sprawie 
prokuratora Mariusza Krasonia; 

• zamieszczone na stronie „Themis” angielskie tłumaczenie4 artykułu Mariusza Jałoszewskiego  
z redakcji OKO.press o przejęciu władzy w neo-KRS przez frakcję „jastrzębi”. 

 
We wspólnym apelu ODF i „Themis” 5  – pod którym podpisało się ponad trzydziestu polskich  
i zagranicznych profesorów prawa oraz organizacji pozarządowych – opisaliśmy represje jakie spadły  
w ostatnim czasie na grupę 14 krakowskich sędziów w związku z wydawanymi przez nich decyzjami  
w sprawie prześladowanego prokuratora Mariusza Krasonia. W liście, zaadresowanym do 
wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Věry Jourovej i komisarza ds. sprawiedliwości Didiera 
Reyndersa, wzywaliśmy Komisję by ta po raz pierwszy zastosowała nowy mechanizm ochrony 
praworządności wobec Polski, tj. powiązania wypłaty środków unijnych z kryterium przestrzegania zasad 
rządów prawa.  
 

 
1 https://en.odfoundation.eu/a/35396,a-breach-too-far-call-to-the-ec-on-the-assault-on-judges-adjudicating-on-prosecutor-
krasons-case/  
2 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:420  
3 https://en.odfoundation.eu/content/uploads/2021/01/unprecedented-witch-hunt-against-14-cracow-judges-urgent-
action-needed_22-01-212.pdf  
4 http://themis-sedziowie.eu/materials-in-english/the-hawks-are-taking-control-in-the-new-ncj-preparations-for-the-vetting-
of-judges-by-mariusz-jaloszewski-oko-press-21-january-2021/  
5 https://en.odfoundation.eu/a/35396,a-breach-too-far-call-to-the-ec-on-the-assault-on-judges-adjudicating-on-prosecutor-
krasons-case/  
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O lutowej decyzji amsterdamskiego sądu dot. wstrzymania ekstradycji Polaka pisały polskie i zagraniczne 
media, m.in. Wirtualna Polska6, TVN247, Polsat News8, Interia9, czy Politico Europe10.  
 
Zobacz orzeczenie11 Międzynarodowej Izby Pomocy Prawnej (IRK) Sądu Okręgowego w Amsterdamie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 https://www.wp.pl/?s=https%3A%2F%2Fwiadomosci.wp.pl%2Fholandia-sad-odmawia-ekstradycji-do-polski-powodem-
obawa-o-sprawiedliwy-proces-6606957648149216a&nil&src01=f1e45  
7 https://tvn24.pl/swiat/holandia-sad-w-amsterdamie-nie-chce-wydac-polsce-podejrzanego-komentarz-komisji-europejskiej-
5017229  
8 https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-02-11/holenderski-sad-wstrzymal-ekstradycje-polaka-chodzi-o-
praworzadnosc/  
9 https://wydarzenia.interia.pl/zagranica/news-holandia-wstrzymano-ekstradycje-polaka-zastrzezenia-do-prawo,nId,5043510  
10 https://www.politico.eu/article/dutch-court-escalates-rule-of-law-battle-with-poland/  
11 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:420  
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