……………., dnia ……….. roku

Sąd Okręgowy w ……………
Wydział II Karny




Sygn. akt: 	…………….. 
Ukarany:	……………………..


  PISMO  ODNOŚNIE OBOWIĄZKU STAWIENNICTWA W ZWIĄZKU Z PRZEKAZANIEM ORGANOM NIEMIECKIEGO WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
 Niniejszym zwracam się z prośbą o odroczenie wobec mnie obowiązku stawienia się w dniu …………. w placówce Straży Granicznej w ………… celem przekazania organom niemieckiego wymiaru sprawiedliwości w związku z wydanym przez Sąd Rejonowy w ……….. Europejskim Nakazem Aresztowania.
UZASADNIENIE
Zwracam się z powyższą prośbą z uwagi na fakt, iż w chwili obecnej wykonuję w ramach kary ograniczenia wolności nieodpłatne prace na cele społeczne, w związku z czym nie mogę przerwać przedmiotowych prac, gdyż może to skutkować wobec mojej osoby orzeczeniem zastępczej kary pozbawienia wolności. Na dowód powyższych słów przedkładam w załączeniu decyzje kuratora zawodowego z dnia …………… roku oraz z dnia …………  roku. Podkreślenia wymaga przy tym nieścisłość pomiędzy uregulowaniem zawartym w art. 607o KPK, a wymogami płynącymi z art. 24 ust. 1 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi, gdzie odroczenie przekazania może nastąpić w przypadku, gdy osoba ścigana ma odbywać jakąkolwiek karę, a więc także karę ograniczenia wolności za czyn inny niż ten, w związku z którym został wydany europejski nakaz aresztowania.
Dowody:
- decyzje kuratora z dnia ……………. roku oraz z dnia ……………. roku.
Ponadto, co niezwykle istotne w sprawie,  w innej sprawie zostałem wezwany do odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności. W doktrynie jest ugruntowany pogląd, iż karą pozbawienia wolności w rozumieniu art. 607o KPK jest także prawomocnie orzeczona zastępcza kara pozbawienia wolności za grzywnę lub za karę ograniczenia wolności (tak S. Steinborn, w: Grajewski, KPK. Komentarz, t. II, 2010, s. 918; G. Jaworski, A. Sołtysińska, Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych. Komentarz, Warszawa 2010, s. 344).
Dowód:
- wezwanie z dnia roku do odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności
    Dlatego też proszę o przychylenie się do mojego pisma.
                                                                                                          podpis
 

Załączniki:
- decyzje kuratora oraz wezwanie z dnia …………….. roku do odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności z Sądu Rejonowego ………………….

