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Utworzenie sądowego rejestru antyterrorystycznego Eurojust: 
Szybsza i bardziej zdecydowana reakcja wymiaru sprawiedliwości na 

terroryzm 

Haga/Bruksela, 5 września 2019 r. 

Eurojust uruchomiło rejestr antyterrorystyczny (Counter-Terrorism Register, CTR), mający 

zwiększać bezpieczeństwo oraz wspierać wymiar sprawiedliwości państw członkowskich w 

jeszcze bardziej skutecznym reagowaniu na zagrożenie terroryzmem. Funkcjonujący od 1 

września rejestr CTR zawiera kluczowe informacje, które pozwolą właściwym organom na 

ustalanie powiązań w śledztwach przeciwko osobom podejrzewanym o terroryzm. 

Administratorem rejestru jest Eurojust w Hadze, który zapewnia całodobowe wsparcie 

krajowym organom wymiaru sprawiedliwości. Dzięki scentralizowanemu systemowi 

informacji prokuratorzy zyskają możliwość aktywnego koordynowania działań i 

identyfikacji podejrzanych lub siatek przestępczych przeciwko którym prowadzone są 

śledztwa w sprawach o potencjalnie transgranicznym zasięgu. 

Ladislav Hamran, przewodniczący Eurojustu, powiedział: „Rejestr antyterrorystyczny stanowi 

znaczący krok naprzód w walce z terroryzmem. Ponieważ przestępcy coraz częściej organizują się w 

siatki o zasięgu międzynarodowym, organy UE muszą działać na podobnej zasadzie. Szybki dostęp do 

informacji o powiązanych postępowaniach prowadzonych przez organy sądowe w różnych krajach 

członkowskich umożliwi skuteczniejszą koordynację i przyspieszenie postępowań przeciwko osobom 

podejrzewanym o terroryzm. Tego rodzaju informacje to klucz do walki z terroryzmem, bo dzięki nim 

łatwiej będzie nam zapewnić sprawiedliwość i bezpieczeństwo na terenie UE”. 

Francuz Frédéric Baab, do niedawna przedstawiciel krajowy Eurojustu i jeden z pomysłodawców 

rejestru stwierdził: “Walcząc z terroryzmem musimy unikać martwych punktów. Doświadczenie, 

które zyskaliśmy po atakach terrorystycznych, które miały miejsce 13 listopada 2015 r. w Paryżu i 

Saint Denis, pokazuje, że dostęp do kompletnych informacji na temat postępowań sądowych toczących 

się w państwach członkowskich jest koniecznością. Dzięki rejestrowi antyterrorystycznemu Eurojust 

zyskujemy narzędzie operacyjne usprawniające koordynację śledztw w sprawach o terroryzm.” 

Po zamachach w Paryżu i Saint-Denis w listopadzie 2015 r. błyskawicznie ustalono 

międzynarodowe powiązania między podejrzanymi. Niedługo potem Francja, Niemcy, Hiszpania, 

Belgia, Włochy, Luksemburg i Holandia zaproponowały utworzenie rejestru w Eurojust, za 

pośrednictwem którego gromadzonoby informacje na temat działalności terrorystycznej i siatek 

terrorystycznych i określano potrzeby w zakresie koordynacji. 

Rejestr ustanowiono zgodnie z decyzją Rady 2005/671/WSiSW i we współpracy z Komisją 

Europejską, Komisją Specjalną Parlamentu Europejskiego ds. Terroryzmu oraz koordynatorem ds. 

zwalczania terroryzmu. Międzynarodowy i wielostronny wymiar walki z terroryzmem oraz duże 

znaczenie wymiany informacji uwidaczniają się w rosnącej liczbie postępowań, o których 

informowany jest Eurojust – w roku 2018 było ich 580. 

W tym miesiącu wszystkie państwa członkowskie zyskują możliwość korzystania z rejestru CTR i 

zgłaszania informacji o osobach podejrzanych i prowadzonych śledztwach. W tym celu opracowano 

specjalny szablon i przyjęto jednolite standardy dotyczące informacji, jakie należy zgłaszać, co ma 



zagwarantować przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych. Informacje 

przekazywane będą Eurojustowi przez właściwe organy krajowe. 

Rejestr CTR stanowi unikalną w skali europejskiej bazę danych o wszelkiego rodzaju aktach 

terroryzmu i jest także odpowiedzią na stale zmieniające się zagrożenie terroryzmem 

niedżihadystycznym, w tym także skrajnie prawicowym i lewicowym terroryzmem europejskim. 

Ponieważ CTR jest w całości poświęcony śledztwom i postępowaniom sądowym, stąd jego zakres 

nie pokrywa się z zakresem analiz prowadzonych przez Europol. 


