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Niniejsze sprawozdanie jest trzecim sprawozdaniem z oceny wspólnego zespołu dochodzeniowo-

śledczego (ang. joint investigation team, JIT) opublikowanym przez sieć JIT od 2014 r. Zawiera ono dwa 

rozdziały. 

Rozdział 1 zawiera niewyczerpujący przegląd ustaleń z 99 formularzy oceny wypełnionych przez 

praktyków JIT w okresie od listopada 2017 r. do listopada 2019 r. 

Rozdział 2 odnosi się w szczególności do doświadczeń Eurojustu w zakresie wspólnych zespołów 

dochodzeniowo-śledczych z państwami trzecimi. 

Streszczenie zawiera przegląd najważniejszych praktycznych ustaleń zawartych w tym sprawozdaniu na 

podstawie zebranych doświadczeń i najlepszych praktyk. 

Ustalenia z oceny wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych 

(a) Utworzenie wspólnego zespołu dochodzeniowo-śledczego 

Konkretne zidentyfikowane wyzwania: 

 brak trwających dochodzeń w krajach mających znaczenie dla sprawy; 

 wskazanie odpowiednich partnerów JIT, jeżeli sprawa przedstawia powiązania między więcej niż 

dwoma krajami; 

 możliwość i gotowość do uczestnictwa w zespole JIT; 

 niechęć do przystąpienia do wielostronnego JIT z udziałem państw niemających bezpośrednich 

powiązań między swoimi dochodzeniami; 

 rozbieżne priorytety operacyjne/różne poziomy dochodzeń w zaangażowanych państwach; 

 wskazanie odpowiednich partnerów JIT, jeżeli na szczeblu krajowym toczy się kilka postępowań 

karnych bez możliwości połączenia; 

 niezwłoczne utworzenie JIT w przypadkach, gdy decyzja o powołaniu JIT jest podejmowana w 

okresie, w którym oczekuje się podjęcia działań. 

Najlepsze praktyki: 

 znajomość narzędzia JIT: wcześniejsze doświadczenia państw lub organów krajowych 

zaangażowanych w JIT; 

 porozumienie w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania zmiany członków zespołów; 

 wspomagająca rola ekspertów krajowych (koordynatorów) JIT w procesie rozpoczynania 

działalności; 

 używanie wspólnego języka roboczego do dyskusji nad projektem umowy o JIT; 

 zgoda na zawarcie umowy o JIT w języku angielskim w postępowaniu krajowym (nie jest 

wymagane tłumaczenie); 
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 dyskusja w momencie utworzenia JIT, w jaki sposób zostanie przeprowadzona analiza operacyjna i 

przez kogo (Europol lub organy krajowe); 

 wczesne wyjaśnienie kwestii prawnych i praktycznych już na etapie postępowania 

przygotowawczego w zakresie JIT; zaangażowanie Eurojustu w zapewnianie pomocy i doradztwa. 

(b) Etap operacyjny 

Konkretne zidentyfikowane wyzwania: 

 kwestie językowe, w szczególności brak czasu i tłumaczy w przypadku dużych ilości materiałów do 

tłumaczenia lub mniej popularnych języków; 

 koordynacja odpowiedzi na wnioski o wzajemną pomoc prawną/europejski nakaz dochodzeniowy 

(END) otrzymane przez jedną ze stron zespołu JIT, w których występuje się o dzielenie się 

dowodami zgromadzonymi w ramach JIT; 

 różne obowiązkowe terminy w przypadku dochodzeń prowadzonych przez strony JIT, które mogą 

kolidować z operacjami; 

 odmowa wykonania europejskich nakazów aresztowania z powodu warunków panujących w 

zakładach karnych; 

 różnice w wymogach prawnych dotyczących przesłuchań ofiar i świadków. 

Najlepsze praktyki: 

 rola oficerów łącznikowych z zespołu JIT w jednym państwie oddelegowanych do zespołu JIT w 

innym państwie: codzienna komunikacja i głębsze zrozumienie specyfiki systemu prawnego, a 

także kontekstu kulturowego i społecznego; 

 korzystanie ze wspólnych/dzielonych metod dochodzeniowych i narzędzi między organami 

ścigania zaangażowanych państw; 

 widoczność pracy zespołowej dla aresztowanych podejrzanych; 

 zaangażowanie określonych ekspertów (krajowy koordynator ds. handlu ludźmi, Interpol, 

organizacje pozarządowe) korzystne dla wyniku sprawy; 

 wdrażanie wspólnej strategii w zakresie wspierania/ochrony ofiar handlu ludźmi (podejście 

multidyscyplinarne, w tym organizacje pozarządowe, ministerstwa sprawiedliwości); 

 wartość dodana wspólnego nadzoru i analizy w czasie rzeczywistym w dziedzinie handlu 

narkotykami w obszarze przygranicznym; 

 ciągłe prowadzenie dyskusji w celu wyjaśnienia systemów prawnych i wymogów w różnych 

krajach; 

 możliwość korzystania z tego samego tłumacza ustnego/pisemnego podczas całej działalności JIT 

(tłumaczenie podsłuchów, tłumaczenie ustne podczas posiedzeń), aby umożliwić lepszy ogląd 

sprawy i przyczynić się do zwiększenia skuteczności współpracy; 

 należyte protokołowanie wymienianych informacji i dowodów (korzystanie z dziennika JIT). 
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(c) Etap postępowania karnego 

Najlepsze praktyki: 

 dalsza współpraca na etapie wniesienia postępowania karnego – odniesienie do zamkniętych 

zespołów dochodzeniowo-śledczych w regionach najbardziej oddalonych; 

 dalsza współpraca w zespole JIT w celu rozwiązania kwestii praktycznych/prawnych/operacyjnych 

na etapie postępowania karnego. 

Doświadczenie Eurojustu w zakresie wspólnych zespołów 
dochodzeniowo-śledczych z państwami trzecimi 

 JIT są w coraz większym stopniu postrzegane jako cenne narzędzie przy współpracy sądowej z 

państwami trzecimi. Pod koniec 2019 r. 20 państw członkowskich UE zgromadziło już 

doświadczenie w ramach JIT z udziałem państw trzecich. Ze spraw prowadzonych przez Eurojust 

wynika, że jak dotąd ustanowiono łącznie 74 JIT z udziałem co najmniej jednego lub więcej państw 

trzecich jako członków. 

 Większość JIT z udziałem państw trzecich ustanowiono na podstawie art. 20 Drugiego protokołu 

dodatkowego do konwencji Rady Europy z 1959 r. Artykuł 19 Konwencji ONZ przeciwko 

międzynarodowej przestępczości zorganizowanej posłużył również jako podstawa prawna do 

ustanowienia JIT. 

 Globalna sieć Eurojust w znacznym stopniu przyczyniła się do ustanowienia sieci kontaktów na 

wczesnym etapie oraz do zwiększonej liczby JIT ustanowionych z państwami trzecimi. W 

szczególności prokuratorzy łącznikowi oddelegowani do Eurojustu odegrali kluczową rolę. Ponadto 

kilka punktów kontaktowych Eurojustu wzięło udział w pomyślnym ustanowieniu JIT. 

 Eurojust zapewnił wsparcie operacyjne przez cały czas trwania JIT z udziałem państw trzecich. 

Spotkania koordynacyjne w Eurojust stanowią cenną platformę do omówienia przydatności sprawy 

przy ustanawianiu JIT, sporządzeniu umowy JIT oraz wyborze sposobu działania. Coraz więcej JIT z 

udziałem państw trzecich skorzystało z finansowania w ramach Eurojust JIT. Organy krajowe 

mogłyby rozważyć ustanowienie centrum koordynacyjnego w Eurojust w celu wsparcia wspólnych 

działań, m. in. wówczas, gdy dany przypadek dotyczy jednego lub więcej państw trzecich. 

 Dobra, regularna i skuteczna komunikacja – najlepiej we wspólnym języku roboczym – jest 

najważniejszym aspektem udanej współpracy w ramach JIT, niezależnie od tego, czy państwo 

trzecie jest członkiem JIT. Konkretne problemy, którymi zajęto się w JIT z udziałem państw trzecich, 

obejmowały szczególne klauzule w umowie JIT odzwierciedlające krajowe wymogi prawne, różne 

standardy i zasady gromadzenia dowodów, kwestie jurysdykcji oraz możliwości prawne 

przeniesienia postępowania na wczesnym etapie. 

 Przyczyny nieustanowienia JIT były często takie same, jak w przypadkach z udziałem wyłącznie 

państw członkowskich UE, jak np. zbyt wczesny etap do podjęcia decyzji lub różny stopień 

zaawansowania dochodzenia/toku postępowania. Do czynników szczególnie związanych z 

ewentualnym udziałem państwa trzeciego zaliczały się różne przepisy dotyczące zasad 

ujawniania, brak wspólnej podstawy prawnej potrzebnej do ustanowienia JIT oraz skłonność do 

opierania się o konwencję dotyczącą wzajemnej pomocy prawnej podczas współpracy. 
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