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ma siedzibę w Hadze (Niderlandy) i jest wyjątkową 
platformą ścisłej współpracy krajowych organów 
sądowych w zakresie zwalczania poważnej przestęp-
czości zorganizowanej o charakterze transgranicz-
nym. Zadaniem Eurojust jest przyczynianie się 
do bezpieczeństwa w Europie przez koordynację 
prac organów krajowych – z państw członkowskich 
UE oraz państw trzecich – w zakresie dochodzeń 
w sprawach przestępstw transgranicznych i ścigania 
takich przestępstw. 

Każde uczestniczące państwo członkowskie UE 
deleguje do Eurojust przedstawiciela krajowego. 
Przedstawiciele krajowi tworzą Kolegium Eurojust, 
które zajmuje się działalnością operacyjną Agencji. 
Kolegium z kolei uzyskuje wsparcie ze strony Dyrek-
cji Eurojust, w której pracują między innymi anali-
tycy spraw, doradcy prawni i specjaliści ds. danych. 
W specjalnie zaprojektowanej siedzibie Agencji 
znajdują się bezpieczne obiekty do prowadzenia 

spotkań z możliwością tłuma-
czenia ustnego na wszystkie 
języki UE oraz sala konferencyj-
na przygotowana specjalnie do 
prowadzenia centrów koordyna-
cyjnych, z których można w cza-
sie rzeczywistym monitorować 
i koordynować dni wspólnych 
działań. 

Eurojust stworzył spójną międzynarodową sieć, 
w której prokuratorzy z całej Unii Europejskiej mogą 
uzyskać dostęp do ponad 50 jurysdykcji na całym 
świecie. Agencja podpisała umowy o współpracy 
z państwami spoza UE, a kilka z nich oddelegowało 
do Eurojustu prokuratorów łącznikowych do pracy 
nad sprawami wspólnie ze swoimi partnerami w Ko-
legium. Eurojust ściśle współpracuje również z inny-
mi unijnymi agencjami i partnerami udzielającymi 
wsparcia na różnych etapach procesu sądownictwa 
karnego, w tym z organami ścigania i organami zwal-
czania nadużyć finansowych. 

Kim jesteśmy

Eurojust oferuje dopasowane do konkretnych po-
trzeb wsparcie operacyjne na wszystkich różnorod-
nych etapach transgranicznych postępowań przygo-
towawczych i zapewnia:

 ` szybkie reagowanie
 ` dyżurną jednostkę koordynacyjną, działającą 

całodobowo przez siedem dni w tygodniu;
 ` kontakty z najważniejszymi odpowiednimi orga-

nami; 
 ` pomoc w przygotowywaniu wniosków w spra-

wie współpracy sądowej, w tym urzędowych 
tłumaczeń.

Ponadto Eurojust może prowadzić złożone formy 
pomocy i mechanizmy koordynacji, które da się 
łączyć w zależności od potrzeb w ważnych opera-
cjach. Przykładowe działania Agencji:

Czym się zajmujemy?   
 ` koordynacja równolegle prowadzonych docho-

dzeń;
 ` organizacja spotkań koordynacyjnych z udziałem 

zainteresowanych organów sądowych i organów 
ścigania;

 ` tworzenie lub finansowanie wspólnych zespołów 
dochodzeniowo-śledczych, w których organy 
sądowe i organy ścigania współpracują w zakre-
sie transgranicznych postępowań przygotowaw-
czych na podstawie umów prawnych między co 
najmniej dwoma państwami;

 ` planowanie dni wspólnych działań, kierowanych 
w czasie rzeczywistym przez centra koordy-
nacyjne w Eurojuście, podczas których organy 
krajowe mogą aresztować przestępców, rozbijać 
zorganizowane grupy przestępcze i zajmować 
mienie.

Eurojust, wraz z państwami członkowskimi i szeroką siecią partnerów międzynarodowych, odgrywa 
kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w Europie i sprawiedliwości dla jej obywateli.

Eurojust: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy 
Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych



Eurojust: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych

2

Plany stworzenia organu sądowego mającego 
wzmocnić współpracę między organami krajowymi 
w zakresie zwalczania poważnej przestępczości zor-
ganizowanej o charakterze transgranicznym oma-
wiali po raz pierwszy szefowie europejskich państw 
i rządów podczas posiedzenia Rady Europejskiej 
w Tampere (Finlandia) w 1999 r. W marcu 2001 r. 
w Brukseli działalność rozpoczęła tymczasowa 
jednostka współpracy sądowej pod nazwą Pro-Euro-
just. Ataki terrorystyczne w Stanach Zjednoczonych 
z 11 września wyraźnie wskazały na konieczność 
zacieśnienia współpracy międzynarodowej. Po tych 
wydarzeniach przyspieszono tworzenie Eurojustu, 
który został formalnie ustanowiony decyzją Rady 
z dnia 28 lutego 2002 r. jako Europejska Jednostka 
Współpracy Sądowej. W 2003 r. Eurojust przeniesio-
no do Hagi.

Od czasu powstania Eurojustu nastąpił znaczny 
rozwój Agencji oraz charakteru i zakresu jej pracy. 
W 2008 r. decyzją Rady w sprawie wzmocnienia 
Agencji zwiększono zdolności operacyjne Eurojustu 
i umożliwiono współpracę między organami kra-
jowymi a Eurojustem, a także innymi partnerami 
i państwami trzecimi. W 2009 r. w życie wszedł 
traktat lizboński, w którym konkretnie wskazano 
Eurojust i określono jego zadanie jako „wspieranie 
oraz wzmacnianie koordynacji i współpracy między 
krajowymi organami śledczymi i organami ścigania 

Eurojust na przestrzeni lat
w odniesieniu do poważnej przestępczości, która 
dotyka dwóch lub więcej państw członkowskich”.

W 2017 r. Eurojust przeniósł się do nowej siedziby – 
specjalnie zaprojektowanego obiektu w samym środ-
ku strefy międzynarodowej w Hadze. Projekt budyn-
ku ma sprzyjać realizacji zadań Agencji w zakresie 
prowadzenia i zacieśniania współpracy sądowej. 
Obejmuje specjalną salę do prowadzenia operacji, 
a w niej stworzono możliwości wymiany informa-
cji i formułowania strategii podczas zakrojonych 
na dużą skalę wspólnych działań z udziałem wielu 
stron. Na niższych kondygnacjach budynku znajdują 
się dyskretne sale konferencyjne stworzone z my-
ślą o poufnych rozmowach między członkami biur 
krajowych a specjalistami zewnętrznymi. W tych 
pomieszczeniach są dostępne bezpieczne i nowo-
czesne systemy informatyczne oraz wyposażenie do 
tłumaczeń symultanicznych.

Dnia 12 grudnia 2019 r. weszło w życie rozporzą-
dzenie w sprawie Eurojustu: wytyczyło nową fazę 
w rozwoju organizacji, która stała się od tego czasu 
Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów 
Sprawiedliwości w Sprawach Karnych. Dzięki nowej 
podstawie prawnej Agencji wprowadzono zmie-
nioną strukturę zarządzania, politykę stosunków 
zewnętrznych i system ochrony danych.

Od góry zgodnie z ruchem wskazówek zegara: Posiedzenie Rady Europejskiej w 1999 r. w Tampere (FI) (© EU Council), budynek Eurojustu w Hadze (© Corné Bastiaansen), sala konferencyjna 
i sala do prowadzenia operacji



Ustanawia się przestrzeń wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości dla Unii Europejskiej oraz uzgadnia się, 

aby stworzyć Pro-Eurojust

Eurojust przenosi się do siedziby w Hadze 
– międzynarodowym mieście pokoju 
i sprawiedliwości

12/2002 – Powstaje sekretariat 
Europejskiej Sieci Sądowej jako 
oddzielna jednostka w ramach Eurojustu

Powstaje sekretariat sieci wspólnych ze-
społów dochodzeniowo-śledczych jako 
oddzielna jednostka w ramach Eurojustu

12/2008 – Zostaje przyjęta decyzja Rady 
w sprawie wzmocnienia Eurojustu

01/2011 – Powstaje sekretariat sieci punktów 
kontaktowych ds. ścigania ludobójstwa jako 
oddzielna jednostka w ramach Eurojustu

06/2002 – Na mocy decyzji ramowej Rady 
wprowadza się europejski nakaz aresztowania 

i procedurę wydawania osób między państwami 
członkowskim

01/2009 – Eurojust rozpoczyna udzielać 
finansowego 
i logistycznego wsparcia wspólnym zespołom 
dochodzeniowo-śledczym

Eurojust i Europejska Sieć Sądowa 
sporządzają cotygodniowe aktualności 

dotyczące wpływu kryzysu COVID-19 
na współpracę sądową 

05/2020 – W Eurojust powstaje grupa 
dyskusyjna ds. przeciwdziałania przemytowi 
migrantów, skupiająca wyspecjalizowanych 
prokuratorów z państw członkowskich UE

12/2019 – Wchodzi w życie nowe 
rozporządzenie w sprawie Eurojustu: na 

jego podstawie Eurojust staje się Agencją 
Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów 

Sprawiedliwości w Sprawach Karnych

06/2017 – Eurojust przenosi się do 
nowej, specjalnie zaprojektowanej 
siedziby w Hadze

06/2011 – Działalność rozpoczyna dyżurna 
jednostka koordynacyjna (OCC) Eurojustu: 

sędziowie, prokuratorzy i organy ścigania 
mogą się do niej zwracać o pomoc przez całą 

dobę

09/2019 – Eurojust organizuje centrum 
koordynacyjne po raz setny od czasu 
uruchomienia tego wyjątkowego narzędzia 
w 2011 r.

04/2014 – Zostaje przyjęta dyrektywa 
w sprawie europejskiego nakazu 

dochodzeniowego w sprawach 
karnych

12/2007  – Eurojust otwiera swoją 
tysięczną sprawę 

02/2002 – Decyzją Rady powstaje Eurojust w celu wzmoc-
nienia walki z poważną przestępczością transgraniczną 06/2002 – W decyzji ramowej UE zostają określone przepisy 

dotyczące wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych
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Ważne daty



Opis przebiegu sprawy prowadzonej 
przez Eurojust

Jako inicjatywa własna
Na podstawie informacji otrzymanych od 
podmiotów takich jak:

 9 inne agencje UE (np. Europol, FRONTEX)
 9 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finan-
sowych (OLAF)

 9 EPPO
 9 organy krajowe (np. w ramach wymiany 
informacji o terroryzmie, powiadomień na mocy 
art. 21 rozporządzenia w sprawie Eurojustu 
itp.).

Przez organ krajowy
Na wniosek o pomoc ze strony właściwych 
organów państw członkowskich 
w przeprowadzeniu postępowania 
przygotowawczego / w ściganiu przestępstw

Przez EPPO (po uruchomieniu)
Na wniosek Prokuratury Europejskiej 
w granicach jej kompetencji

OTWARCIE SPRAWY
Sprawa Eurojustu może zostać wszczęta...
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Struktura organizacyjna Eurojustu składa się z Kole-
gium, Zarządu i Dyrekcji. 

Kolegium odpowiada za prowadzenie Agencji, a w 
jego skład wchodzi po jednym przedstawicielu kra-
jowym z każdego uczestniczącego państwa człon-
kowskiego UE. Gdy Kolegium podejmuje działania 
w kwestiach innych niż operacyjne, w jego skład 
wchodzi też przedstawiciel Komisji Europejskiej. 
Prace Kolegium są nadzorowane przez Przewodni-
czącego i dwóch Wiceprzewodniczących Eurojustu, 
którzy są wybierani na czteroletnią kadencję, przy 
czym nie więcej niż dwa razy.

Przedstawiciele krajowi kierują biurami krajowy-
mi. Korzystają ze wsparcia zastępców i asystentów, 
delegowanych ze swoich krajów. Biura krajowe są 
głównymi punktami kontaktowymi dla prokurato-
rów i sędziów śledczych potrzebujących pomocy 
w konkretnych postępowaniach przygotowawczych.

Zarząd wspiera Kolegium w funkcjach kierowni-
czych. W skład Zarządu wchodzą Przewodniczący 
i dwaj Wiceprzewodniczący Eurojustu, jeden przed-

Struktura Eurojustu
stawiciel Komisji Europejskiej oraz dwóch innych 
członków Kolegium wyznaczanych w systemie 
dwuletniej rotacji.

Dyrekcję tworzy Dyrektor Administracyjny, który 
jest przedstawicielem prawnym Eurojustu i zarządza 
Agencją w kwestiach administracyjnych. Dyrektor 
Administracyjny nadzoruje bieżące zarządzanie 
Agencją i jej personelem oraz udziela wsparcia admi-
nistracyjnego w pracy operacyjnej Eurojustu. 

Rola organu prowadzącego

Eurojust obsługuje cztery sieci, tj. sekretariat Eu-
ropejskiej Sieci Sądowej, sekretariat sieci punktów 
kontaktowych ds. ścigania ludobójstwa, sekretariat 
sieci wspólnych zespołów dochodzeniowo-śled-
czych oraz sekretariat europejskiej sieci sądowej ds. 
cyberprzestępczości. Do tych sieci należą krajowe 
punkty kontaktowe bądź krajowi eksperci: wspierają 
współpracę sądową, wymianę informacji i działania 
specjalistów w państwach członkowskich. 

Eurojust pracuje z organami krajowymi, aby prze-
ciwdziałać różnym rodzajom poważnej i złożonej 
przestępczości transgranicznej z udziałem więcej niż 
jednego kraju. Agencja pełni wiodącą rolę w reago-
waniu sądownictwa na narastające zagrożenia w Eu-
ropie; sprawia, że państwa członkowskie mogą być 
o krok przed przestępcami; oraz skupia się przede 
wszystkim na zorganizowanych grupach przestęp-
czych. Sprawy kierowane do Eurojustu często obej-
mują więcej niż jeden rodzaj przestępczości. 

Do priorytetowych rodzajów przestępczości należą: 

 ` Terroryzm
 ` Cyberprzestępczość
 ` Handel ludźmi
 ` Handel narkotykami 
 ` Przestępstwa przeciwko interesom finansowym 

Unii (przestępstwa OIF) 
 ` Przemyt migrantów
 ` Przestępczość przeciwko środowisku
 ` Pranie pieniędzy
 ` Oszustwa i nadużycia finansowe

Priorytetowe rodzaje 
przestępczości



Analiza informacji
 9 Analiza krzyżowa danych 
 9 Identyfikacja powiązań z innymi dochodzeniami
 9 Ścisła współpraca z Europolem

Omawiane instrumenty współpracy sądowej
 9 Europejski nakaz aresztowania (ENA)
 9 Europejski nakaz dochodzeniowy (END)
 9 Wniosek o wzajemną pomoc prawną (MLA)
 9 Nakaz zabezpieczenia/konfiskaty

Poruszane kwestie współpracy
 9 Konflikty jurysdykcji
 9 Postępowania prowadzone równolegle
 9 Przekazanie postępowania
 9 Dopuszczalność dowodów
 9 Współpraca z państwami trzecimi

WSPÓLNY ZESPÓŁ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY (JIT)
Eurojust udziela wsparcia prawnego, merytorycznego 
i finansowego

SPOTKANIA KOORDYNACYJNE

Spotkania z organami krajo-
wymi (organami sądowniczymi 
i organami ścigania) w celu przy-
gotowania dalszych działań

CENTRUM KOORDYNACYJNE

Dzień skoordynowanych 
działań w złożonych sprawach 
transgranicznych wspieranych 
przez Eurojust

SZYBKIE REAGOWANIE
Zainteresowane strony omawiają 
i uzgadniają pilne działania

Wniosek może być szybko rozstrzygnięty

SKOORDYNOWANE POSTĘPO-
WANIA PRZYGOTOWAWCZE 
I ŚCIGANIE PRZESTĘPSTW
Zaangażowane strony omawiają 
sprawę i planują podjęcie szeregu 
skoordynowanych działań

Konieczne są kompleksowe działania

ZAMKNIĘCIE SPRAWY W EUROJUŚCIE

Organy krajowe kontynuują postępowanie 
przygotowawcze / ściganie przestępstw 

Do Eurojustu można 
kierować dalsze wnioski (np. 
o wsparcie podczas procesu 
sądowego)
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Sprawy kierowane do Eurojustu obejmują co najmniej dwa państwa członkowskie UE lub państwo człon-
kowskie i państwo niebędące członkiem UE. Czasami dotyczą przestępstw popełnionych w jednym państwie 
członkowskim, a mających reperkusje poza jego granicami. Eurojust oferuje państwom członkowskim swoje 
rozległe doświadczenie i wiedzę ekspercką w zakresie współpracy sądowej, w tym szereg narzędzi radzenia 
sobie z takimi problemami, jak konflikty jurysdykcji, ekstradycja, dopuszczalność dowodów oraz zabezpie-
czanie i odzyskiwanie mienia. Ponieważ Eurojust współpracuje z organami ze wszystkich państw członkow-
skich i różnych państw trzecich, może szybko reagować na wnioski, a czasami pomaga rozwiązać określoną 
sprawę w ciągu kilku godzin. 

Jeśli przedstawiciel krajowy postanowi zgłosić sprawę do rejestracji w Eurojuście, na posiedzeniu Kolegium 
ustala się, którzy przedstawiciele krajowi w Eurojuście powinni w niej wciąć udział. Przedstawiciel krajowy 
(lub jego zastępcy lub asystenci) prowadzi(-ą) daną sprawą, natomiast Eurojust służy radą i pomocą w koor-
dynacji i stosowaniu europejskich instrumentów i narzędzi sądowych. 

Po otwarciu sprawy w Eurojuście można następnie zorganizować spotkanie w celu wymiany informacji 
między zainteresowanymi krajami, omówienia istotnych kwestii prawnych i udzielenia porad odpowiednim 
organom krajowym na temat kolejnych kroków (możliwy przebieg spraw przedstawiono na schemacie Opis 
przebiegu sprawy prowadzonej przez Eurojust). 

Wnoszenie spraw do Eurojustu
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Eurojust udziela pomocy w różnorodnych postępo-
waniach przygotowawczych. Każdy przypadek jest 
inny i wymaga indywidualnego podejścia. Prokurato-
rzy często muszą działać niezwłocznie w celu zloka-
lizowania i ujęcia podejrzanych. W takich sprawach 
organy krajowe mogą skorzystać ze specjalnych 
usług jednostki dyżurnej Eurojustu, polegających np. 
na pomocy w szybkiej realizacji europejskiego naka-
zu aresztowania (ENA) bądź nakazu zabezpieczenia 
mienia lub w zebraniu dowodów na podstawie eu-
ropejskiego nakazu dochodzeniowego (END). Bywa 
również, że postępowanie przygotowawcze rozwija 
się powoli i metodycznie, a skrupulatne planowanie, 
koordynowanie i omawianie trwa kilka miesięcy lub 
nawet lat – Eurojust odgrywa wtedy rolę koordyna-
cyjną. Cztery najważniejsze środki wsparcia udzie-
lanego przez Eurojust to: wspólne zespoły docho-
dzeniowo-śledcze, unijne narzędzia współpracy 
sądowej, spotkania koordynacyjne oraz centra 
koordynacyjne.

Wspólne zespoły dochodzeniowo-śled-
cze (JIT)

Wspólne zespoły dochodzeniowo-śled-
cze są najbardziej zaawansowanym 
narzędziem współpracy międzynarodo-
wej w sprawach karnych. Są to zespoły, 

w których sędziowie, prokuratorzy i funkcjonariusze 
organów ścigania wspólnie prowadzą transgranicz-
ne postępowania przygotowawcze na podstawie 
umowy prawnej zawartej na czas określony przez co 
najmniej dwa państwa.  Eurojust pomaga państwom 
w tworzeniu i prowadzeniu wspólnych zespołów 
dochodzeniowo-śledczych od 2009 r. W Agencji 
organizuje się spotkania z członkami JIT, często 
korzystając z usług tłumaczeń pisemnych i ustnych. 
Równie ważne jest to, że Eurojust może udzielać 

Najważniejsze narzędzia dochodzeniowo-śledcze

Co to jest europejski nakaz aresztowania?
Europejski nakaz aresztowania obowiązuje we 
wszystkich państwach członkowskich UE. Jest pod-
stawą aresztowania i wydawania osób podejrzanych 
lub skazanych do państwa wydającego nakaz, aby 
można było przeprowadzić przeciwko takim osobom 
postępowanie karne lub by mogły one odbywać karę. 
Eurojust odgrywa kluczową role w usprawnianiu 
stosowania ENA, w tym w pokonywaniu prawnych 
i praktycznych przeszkód. Eurojust może ułatwiać 
przekazywanie i terminowe wykonywanie ENA; 
koordynować działania i udzielać porad w zakresie 
kolidujących ze sobą nakazów; pomagać w sprawach 
związanych z wydaniem osoby ściganej; wyjaśniać 
różnice w prawodawstwie krajowym w odniesieniu 
do EAN; oraz pomagać organom krajowym w rozwią-
zywaniu wielu innych problemów. 

Co to jest europejski nakaz dochodzeniowy?
W europejskim nakazie dochodzeniowym w przej-
rzysty sposób określa się proces współpracy między 
organami sądowymi w różnych państwach człon-
kowskich w odniesieniu do gromadzenia i ochrony 
dowodów, np. prowadzenia przeszukań, rozpraw, 
pozyskiwania informacji bankowych i finansowych, 
przechwytywania komunikacji i tymczasowego 
przekazywania osób pozbawionych wolności. Euro-
just może udzielać pomocy w kwestiach związanych 
z czterema głównymi etapami istnienia END (etap 
wydania nakazu, etap jego przekazania, etap uznania 
i etap wykonania). Agencja może też udzielać porad 
w kwestiach związanych z zakresem stosowania 
dyrektywy w sprawie europejskiego nakazu docho-
dzeniowego i jego stosowaniem względem innych 
współistniejących instrumentów prawnych, a także 
w kwestiach dotyczących właściwych organów, treści, 
formy i języka END oraz prowadzenia pewnych kon-
kretnych czynności dochodzeniowo-śledczych.

Formy wspierania przez Eurojust wspól-
nych zespołów dochodzeniowo-śledczych:

 ` ocena, czy w danej sprawie jest potrzebny 
wspólny zespół dochodzeniowo-śledczy; 

 ` pomoc w sporządzeniu umowy wspólnego 
zespołu dochodzeniowo-śledczego;

 ` udzielanie prawnego i praktycznego wspar-
cia przez cały okres istnienia zespołu, w tym 
wsparcia na rzecz wspólnych operacji (centra 
koordynacyjne);

 ` koordynacja strategii dochodzeniowych i pro-
kuratorskich;

 ` udzielanie finansowego i logistycznego wspar-
cia w odniesieniu do podróży, tłumaczeń 
ustnych, przekazywania dowodów i wypoży-
czania sprzętu.

takim zespołom finansowego i logistycznego wspar-
cia, aby zmniejszyć obciążenie budżetów krajowych 
w przypadku spraw transgranicznych.

Pomoc w stosowaniu 
unijnych narzędzi współpracy sądowej

Takie instrumenty, jak europejski na-
kaz aresztowania i europejski nakaz 
dochodzeniowy w znacznym stopniu 
ułatwiają współpracę w sprawach trans-

granicznych. Jednak aby maksymalnie wykorzystać 
potencjał tych narzędzi, organy krajowe muszą być 
w stanie szybko się ze sobą kontaktować i jasno 
porozumiewać, w wielu językach i różnych jurysdyk-
cjach. Eurojust – pełniąc funkcję koordynacyjną – 
umożliwia zainteresowanym państwom optymalnie 
wykorzystać te narzędzia. 
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       Biorąc pod uwagę, że przestępczość transgraniczna niestety wzrasta, Eurojust jest 
coraz częściej proszony o pomoc w dużych i złożonych sprawach. Sytuacja ta prowadzi 
do wzmożenia międzynarodowych działań organów sądowych, a  to wymaga od nas 
koordynacji w  czasie rzeczywistym. Tworząc w  Eurojuście centrum koordynacyjne, 
możemy niezwłocznie udzielać pomocy i dopilnować, aby działania były podejmowane od 
razu, z korzyścią dla organów sądowych i policji we wszystkich uczestniczących krajach, 
natomiast indywidualne działania poszczególnych państw członkowskich i  państw 

trzecich nie przynoszą tak dobrych rezultatów.

– Przewodniczący Eurojustu Ladislav Hamran –

Centra koordynacyjne

Eurojust oferuje wyjątkowe narzędzie 
– centrum koordynacyjne – do prowa-
dzenia dużych operacji wymierzonych 
w przestępczość transgraniczną. Głów-
nym czynnikiem sukcesu w tych dzia-

łaniach jest możliwość jednoczesnego wdrażania 
środków, takich jak aresztowania, przeszukania, 
zajęcia dowodów, rozmowy z (potencjalnymi) po-
dejrzanymi i świadkami oraz zabezpieczenie mienia. 
Dni prowadzenia działań często odbywają się w kil-
ku państwach członkowskich jednocześnie, dzięki 
czemu przestępcy nie mogą przekazywać ostrzeżeń 
w swoich siatkach powiązań. 

W czasie dni działań uczestnicy centrum koordyna-
cyjnego mają dostęp do specjalnych, bezpiecznych 
linii łączności. Na podstawie informacji uzyskanych 
od zaangażowanych organów centrum koordynacyj-
ne regularnie informuje o postępach operacji reali-
zowanych w terenie. 

Informacje te pozwalają zaangażowanym organom 
dostosować swoje strategie terenowe, by reagować 
na zmieniającą się sytuację. Przykładowo, konieczne 
może być wydanie dodatkowego END, aby przeszu-
kać miejsce, które zostało ujawnione dopiero w toku 
akcji. Uczestnicy muszą być przygotowani na nie-
przewidziane sytuacje i muszą być w stanie szybko 
reagować.

We wrześniu 2019 roku Eurojust przeprowadził 
setne centrum koordynacyjne. Ten przełomowy 
moment, a także wyniki osiągnięte w poprzednich 
latach dzięki centrom koordynacyjnym dowodzą 
przydatności tego narzędzia i jego rosnącego znacze-
nia we współpracy sądowej. 

Dzięki zespołowej pracy z organami krajowymi biu-
ra krajowe Eurojust oraz oddana kadra analityków 
i doradców współtworzą właściwe warunki, aby ko-
ordynować złożone i szybko zmieniające się operacje 
transgraniczne.

Spotkania koordynacyjne

Spotkania koordynacyjne są narzędziem 
operacyjnym często stosowanym w Eu-
rojuście: umożliwiają kontakty organów 
sądowych i organów ścigania z państw 
członkowskich oraz, w niektórych 

przypadkach, z państw trzecich. Uczestnicy spotkań 
wymieniają informacje i rozwiązują problemy 
prawne, takie jak konflikty jurysdykcji i przenosze-
nie postępowania. Mogą również uzgadniać dalsze 
kroki w postępowaniu przygotowawczym, planować 
dni działań i omawiać możliwości wspólnego zespo-
łu dochodzeniowo-śledczego.

Eurojust pełni przy tych spotkaniach funkcję koor-
dynacyjną. Agencja ma specjalny zespół specjalistów 
ds. współpracy sądowej, którzy mogą udzielać porad 
prawnych, dokonywać analiz i udzielać pomocy 
operacyjnej. 

Eurojust udostępnia też swoje obiekty, a także 
zapewnia zakwaterowanie i zwrot kosztów podróży 
dla przyjezdnych uczestników spotkań. Przez całe 
spotkanie koordynacyjne dostępne są usługi tłu-
maczenia symultanicznego, nawet jeżeli spotkanie 
koordynacyjne ma charakter wideokonferencji. 

© Eurojust
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Pierwsze centrum koordynacyjne Eurojustu, zor-
ganizowane w lutym 2011 r., dotyczyło powstrzy-
mania przemytu migrantów prowadzonego przez 
siatkę przestępczą działającą w sześciu krajach. Do 
Eurojustu zwrócono się o pomoc w wystosowaniu 
wniosków o wzajemną pomoc prawną kierowanych 
do zaangażowanych państw członkowskich, a także 
o koordynację czynności dochodzeniowo-śledczych 
i ścigania przestępstw oraz jednoczesnych działań 
skierowanych przeciwko zorganizowanej grupie 
przestępczej w pięciu innych krajach. Eurojust po-
mógł w szeroko zakrojonych przygotowaniach, mię-
dzy innymi przez organizację spotkania koordyna-
cyjnego w celu uzgodnienia strategii jednoczesnych 
działań w siedmiu miastach, a następnie stworzono 

Centra koordynacyjne w akcji
centrum koordynacyjne. Aresztowano trzydzieści 
pięć osób podejrzanych o przemyt ludzi i przejęto 38 
imigrantów.

We wrześniu 2019 r. Eurojust po raz setny zorganizo-
wał centrum koordynacyjne: dotyczyło ono ostatniej 
fazy skomplikowanego dochodzenia technicznego 
w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej uwikła-
nej w potężne oszustwo związane z płatną telewizją 
i ogromne naruszenia audiowizualnych praw autor-
skich. Dzień działań prowadzono w sześciu krajach. 
Namierzono dwudziestu dwóch podejrzanych i odłą-
czono od sieci ponad 200 serwerów. Gdy centrum 
koordynacyjne z powodzeniem zakończyło działania, 
w Eurojuście odbyła się konferencja prasowa. 

 Zdjęcia © Eurojust; Rada UE
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EncroChat (2020) Francuskie i niderlandzkie organy ścigania i organy sądowe, Europol i Eurojust – działając 
w ramach wspólnego zespołu dochodzeniowo-śledczego – zdołały zlikwidować EncroChat, szyfrowaną sieć 
telefoniczną, powszechnie wykorzystywaną przez siatki przestępcze. Wielomiesięczne śledztwo pozwoliło 
na przechwycenie, udostępnienie i przeanalizowanie milionów wiadomości przesłanych przez przestępców 
planujących poważne przestępstwa. Informacje te są już wykorzystywane w kilku trwających postępowaniach 
przygotowawczych i będą dalej analizowane jako źródło cennego wglądu w bezprecedensową ilość nowych 
dowodów, aby skutecznie rozprawić się ze zorganizowanymi siatkami przestępczymi. Eurojust intensywnie 
wspierał współpracę sądową przez utworzenie wspólnego zespołu dochodzeniowo-śledczego oraz stosowanie 
na dużą skalę europejskich instrumentów współpracy sądowej. Instrumentami tymi były np. europejskie naka-
zy dochodzeniowe – wydano ich ponad sto w kilku krajach. W trakcie całego dochodzenia członkowie zespołu 
zorganizowali pięć spotkań koordynacyjnych w Eurojuście, aby zebrać wszystkie zaangażowane osoby w bez-
piecznym miejscu, zidentyfikować równoległe lub powiązane śledztwa, podjąć decyzję o najbardziej dopasowa-
nych warunkach współpracy i rozwiązać potencjalne konflikty jurysdykcji.

Przykładowe sprawy

Operacja Pollino (2018) Operacja Pollino była jak 
dotąd największą w Europie skoordynowaną akcją 
przeciwko mafii Ndrangheta. Dochodzenie trwało 
cztery lata. Organy krajowe zebrały cały zasób wiedzy 
w celu stworzenia wspólnej strategii reagowania na 
złożoną działalność przestępczą. Zsynchronizowane 
działania setek funkcjonariuszy policji, monitorowane 
w czasie rzeczywistym z centrum koordynacyjnego 
w Eurojuście, doprowadziły do wykrycia prawie 4000 
kg kokainy i dużych ilości innych narkotyków, zajęcia 
2 mln euro i aresztowania 84 osób.

Szybkie aresztowanie ważnego członka 
Państwa Islamskiego (2019) Eurojust koor-
dynował błyskawiczną interwencję przepro-
wadzoną przez władze węgierskie i belgijskie. 
Dzięki tej akcji aresztowano powracającego 
zagranicznego bojownika terrorystycznego, 
podejrzanego o aktywny udział w zabiciu 20 
osób w Syrii. Wymiana kluczowych doku-
mentów oraz tłumaczenie i udostępnianie 
informacji w trybie całodobowym pomiędzy 
Węgrami i Belgią za pośrednictwem Euroju-
stu doprowadziły do zatrzymania człowieka 
podejrzewanego o przestępstwa o charakterze 
terrorystycznym. 

Skoordynowane aresztowania osób podejrzewanych o członkostwo w siatce przemytników 
migrantów (2020)  W wyniku transgranicznego śledztwa prowadzonego z pomocą Eurojustu i Europolu 
władze belgijskie i francuskie aresztowały 26 osób podejrzanych o członkostwo w dużej grupie przemyt-
ników migrantów, przewożącej głównie uchodźców z Azji. W związku z odkryciem ciał 39 Wietnamczy-
ków w przyczepie-chłodni w październiku 2019 r. w Essex (Wielka Brytania) Belgia, Irlandia, Francja, 
Wielka Brytania, Eurojust i Europol utworzyły wspólny zespół dochodzeniowo-śledczy. Od tego czasu 
organy sądowe i policyjne blisko współpracują w ramach JIT, aby namierzyć domniemaną działalność 
zorganizowanej grupy przestępczej i aby określić możliwość znalezienia powiązań z trwającymi regio-
nalnymi i lokalnymi śledztwami dotyczącymi przemytu migrantów. Eurojust pomagał w prowadzeniu JIT, 
organizacji sześciu spotkań koordynacyjnych dotyczących sprawy i organizacji centrum koordynacyjnego 
i dnia działań, podczas którego koordynowano operację w czasie rzeczywistym.
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Dostęp do jurysdykcji na całym świecie
Przestępcy przekraczają zarówno wewnętrzne, jak 
i zewnętrzne granice UE. Ponadto stale rośnie zapo-
trzebowanie na wsparcie operacyjne w walce z po-
ważną przestępczością transgraniczną: liczba po-
stępowań pochodzących z państw nienależących do 
UE wzrasta o ponad 20% rocznie. Ścisła współpraca 
z państwami trzecimi ma zatem kluczowe znaczenie 
dla radzenia sobie z wyzwaniami dotyczącymi złożo-
nych przestępstw, które wynikają z procesu globali-
zacji i cyfryzacji, szczególnie w obszarze nielegalnej 
migracji, nielegalnego handlu i walki z terroryzmem. 

Eurojust, który ułatwia transgraniczną współpra-
cę sądową, odgrywa istotną rolę w propagowaniu 
skutecznych i trwałych relacji roboczych między 
organami krajowymi w państwach członkowskich 
i państwach trzecich. Agencja zawarła umowy 
o współpracy i ma sieć ponad 50 punktów kontak-
towych, co daje jej dostęp do jurysdykcji karnych na 
całym świecie. 

Umowy o współpracy są najbardziej zaawansowaną 
formą współdziałania z państwami trzecimi. Umoż-
liwiają systematyczną wymianę informacji operacyj-
nych, w tym danych osobowych, a to ma zasadnicze 
znaczenia dla organów krajowych w skutecznym 
ściganiu przestępców, w przypadku gdy w postę-

powaniu biorą udział państwa spoza UE. Eurojust 
podpisał 12 umów o współpracy z państwami trze-
cimi, a osiem z nich delegowało do Eurojustu swoich 
prokuratorów łącznikowych. Prokuratorzy łączniko-
wi ściśle współdziałają ze swoimi odpowiednikami 
z państw członkowskich i mają pełny dostęp do 
narzędzi operacyjnych Agencji. Rozporządzeniem 
w sprawie Eurojustu, które weszło w życie w grud-
niu 2019 r., dokonano przekształcenia polityki Euro-
justu w zakresie stosunków zewnętrznych. Agencja 
obecnie prowadzi zacieśnioną współpracę z Komisją 
Europejską w celu wypracowania czteroletnich stra-
tegii rozszerzania zasięgu międzynarodowego.

Agencja utrzymuje bliskie kontakty z kluczowymi 
podmiotami struktury instytucjonalnej Unii Euro-
pejskiej, w tym z Komisją, odpowiednimi grupami 
roboczymi Rady, Komisją Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych przy Parla-
mencie Europejskim oraz Europejską Służbą Działań 
Zewnętrznych. Eurojust współpracuje też z innymi 
unijnymi agencjami, które udzielają wsparcia na róż-
nych etapach procesu sądownictwa karnego, takimi 
jak Europol, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nad-
użyć Finansowych (OLAF), Prokuratura Europejska 
(EPPO), Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru 
Sprawiedliwości (EJTN) i Frontex. 

Punkty kontaktowe

 Ponad 50 państw trzecich tworzy sieć 
sądowych punktów kontaktowych 

Eurojustu

Prokuratorzy 
łącznikowi

oddelegowani do Eurojustu
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USA
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