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ter na tio na le de dro it péna le” no. 3–4/1974, s. 542.

135

Mi chał Płach ta*

Kon flik ty ju rys dyk cyj ne w spra wach kar nych:
pro po zy cja roz wià za nia w Unii Eu ro pej skiej

èró dło i kon se kwen cje kon flik tów ju rys dyk cyj nych

Nor my pra wa mi´ dzy na ro do we go nie ma jà cha rak te ru li cen cji,
z któ rej paƒ stwo czer pie swo je upraw nie nia w dzie dzi nie usta la nia za -
kre su kom pe ten cji kar nej, czy li sfe ry obo wià zy wa nia norm kra jo we go
pra wa kar ne go. Nie obo wià zu je tu taj za sa da: expres sio unius est exc lu -
sio al te rius. Na wet nor my praw no mi´ dzy na ro do we, wprost re gu lu jà ce
kwe sti´ ju rys dyk cji (w od nie sie niu do prze st´pstw kon wen cyj nych), na -
le ̋ y trak to waç wy łàcz nie ja ko wià ̋ à ce mi ni mum,1 a nie ge ne ral ne za -
kre Êle nie ram kom pe ten cyj no -ju rys dyk cyj nych paƒ stwa. Nie mo˝ na ich
in ter pre to waç zgod nie z re gu łà „co nie jest do zwo lo ne, jest za ka za ne”.
Za sa dà jest, ˝e pra wo mi´ dzy na ro do we ze zwa la ka˝ de mu paƒ stwu na
kształ to wa nie kom pe ten cji kar nej we dług wła sne go uzna nia, a za tem:
„co nie jest za ka za ne, jest do zwo lo ne”.

Mo˝ na by uznaç ta ki mo del kształ to wa nia kom pe ten cji kar nej za
opty mal ny, umo˝ li wia bo wiem mak sy ma li zo wa nie:

a) ochro ny okre Êlo nych dóbr i war to Êci uwa ̋ a nych za szcze gól nie
cen ne za rów no przez po szcze gól ne kra je, jak i przez ca łà spo łecz -
noÊç mi´ dzy na ro do wà,

b) sku tecz nej wal ki z prze st´p czo Êcià (np. przez wy eli mi no wa nie bez -
kar no Êci z po wo du va cu um iu ris).

Oczy wi stà kon se kwen cjà wspo mnia ne go mo de lu jest jed nak na kła -
da nie si´ na sie bie (w pew nych przy pad kach) swo bod nie przez paƒ stwa
wy zna cza nych za kre sów kom pe ten cji. To zja wi sko nie unik nio ne. Tra dy -



2 Zob. sze rzej: M.Płach ta, Praw no mi´ dzy na ro do we kon sty tu cyj ne pod sta wy ochro -
ny praw i oskar ̋ o ne go w pro ce sie kar nym, „Gdaƒ skie Stu dia Praw ni cze” 1999, t. IV,
s. 48.
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cyj nie, choç nie zbyt pre cy zyj nie, okre Êla si´ je mia nem „kon flik tu ju rys -
dyk cyj ne go”. Dzi´ ki nie mu mo˝ li we jest osià ga nie wy mie nio nych wy ̋ ej
ce lów. Wy wo łu je jed nak tak ̋ e skut ki ne ga tyw ne, ro dzàc nie bez pie czeƒ -
stwo po wsta nia kon flik tów mi´ dzy na ro do wych (wy stà pi ły np. w spra wie
Cut tin ga oraz stat ku „Lo tus”) oraz wie lo krot ne go ska za nia spraw cy za
ten sam czyn w ró˝ nych paƒ stwach.

Zwłasz cza prze kre Êle nie za sa dy ne bis in idem jest spra wà po wa˝ -
nà, go dzi bo wiem w jed nà z pod staw sys te mu pra wa kar ne go ka˝ de go
paƒ stwa. Do tych cza so wy stan pra wa trak ta to we go oraz opar tej na nim
prak ty ki do wo dzi, ˝e zgod nie z tà za sa dà ochro n´ na le ̋ y roz pa try waç na
dwóch płasz czy znach: kra jo wej (we wnàtrz paƒ stwo wej) oraz mi´ dzy na -
ro do wej. O ile za kaz ne bis in idem w ob r´ bie jed ne go kra ju na le ̋ y ju˝
do ka no nu za sad praw nych (nie za le˝ nie od te go, jak zo sta je uj´ te i zde -
fi nio wa ne kry te rium czy kry te ria te go za ka zu), o ty le tra dy cyj nie w sto -
sun kach mi´ dzy paƒ stwa mi ana lo gicz na ochro na oskar ̋ o ne mu nie przy -
słu gu je. Ozna cza to, ˝e na płasz czyê nie mi´ dzy na ro do wej nie zo sta ła
jesz cze wy pra co wa na po wszech nie obo wià zu jà ca re gu ła, za bra nia jà ca or -
ga nom da ne go paƒ stwa Êci ga nia i ska za nia oskar ̋ o ne go za czyn (czy -
ny), za któ re po niósł ju˝ od po wie dzial noÊç w in nym kra ju, ba, na wet
w peł ni od był wy mie rzo nà ka r´.

Ten stan bu dzi zde cy do wa ny sprze ciw (gdy˝ sta no wi ra ̋ à cy ana chro -
nizm) współ cze snej spo łecz no Êci mi´ dzy na ro do wej, zwłasz cza w kra jach
o wspól nych bàdê bar dzo zbli ̋ o nych tra dy cjach, kul tu rze, war to Êciach
i pryn cy piach ide olo gicz nych i po li tycz nych, jak rów nie˝ sys te mach spo -
łecz no -praw no -eko no micz nych.2 Nie zmier nie trud no uznaç za w peł ni
prze ko ny wa jà ce po wo dy ta kie go sta no wi ska. Je go obro na mu sia ła by wy -
kra czaç po za tra dy cyj nie pod no szo ny ar gu ment -wy trych, od wo łu jà cy si´
do ró˝ no rod no Êci sys te mów praw nych w po szcze gól nych kra jach, i si´ -
gaç kwe stii bar dziej po li tycz nie dra˝ li wej, a mia no wi cie bra ku za ufa nia
do wy mia ru spra wie dli wo Êci nie tyl ko gdzieÊ na any po dach, ale na wet
u sà sia da za mie dzà. Z ko lei ta ka po sta wa po zo sta je w ja skra wej sprzecz -
no Êci z de kla ro wa nà przez rzà dy wo là za cie Ênia nia wi´ zów i wspól ne go
bu do wa nia struk tur po li tycz no -praw no -eko no micz nych o wy mia rze po -
nadna ro do wym. Rów nie˝ in ny, tra dy cyj nie przy ta cza ny na ta kà oko licz -
noÊç, ar gu ment w po sta ci su we ren no Êci paƒ stwa, zgod nie z któ rym Êci -
ga nie i sà dze nie prze st´pstw sta no wi prze jaw nie za le˝ nej wła dzy
paƒ stwo wej, stra cił wie le ze swej si ły prze ko ny wa nia. Po j´ cie su we ren -
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no Êci pod le ga bo wiem od wie lu dzie si´ cio le ci bar dzo grun tow nej re wi -
zji, a sa ma su we ren noÊç – istot nym prze obra ̋ e niom.

Pra wo do ochro ny przed po now nym pro ce sem i ska za niem za ten
sam czyn za war te jest w czte rech in stru men tach mi´ dzy na ro do wych.3

Za sta na wia jà ce, ˝e za kaz ne bis in idem, je den z fun da men tów spra -
wie dli wo Êci pro ce so wej w spra wach kar nych, nie zo stał za miesz czo ny
w ory gi nal nym tek Êcie Eu ro pej skiej Kon wen cji Praw Czło wie ka z 1950 r.
Eu ro pej ski sys tem ochro ny praw czło wie ka zo stał uzu peł nio ny o to
upraw nie nie Pro to ko łem do dat ko wym nr 7 w 1984 r.4 War to do daç, ˝e
pra wo oskar ̋ o ne go do ochro ny opar tej na ne bis in idem oraz do uble
jeopar dy prze wi du je po nad 50 kon sty tu cji kra jo wych.5

Kon flik ty ju rys dyk cyj ne w Unii Eu ro pej skiej

Rów nie˝ w Unii Eu ro pej skiej co raz cz´ Êciej zda rza jà si´ przy pad ki
pro wa dze nia w co naj mniej dwóch paƒ stwach człon kow skich rów no le -
głych po st´ po waƒ kar nych w spra wie tych sa mych czy nów do ty czà cych
tych sa mych osób lub w spra wie tych sa mych al bo po wià za nych czy nów
do ty czà cych in nej oso by lub in nych osób. Spo strze ̋ e nie to po twier dza -
jà em pi rycz nie wy ni ki an kie ty przy go to wa nej przez Re pu bli k´ Cze skà
i przed sta wio nej paƒ stwom człon kow skim i Eu ro ju sto wi w paê dzier ni -
ku 2008 r.6 Sy tu acje krzy ̋ o wa nia si´ ju rys dyk cji kil ku paƒstw wy st´ po -
waç b´ dà co raz cz´ Êciej, ze wzgl´ du na sys te ma tycz ne roz sze rza nie ju -
rys dyk cji kra jo wej na co raz wi´k szà licz b´ prze st´pstw po peł nia nych za
gra ni cà. W ostat nich de ka dach na si la si´ zja wi sko za cie Ênia nia si´ sie -
ci praw no kar nej i to w ska li glo bal nej. Jed nà z za sad ni czych przy czyn
jest wzrost licz by trak ta tów mi´ dzy na ro do wych, w któ rych paƒ stwa -stro -
ny zo bo wià zu jà si´ do kry mi na li za cji i Êci ga nia wska za nych w nich za -
cho waƒ.7 W efek cie w prak ty ce do cho dzi do nie po trzeb ne go du blo wa -

3 Mi´ dzy na ro do wy Pakt Praw Oby wa tel skich i Po li tycz nych, art. 14 pkt 7; Mi ni mal -
ne stan dar dy ONZ w za kre sie trak to wa nia wi´ê niów, art. 30 ust. 1; Ame ry kaƒ ska Kon -
wen cja Praw Czło wie ka, art. 8 pkt 4; Pro to kół do dat ko wy nr 7 do Eu ro pej skiej Kon wen -
cji Praw Czło wie ka, art. 4 ust. 1.

4 Eu ro pe an Tre aty Se ries no. 117.
5 Zob. np.: Ko sta ry ka, art. 42; Do mi ni ka na, § 8(5); Gwi nea, art. 20(19); Gu ja na,

§144(5); Ja po nia, art. 39; Mal ta, § 39(9); Mek syk, art. 23; Pe ru, art. 233(11); Por tu -
ga lia, art. 29(5); Ugan da, §15(5); Sta ny Zjed no czo ne, V Po praw ka do Kon sty tu cji.

6 Se kre ta riat Ge ne ral ny Ra dy, dok. 17308/08, CO PEN 254 + Add 1.
7 O. La god ny, Emp fiehlt es sich, eine eu ropäische Ge richt skom pe tenz für Stra fge walt -

skon flik te vo rzu se hen?, Gu tach ten im Au ftrag des Bun de smin ste riums der Ju stiz, Ber -
lin 2001, s. 21.



8 COM(2000)495, roz dział 13.2.
9 Se kre ta riat Ge ne ral ny Ra dy, dok. 5208/09 Add 2, CO PEN 7, s. 8.

10 Ibi dem, s. 5.
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nia czyn no Êci w ra mach pro wa dzo nych po st´ po waƒ kar nych, co jest
ucià˝ li we za rów no dla or ga nów Êci ga nia i wy mia ru spra wie dli wo Êci, jak
dla stron po st´ po wa nia i in nych osób w nim uczest ni czà cych.

Tym cza sem oka za ło si´, ̋ e obo wià zu jà ce ra my praw ne UE nie za pew -
nia jà prze pły wu in for ma cji mi´ dzy or ga na mi paƒstw człon kow skich na
te mat pro wa dzo nych przez nie po st´ po waƒ w przy pad kach, gdy czy ny, b´ -
dà ce przed mio tem spra wy, mo gà pro wa dziç do kon flik tu ju rys dyk cji lub
gdy sà po wià za ne. Po nad to nie ist nie je ˝ad na obo wià zu jà ca w ca łej UE
pro ce du ra, któ ra uła twia ła by pro wa dze nie roz mów na te mat naj od po wied -
niej szej ju rys dyk cji dla po st´ po wa nia kar ne go w ta kich przy pad kach.

W przed sta wio nym w 2000 r. ko mu ni ka cie w spra wie wza jem ne go
uzna wa nia pra wo moc nych orze czeƒ w spra wach kar nych Ko mi sja Eu -
ro pej ska za pro po no wa ła opra co wa nie za sad, zgod nie z któ ry mi mo˝ na
by przy zna waç wy łàcz nà ju rys dyk cj´ jed ne mu paƒ stwu człon kow skie -
mu.8 Na po sie dze niu w grud niu 2001 r. eks per ci prze ana li zo wa li wy ko -
nal noÊç ta kie go roz wià za nia. Zde cy do wa na wi´k szoÊç spe cja li stów i pra -
cow ni ków wy mia ru spra wie dli wo Êci by ło scep tycz nie na sta wio nych do
ta kie go sys te mu. Pod kre Êla li po trze b´ za sto so wa nia ela stycz ne go po dej -
Êcia i za dba nia o to, by wła Êci we or ga ny kra jo we by ły w sta nie uwzgl´d -
niaç szcze gól ne oko licz no Êci da nej spra wy przy do ko ny wa niu wy bo ru
miej sca, któ re b´ dzie naj wła Êciw sze dla jej roz po zna nia.9

Zgod nie z ce lem za kła da jà cym utwo rze nie wspól nej eu ro pej skiej
prze strze ni wol no Êci, bez pie czeƒ stwa i spra wie dli wo Êci ko niecz ne sta je
si´ przed si´ wzi´ cie kro ków na rzecz wy eli mi no wa nia lub co naj mniej
sku tecz ne go roz strzy ga nia ta kich kon flik tów. Po dej mo wa ne dzia ła nia
majà pro wa dziç przede wszyst kim do: (i) unik ni´ cia na jak naj wcze Êniej -
szym eta pie po st´ po wa nia sy tu acji, w któ rych w spra wie tej sa mej oso -
by w ró˝ nych paƒ stwach człon kow skich to czà si´ rów no le głe po st´ po -
wa nia kar ne, mo gà ce pro wa dziç do na ru sze nia za sa dy ne bis in idem;
(ii) za pew nie nia bli˝ szej współ pra cy mi´ dzy co naj mniej dwo ma paƒ -
stwa mi człon kow ski mi, gdy wy ko nu jà swo je upraw nie nia w za kre sie pro -
wa dze nia po st´ po wa nia kar ne go w spra wie tych sa mych czy nów do ty -
czà cych tej sa mej oso by (tych sa mych osób) al bo w spra wie tych sa mych
lub po wià za nych czy nów do ty czà cych in nej oso by (in nych osób), al bo
w spra wie tej sa mej or ga ni za cji prze st´p czej.10

Rów nie˝ w pol skiej dok try nie uzna no, ˝e przy j´ cie w sto sun ku do
po st´ po waƒ za gra nicz nych za wi sło Êci spra wy sta no wi, po dob nie jak



11 Zob.: T.Grze gor czyk, J.Tyl man, Pol skie po st´ po wa nie kar ne, War sza wa 1999, s.181.
12 P.Ko ło dziej ski, Ne bis in idem w sto sun ku do orze czeƒ za gra nicz nych, „Pro ku ra -

tu ra i Pra wo” nr 9/2006, s. 59; po dob nie: A.J.Szwarc, Wy łà cze nie „mul ti po st´ po waƒ
kar nych” w Unii Eu ro pej skiej prze ciw ko tej sa mej oso bie z ty tu łu po peł nie nia te go sa -
me go czy nu w: Unij na po li ty ka kar na, red. A.J.Szwarc, Po znaƒ 2009, s. 41; A.J.Szwarc,
Pro po zy cja „umi´ dzy na ro do wie nia” za sa dy za wi sło Êci spra wy w po st´ po wa niach kar -
nych w Unii Eu ro pej skiej w: Prze st´p stwo – ka ra – po li ty ka kry mi nal na. Pro ble my two -
rze nia i funk cjo no wa nia pra wa, red. J.Gie zek, Za ka my cze 2006, s. 601.

13 Se kre ta riat Ge ne ral ny Ra dy, dok. 5208/09 Add 2, CO PEN 7, s. 5.
14 O.La god ny, op.cit., s. 132.
15 O.J. C 100, 26.4.2003, s. 24.
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w pra wie kra jo wym, lo gicz nà kon se kwen cj´ wy ni ka jà cà z za sa dy ne bis
in idem.11 Pro wa dze nie dwóch po st´ po waƒ prze ciw ko tej sa mej oso bie
o ten sam czyn jest prze cie˝ nie ce lo we. Za wsze je den pro ces za koƒ czy
si´ wcze Êniej, po wo du jàc pra wo moc noÊç za pa dłe go w nim orze cze nia,
a co za tym idzie – stan rze czy osà dzo nej, a w kon se kwen cji umo rze nie
dru gie go po st´ po wa nia. An ga ̋ o wa nie w ta kiej sy tu acji or ga nów Êci ga nia
i prze zna cza nie du ̋ ych Êrod ków na re ali za cj´ czyn no Êci w ra mach wnio -
sków o po moc praw nà wy da je si´ nie ce lo we. Roz cià gni´ cie za wi sło Êci
spra wy rów nie˝ na orze cze nia za gra nicz ne po zwo li ło by wy eli mi no waç
przy pad ko woÊç w usta la niu ju rys dyk cji.12

Ârod ki słu ̋ à ce osià gni´ ciu tych ce lów w ob r´ bie Unii Eu ro pej skiej
obej mu jà na st´ pu jà ce dzia ła nia: (i) tro sk´ o to, by paƒ stwa człon kow -
skie pro wa dzi ły ju˝ na wcze snym eta pie po st´ po wa nia sto sow nà wy mia -
n´ in for ma cji na te mat to czà cych si´ po st´ po waƒ, któ re ma jà istot ny
zwià zek z in nà ju rys dyk cjà, (ii) umo˝ li wie nie or ga nom za in te re so wa nych
paƒstw człon kow skich po dej mo wa nie bez po Êred nich kon sul ta cji w ce -
lu uzgod nie nia, któ ra ju rys dyk cja jest naj od po wied niej sza dla pro wa dze -
nia da ne go po st´ po wa nia kar ne go, (iii) usta le nie przej rzy stych za sad
i wspól nych kry te riów, któ re b´ dà sto so wa ne przy wy pra co wy wa niu przez
paƒ stwa człon kow skie po ro zu mie nia w spra wie naj od po wied niej szej ju -
rys dyk cji.13 Wpraw dzie kwe stia for mal no praw ne go cha rak te ru ewen tu -
al ne go in stru men tu by ła otwar ta, ale war to od no to waç, ˝e ju˝ w 2001
r. zgło szo na zo sta ła pro po zy cja przy j´ cia roz wià za nia nie w po sta ci de -
cy zji ra mo wej, lecz po ro zu mie nia (kon wen cji).14

Spo Êród po dej mo wa nych kon kret nych dzia łaƒ na fo rum Unii Eu ro -
pej skiej na le ̋ y zwró ciç uwa g´ na ini cja ty w´ Gre cji z lu te go 2003 r. –
wnio sek do ty czà cy de cy zji ra mo wej w spra wie za sa dy ne bis in idem.15

Po za od nie sie niem do wspo mnia nej za sa dy za wie rał prze pi sy do ty czà ce
roz strzy ga nia kon flik tów ju rys dyk cji oraz kry te ria okre Êla nia ju rys dyk cji.



16 COM(2005) 696.
17 Zie lo na Ksi´ ga, s. 4. 
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Ob jàł te sa me kry te ria, ja kie wska za no w art. 9 ust. 2 de cy zji ra mo wej
w spra wie zwal cza nia ter ro ry zmu, ale – ina czej ni˝ w tej de cy zji czy w de -
cy zji ra mo wej Ra dy w spra wie ata ków na sys te my in for ma tycz ne – bez
wska zy wa nia hie rar chii wa˝ no Êci. Paƒ stwom człon kow skim nie uda ło si´
osià gnàç po ro zu mie nia w spra wie grec kiej ini cja ty wy, zwłasz cza w kwe -
stiach do ty czà cych za sa dy ne bis in idem, co do pro wa dzi ło do prze rwa -
nia pro wa dzo nych dys ku sji.

War to tak ̋ e wspo mnieç o przed sta wio nej w 2005 r. Zie lo nej Ksi´ -
dze w spra wie ko li zji ju rys dyk cji oraz za sa dy ne bis in idem, w któ rej Ko -
mi sja Eu ro pej ska prze pro wa dzi ła ana li z´ obo wià zu jà cych ram praw -
nych.16 Po nad to w do ku men cie tym Ko mi sja za ry so wa ła mo˝ li wo Êci
utwo rze nia me cha ni zmu, któ ry uła twił by wy bór naj wła Êciw szej ju rys dyk -
cji, oraz przed sta wi ła pro po zy cje, któ rych ce lem by ło do pre cy zo wa nie
za kre su i mo˝ li wo Êci sto so wa nia w ca łej UE trans gra nicz nej za sa dy ne
bis in idem za war tej w art. 54–58 kon wen cji wy ko naw czej do ukła du
z Schen gen. Za pew nie nie spraw ne go dzia ła nia wspo mnia ne go me cha -
ni zmu wy ma ga speł nie nia dwóch pod sta wo wych wa run ków wst´p nych.
Po pierw sze, wła Êci we or ga ny po win ny otrzy maç in for ma cj´ o pro wa -
dze niu po st´ po wa nia lub zwià za nych z tym de cy zjach w in nym paƒ stwie:
mieç mo˝ li woÊç, a nie wy klu czo ne, ˝e na wet obo wià zek, wy mia ny sto so -
wych in for ma cji. Po dru gie, na le ̋ y za pew niç or ga nom Êci ga nia, po otrzy -
ma niu przez nie in for ma cji o pro wa dze niu po st´ po wa nia w in nym paƒ -
stwie człon kow skim, mo˝ li woÊç nie wsz czy na nia po st´ po wa nia lub
wstrzy ma nia to czà ce go si´ po st´ po wa nia tyl ko z te go po wo du, ˝e po st´ -
po wa nie w tej sa mej spra wie pro wa dzo ne jest w in nym paƒ stwie człon -
kow skim.17

Me cha nizm za pro po no wa ny w Zie lo nej Ksi´ dze ma na st´ pu jà ce eta -
py: (I) iden ty fi ka cja za in te re so wa nych stron i prze ka zy wa nie im in for -
ma cji przez or ga ny paƒ stwa człon kow skie go, któ re wsz cz´ ło lub ma za -
miar wkrót ce wsz czàç po st´ po wa nie kar ne (zwa ne w tym do ku men cie
„paƒ stwem wsz czy na jà cym po st´ po wa nie”) w spra wie, któ ra wy ka zu je
zna czà ce zwiàz ki z in nym paƒ stwem człon kow skim; (II) kon sul ta cje –
do bro wol ne lub obo wiàz ko we – za in te re so wa nych paƒstw, któ re koƒ czy -
ły by si´ za war ciem po ro zu mie nia, na mo cy któ re go jed no z paƒstw przej -
mo wa ło by w ca ło Êci spra w´ do pro wa dze nia, na to miast dru gie, uzna jàc
brak swo jej ju rys dyk cji, do bro wol nie za my ka ło by swo je po st´ po wa nie. Ja -
ko jed nà z opcji au to rzy Zie lo nej Ksi´ gi roz wa ̋ a jà te˝ nada nie wy pra co -
wa ne mu po ro zu mie niu cha rak te ru ak tu praw nie wià ̋ à ce go. Su ge ru je



18 Ibi dem, s. 6.
19 Od po wiedê Fo rum WSiSW UE na we zwa nie Ko mi sji Eu ro pej skiej do kon sul ta cji

Zie lo nej Ksi´ gi, http://www.na to lin.edu.pl/wsisw/wsisw.nsf/view DOC/AGRK -6NDD66
20 O.La god ny, op.cit., s. 132.
21 Zie lo na Ksi´ ga, s. 8.
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si´ po nad to opra co wa nie na po zio mie unij nym mo de lo we go po ro zu mie -
nia, któ re okre Êla ło by wszyst kie je go kon sty tu tyw ne ele men ty; (III) roz -
strzy ga nie spo rów/pro ce du ra me dia cyj na, przy czym au to rzy Zie lo nej
Ksi´ gi za pro po no wa li po wie rze nie funk cji me dia to ra Eu ro ju sto wi.18

Nie ja ko w uzu peł nie niu te go try bu za pro po no wa no, aby w przy pad ku
nie osià gni´ cia po ro zu mie nia w wy ni ku bez po Êred nich kon sul ta cji roz wa -
˝yç utwo rze nie unij nej izby sà do wej do spraw kar nych, któ ra roz strzy ga -
ła by spo ry zwià za ne z usta le niem wła Êci wo Êci or ga nu upraw nio ne go do
Êci ga nia prze st´pstw w paƒ stwie człon kow skim.19 In nym pro po no wa nym
roz wià za niem by ło wy po sa ̋ e nie Eu ro pej skie go Try bu na łu Spra wie dli wo -
Êci w kom pe ten cj´ roz strzy ga nia spo rów ju rys dyk cyj nych mi´ dzy paƒ stwa -
mi człon kow ski mi UE przez po dej mo wa nie wià ̋ à cej de cy zji o przy zna niu
da ne mu paƒ stwu wy ko ny wa nia ju rys dyk cji w kon kret nej spra wie.20

Dru gim in te gral nym ele men tem roz wià za nia przed sta wio ne go w Zie -
lo nej Ksi´ dze jest tzw. za sa da pierw szeƒ stwa, zo bo wià zu jà ca paƒ stwa
człon kow skie do skon cen tro wa nia po st´ po wa nia w tej sa mej spra wie w jed -
nym, głów nym (wio dà cym) paƒ stwie. Kon se kwen cjà jej przy j´ cia w unij -
nym ak cie praw nym był by obo wià zek wstrzy ma nia po st´ po wa nia
w paƒstwie, któ re uzna no za nie wła Êci we, oraz za kaz wsz czy na nia w nim
ko lej nych, do ty czà cych te go sa me go czy nu. Kon cen tra cja po st´ po wa nia
w jed nym paƒ stwie nie po win na wy klu czaç dy na micz nej współ pra cy
paƒstw w za kre sie wy mia ny da nych, do wo dów itp. W ce lu za po bie ̋ e nia
na ru sza niu usta lo nych re guł au to rzy Zie lo nej Ksi´ gi pro po nu jà wpro wa -
dze nie za ka zu wno sze nia do sà du ak tu oskar ̋ e nia przed za koƒ cze niem
pro ce du ry zmie rza jà cej do prze sà dze nia o ju rys dyk cji jed ne go z paƒstw.21

Trze cim ele men tem kom plek so wej stra te gii za po bie ga nia ko li zjom ju -
rys dyk cji oraz roz strzy ga nia tych ko li zji po wi nien byç wy kaz kry te riów,
któ re win ny zna leêç za sto so wa nie przy wy bo rze głów ne go paƒ stwa. Auto -
rzy Zie lo nej Ksi´ gi wska zu jà kil ka kry te riów, któ re mia ły by byç sto so wa -
ne i wa ̋ o ne w spo sób ela stycz ny, in dy wi du al nie w ka˝ dym przy pad ku,
co zna czy, ˝e wła Êci we or ga ny mu sia ły by mieç mo˝ li woÊç po dej mo wa -
nia de cy zji w du ̋ ej mie rze we dług wła sne go uzna nia. Kry te ria te lub
istot ne czyn ni ki, któ re b´ dà mia ły wpływ na pro ces wy zna cza nia od po -
wied niej ju rys dyk cji, po win ny byç obiek tyw ne i mo gły by zo staç wy mie -
nio ne w opra co wa nym w przy szło Êci do ku men cie unij nym. W szcze gól -



22 Ibi dem, s. 9.
23 Fo rum WSiSW UE, ibi dem. 
24 Eu ro pe an Tre aty Se ries 
25 J.Se gu in, The Ca se for Trans fer ring Ter ri to rial Ju ris dic tion in the Eu ro pe an Union,
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no Êci wy kaz ta ki mógł by obej mo waç te ry to rial noÊç, in te re sy ofiar, kry -
te ria do ty czà ce oso by po dej rza nej lub oskar ̋ o nej oraz in te re sów paƒ -
stwa, a tak ̋ e in ne, zwià za ne ze sku tecz nym i spraw nym pro wa dze niem
po st´ po wa nia. Zda niem au to rów mo ̋ e uda ło by si´ tak ̋ e zi den ty fi ko waç
czyn ni ki, któ re nie po win ny mieç zna cze nia.22

W ra mach kon sul ta cji za ini cjo wa nych Zie lo nà Ksi´ gà stwier dzo no,
˝e przy szły in stru ment roz strzy ga nia ko li zji ju rys dyk cyj nych po wi nien za -
wie raç li st´ zhie rar chi zo wa nych kry te riów usta lo nych we dług czy tel nych
re guł. Za sa da te ry to rial no Êci, wy mie nio na w Zie lo nej Ksi´ dze, mo ̋ e pro -
wa dziç do prze dłu ̋ e nia po st´ po wa nia, a w nie któ rych przy pad kach spo -
wo do waç przedaw nie nie. Po ten cjal nym êró dłem ko li zji wła Êci wo Êci jest
sa ma za sa da te ry to rial no Êci, bo prze pi sy paƒstw człon kow skich UE, okre -
Êla jà ce miej sce po peł nie nia prze st´p stwa, opar te sà na wie lo miej sco wo -
Êci. W tym kon tek Êcie na le ̋ y wska zaç trud no Êci, ja kie po ja wia jà si´
w pro ce sie sto so wa nia de cy zji ra mo wej o eu ro pej skim na ka zie aresz to -
wa nia. War to wi´c za sta no wiç si´ nad in ny mi kry te ria mi, np. nad za sa -
dà oby wa tel stwa, miej sca za miesz ka nia lub sie dzi by oso by praw nej, acz -
kol wiek mo ̋ e si´ to wià zaç z ko niecz no Êcià po nie sie nia do dat ko wych
kosz tów pro ce so wych.23

Próby rozwiàzywania problemu konfliktów
jurysdykcyjnych w UE

Je Êli cho dzi o obo wià zu jà ce in stru men ty praw ne, któ re sà po moc ne
w uni ka niu lub roz strzy ga niu kon flik tów ju rys dyk cji lub w wy bo rze ju -
rys dyk cji, na le ̋ y wspo mnieç opra co wa nà przez Ra d´ Eu ro py Eu ro pej -
skà kon wen cj´ o prze ka zy wa niu Êci ga nia z 15 ma ja 1972 r.,24 no. 73.
któ ra za wie ra po sta no wie nia do ty czà ce za po bie ga nia pro ble mo wi po st´ -
po waƒ kar nych pro wa dzo nych rów no le gle i roz wià zy wa nia te go pro ble -
mu. We szła w ˝y cie tyl ko w 13 paƒ stwach człon kow skich i nie prze wi -
du je wpro wa dze nia wspól nej, kom plek so wej i wie lo stron nej pro ce du ry
okre Êla nia ju rys dyk cji. Jest jed nak god na uwa gi rów nie˝ dla te go, ̋ e w opi -
nii nie któ rych ko men ta to rów sta no wi wzo rzec dla opty mal ne go roz wià -
za nia pro ble mu ju rys dyk cji w UE.25



26 De cy zja w spra wie wzmoc nie nia Eu ro ju stu XX/2008/WSiSW i w spra wie zmia ny
de cy zji Ra dy 2002/187/WSiSW z 28.02.2002 r.

27 O.J. L 192, 31.7.2003, s. 54.
28 Wspól ne dzia ła nie w spra wie uzna wa nia za prze st´p stwa kar ne uczest nic twa w or -

ga ni za cji prze st´p czej w paƒ stwach człon kow skich UE z 21.12.1998 r., O.J. L 351, s. 1.
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Dru gi wa˝ ny do ku ment, któ ry mo ̋ e po móc w uni ka niu lub roz strzy -
ga niu kon flik tów ju rys dyk cji, to de cy zja Ra dy w spra wie Eu ro ju stu.26

Zgod nie z art. 7 lit. a) Eu ro just ma pra wo wy st´ po waç do wła Êci wych
or ga nów paƒstw człon kow skich o pod j´ cie do cho dze nia lub Êci ga nia za
okre Êlo ne czy ny lub o uzna nie, ˝e jed no z paƒstw po sia da wi´k sze mo˝ -
li wo Êci pod j´ cia do cho dze nia lub Êci ga nia za okre Êlo ne czy ny. Je ̋ e li spra -
wa do ty czà ca kon flik tu ju rys dyk cji zo sta ła prze ka za na Eu ro ju sto wi i co
naj mniej dwóch przed sta wi cie li kra jo wych ma od mien ne zda nie co do
spo so bu roz wià za nia te go kon flik tu, na le ̋ y zwró ciç si´ do ko le gium o wy -
da nie nie wià ̋ à cej pi sem nej opi nii w tej spra wie, pod wa run kiem ˝e za -
in te re so wa nym wła Êci wym or ga nom kra jo wym nie uda ło si´ roz wià zaç
da nej kwe stii za obo pól nym po ro zu mie niem.

Pod czas gdy art. 7 ma za sto so wa nie do ca łe go ko le gium Eu ro ju stu,
je go przed sta wi cie le kra jo wi mo gà rów nie˝ wy stà piç do wła Êci wych or -
ga nów z proÊ bà o wzi´ cie pod uwa g´ Êrod ków wy mie nio nych w de cy zji
Ra dy w spra wie Eu ro ju stu (art. 6 lit. a)). Co do za sa dy, je ̋ e li wła Êci we
or ga ny nie uwzgl´d nià uza sad nio ne go wnio sku zło ̋ o ne go przez ko le -
gium, to po win ny po daç przy czy ny swo jej de cy zji (art. 8). Przy to czo ne
prze pi sy roz wià zu jà pro blem kon flik tu ju rys dyk cji w przy pad ku prze ka -
za nia spra wy Eu ro ju sto wi. Nie mniej jed nak zwró ce nie si´ do Eu ro ju stu
o roz strzy gni´ cie ta kich spraw nie jest obo wiàz ko we.

Z dru giej stro ny w no wym art. 13 ust. 8 lit. a) de cy zji w spra wie
wzmoc nie nia Eu ro ju stu stwier dza si´, ˝e przed sta wi ciel kra jo wy po wi -
nien byç in for mo wa ny o przy pad kach, w któ rych wy stà pił lub mo ̋ e wy -
stà piç kon flikt ju rys dyk cji. W de cy zji wpro wa dzo no za tem je dy nie obo -
wià zek in for mo wa nia Eu ro ju stu, pod czas gdy w oma wia nym wnio sku
przed sta wio no kom plek so wà pro ce du r´ słu ̋ à cà roz wià zy wa niu kon flik -
tów ju rys dyk cji.

Je Êli cho dzi o kon kret ne ro dza je prze st´p czo Êci, pra wo kar ne UE zo -
bo wià zu je paƒ stwa człon kow skie lub ich or ga ny do współ pra cy słu ̋ à cej
pod j´ ciu de cy zji w spra wie wła Êci wej ju rys dyk cji, w ra mach któ rej na -
le ̋ y roz po znaç da nà spra w´. Ta kie roz wià za nie prze wi dzia no w art. 6
ust. 2 Kon wen cji o ochro nie in te re sów fi nan so wych UE i w art. 9 ust.
2 Kon wen cji w spra wie zwal cza nia ko rup cji,27 w art. 4 ust. 2 Wspól ne -
go dzia ła nia w spra wie or ga ni za cji prze st´p czych,28 art. 7 ust. 3 De cy zji



29 Dz.Urz. WE L 69, 16.3.2005, s. 67.
30 Se kre ta riat Ge ne ral ny Ra dy, dok. 5208/09 Add 2, CO PEN 7, s. 13.
31 5208/09 CO PEN 7 + Add 1.
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ra mo wej o ochro nie eu ro przed fał szo wa niem, w art. 9 ust. 2 De cy zji
ra mo wej o zwal cza niu ter ro ry zmu oraz w art. 10 ust. 4 De cy zji ra mo -
wej w spra wie ata ków na sys te my in for ma tycz ne.29 Zgod nie z ty mi prze -
pi sa mi za in te re so wa ne paƒ stwa człon kow skie „współ pra cu jà w ce lu zde -
cy do wa nia, któ re z nich b´ dzie Êci gaç spraw ców, z za mia rem, je ̋ e li jest
to mo˝ li we, scen tra li zo wa nia po st´ po wa nia w jed nym paƒ stwie człon -
kow skim”.

Na le ̋ y jed nak za uwa ̋ yç, ˝e przy to czo ne unor mo wa nia nie prze wi du -
jà szcze gól nej pro ce du ry, któ ra po mo gła by unik nàç kon flik tów ju rys dyk -
cji, a w ra zie ko niecz no Êci – roz strzy gnàç je; sà to za sa dy o cha rak te rze
ogól nym i abs trak cyj nym. Po nad to za war te w nich re gu ły ma jà za sto so -
wa nie tyl ko do okre Êlo nych ro dza jów prze st´p czo Êci. War to rów nie˝ do -
daç, ˝e sto sow ne prze pi sy, za war te w De cy zji ra mo wej w spra wie zwal -
cza nia ter ro ry zmu i w De cy zji ra mo wej w spra wie ata ków na sys te my
in for ma tycz ne, prze wi du jà, ˝e dà ̋ àc do scen tra li zo wa nia po st´ po wa nia
w jed nym paƒ stwie człon kow skim, „paƒ stwa człon kow skie mo gà zwró ciç
si´ do ja kie go kol wiek or ga nu lub sko rzy staç z me cha ni zmu usta no wio -
ne go w ra mach UE w ce lu uła twie nia współ pra cy mi´ dzy ich or ga na mi
sà do wy mi i ko or dy na cji ich dzia łaƒ”. Przy to czo ny frag ment fak tycz nie
za kła da sko rzy sta nie z po mo cy Eu ro ju stu. Nie mniej jed nak prze pi sy usta -
no wio ne na mo cy de cy zji w spra wie Eu ro ju stu nie zo bo wià zu jà paƒstw
człon kow skich do prze ka zy wa nia spraw te mu or ga no wi.30

Ge ne za i pra ce nad de cy zjà ra mo wà

W stycz niu 2009 r. Cze chy, Pol ska, Sło we nia, Sło wa cja i Szwe cja
przed sta wi ły ini cja ty w´ do ty czà cà de cy zji ra mo wej Ra dy w spra wie za -
po bie ga nia kon flik tom ju rys dyk cji w po st´ po wa niu kar nym i w spra wie
roz strzy ga nia ta kich kon flik tów.31

Pro po no wa na de cy zja ma na ce lu utwo rze nie dwóch me cha ni zmów:
je den ma słu ̋ yç za po bie ga niu kon flik tom w przy pad ku rów no le głe go wy -
ko ny wa nia upraw nieƒ przez co naj mniej dwa or ga ny paƒstw człon kow -
skich, a dru gi – lep sze mu in for mo wa niu o to czà cych si´ po st´ po wa niach
kar nych, któ re mo gà byç ze so bà po wià za ne. De cy zja ta usta na wia pro -
ce du ry, zgod nie z któ ry mi or ga ny kra jo we mu szà wy mie niaç si´ in for -
ma cja mi o to czà cych si´ po st´ po wa niach kar nych w spra wie okre Êlo -



32 Wnio sek do ty czà cy de cy zji ra mo wej Ra dy w spra wie za po bie ga nia kon flik tom ju -
rys dyk cji w po st´ po wa niu kar nym i w spra wie roz strzy ga nia ta kich kon flik tów,
20.01.2009, 5208/09 Add 2, CO PEN 7, s. 14.
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nych czy nów, by stwier dziç, czy w zwiàz ku z ty mi sa my mi czy na mi do -
ty czà cy mi tych sa mych osób nie to czà si´ rów no le głe po st´ po wa nia w in -
nym paƒ stwie człon kow skim lub w in nych paƒ stwach człon kow skich,
oraz pod jàç bez po Êred nie kon sul ta cje z za mia rem po ro zu mie nia si´ co
do naj od po wied niej szej ju rys dyk cji dla pro wa dze nia po st´ po wa nia kar -
ne go w spra wie okre Êlo nych czy nów pod le ga jà cych ju rys dyk cji co naj -
mniej dwóch paƒstw człon kow skich. Ce lem tej de cy zji jest tak ̋ e okre -
Êle nie dzia ła nia w sy tu acjach, w któ rych rów no le głe po st´ po wa nia kar ne
to czà si´ w spra wie tych sa mych lub po wià za nych ze so bà czy nów do -
ty czà cych in nych osób i w któ rych bez po Êred nie kon sul ta cje uspraw ni -
ły by współ pra c´ od po wied nich or ga nów. Po nad to de cy zja wpro wa dza za -
sa dy i wspól ne kry te ria, któ re or ga ny kra jo we co naj mniej dwóch paƒstw
człon kow skich mu szà braç pod uwa g´, kie dy sta ra jà si´ po ro zu mieç
w kwe stii naj od po wied niej szej ju rys dyk cji dla pro wa dze nia po st´ po wa -
nia kar ne go w spra wie okre Êlo nych czy nów.32

W pier wot nej wer sji pro jek tu prze wi dzia na by ła tak ̋ e pro ce du ra wy -
mia ny in for ma cji sto so wa na wów czas, gdy wła Êci we or ga ny jed ne go paƒ -
stwa człon kow skie go pro wa dzà po st´ po wa nie kar ne w spra wie okre Êlo -
nych czy nów i chcà si´ do wie dzieç, czy w in nych paƒ stwach człon kow skich
to czy si´ po st´ po wa nie w spra wie tych sa mych czy nów do ty czà cych tej
sa mej oso by. Pro po no wa na de cy zja ra mo wa mia ła by rów nie˝ za sto so wa -
nie w przy pad ku, gdy wła Êci we or ga ny jed ne go paƒ stwa człon kow skie go
pro wa dzà po st´ po wa nie kar ne w spra wie okre Êlo nych czy nów i do wia du -
jà si´ – in nym spo so bem ni˝ przy za sto so wa niu pro ce du ry po wia da mia -
nia – ˝e wła Êci we or ga ny in nych paƒstw człon kow skich pro wa dzà po st´ -
po wa nie kar ne w spra wie tych sa mych czy nów do ty czà cych tej sa mej oso by
lub w spra wie tych sa mych lub po wià za nych ze so bà czy nów do ty czà cych
in nej oso by lub in nych osób. W ta kich przy pad kach nie sto su je si´ pro -
ce du ry po wia da mia nia (art. 5–11), a za in te re so wa ne paƒ stwa po win ny
od ra zu przy stà piç do bez po Êred nich kon sul ta cji.

Jed nym z naj wa˝ niej szych prze pi sów jest art. 5, w któ rym na wła Êci -
wy or gan na kła da si´ obo wià zek po wia da mia nia or ga nów in nych paƒstw
człon kow skich. Ce lem po wia da mia nia jest uzy ska nie in for ma cji o tym,
czy w in nych paƒ stwach człon kow skich to czà si´ po st´ po wa nia kar ne
w spra wie tych sa mych czy nów do ty czà cych tej sa mej oso by lub tych sa -
mych osób. Po wia da mia nie by ło by obo wiàz ko we w przy pad ku, gdy or ga -
ny jed ne go paƒ stwa człon kow skie go stwier dzà, ˝e czy ny b´ dà ce przed -
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mio tem to czà ce go si´ po st´ po wa nia ma jà istot ny zwià zek z paƒ stwem
człon kow skim in nym ni˝ to, w któ rym to czy si´ po st´ po wa nie. W ta kiej
sy tu acji wła Êci wy or gan paƒ stwa człon kow skie go, w któ rym to czy si´ po -
st´ po wa nie, mu si po wia do miç o nim wła Êci wy or gan paƒ stwa człon kow -
skie go, z któ rym to po st´ po wa nie w istot ny spo sób si´ wià ̋ e.

W art. 6 za miesz czo no de fi ni cj´ „istot ne go zwiàz ku”. Zwià zek na le -
˝y uznaç za istot ny za wsze wte dy, gdy czyn lub je go zna czà ca cz´Êç, któ -
re spo wo do wa ły po peł nie nie prze st´p stwa, mia ły miej sce na te ry to rium
in ne go paƒ stwa człon kow skie go. Gdy wy st´ pu jà in ne czyn ni ki, np. zna -
ne jest miej sce, w któ rym znaj du jà si´ wa˝ ne do wo dy, lub oby wa tel stwo
oskar ̋ o ne go, na le ̋ y w ka˝ dym przy pad ku zde cy do waç, czy zwià zek mi´ -
dzy czyn ni kiem a te ry to rium jest na ty le istot ny, ˝e po zwa la przy jàç, i˝
w in nym paƒ stwie człon kow skim to czy si´ po st´ po wa nie w spra wie tych
sa mych czy nów. Po dej mu jàc de cy zj´, trze ba si´ od nieÊç w szcze gól no -
Êci do wspól nych kry te riów, wy mie nio nych w art. 15. Au to rzy pro po zy -
cji przy j´ li w tym prze pi sie za ło ̋ e nie, ̋ e po st´ po wa nie kar ne na le ̋ y prze -
pro wa dziç w ob r´ bie ju rys dyk cji te go paƒ stwa człon kow skie go, w któ rym
„do szło do wi´k szej cz´ Êci czy nu ka ral ne go, to zna czy w miej scu, w któ -
rym oso by za an ga ̋ o wa ne do ko na ły wi´k szej cz´ Êci fak tycz ne go czy nu”.

Je ̋ e li nie mo˝ na za sto so waç te go ogól ne go za ło ̋ e nia z uwa gi na ist -
nie nie in nych istot nych czyn ni ków, wska zu jà cych na prze pro wa dze nie
po st´ po wa nia kar ne go w in nym paƒ stwie, wła Êci we or ga ny paƒstw człon -
kow skich po win ny wziàç pod uwa g´ te czyn ni ki, by osià gnàç po ro zu mie -
nie w przed mio cie ju rys dyk cji. Sà to: miej sce po by tu oskar ̋ o nych po
aresz to wa niu i mo˝ li woÊç ich prze ka za nia lub eks tra dy cji do in nych
paƒstw; oby wa tel stwo lub miej sce po by tu oskar ̋ o nych; te ry to rium paƒ -
stwa, w któ rym wy rzà dzo no wi´k szoÊç szkód; istot ne in te re sy ofiar; istot -
ne in te re sy oskar ̋ o nych; miej sce, w któ rym znaj du jà si´ wa˝ ne do wo -
dy; ochro na Êwiad ków wy ma ga jà cych szcze gól ne go trak to wa nia lub
za stra szo nych, któ rych ze zna nia sà istot ne dla pro wa dzo ne go po st´ po -
wa nia; miej sce po by tu naj wa˝ niej szych Êwiad ków oraz mo˝ li woÊç ich
prze miesz cze nia si´ do paƒ stwa, w któ rym „do szło do wi´k szej cz´ Êci
czy nu ka ral ne go”; etap po st´ po wa nia w spra wie; to czà ce si´ po wià za -
ne po st´ po wa nie; kosz ty po st´ po wa nia.

Pro ce du ra po wia da mia nia nie do ty czy prze st´pstw, za któ re w paƒ -
stwie po wia da mia jà cym gro zi ka ra po zba wie nia wol no Êci lub prze wi dzia -
ny jest Êro dek za bez pie cza jà cy, po le ga jà cy na po zba wie niu wol no Êci
w mak sy mal nym wy mia rze jed ne go ro ku. Nie obej mu je ona za tem spraw
mniej szej wa gi, mo gà cych wià zaç si´ ze zb´d ny mi ob cià ̋ e nia mi ad mi ni -
stra cyj ny mi. Po wia do mie nie od po wia da jà ce go paƒ stwa człon kow skie go ma
na stà piç jak naj pr´ dzej, czy li w mo men cie umo˝ li wia jà cym te mu paƒ stwu



33 Par la ment Eu ro pej ski, Ko mi sja Wol no Êci Oby wa tel skich, Spra wie dli wo Êci i Spraw
We wn´trz nych, Pro jekt spra woz da nia w spra wie ini cja ty wy zgło szo nej przez Re pu bli k´
Cze skà, Rzecz po spo li tà Pol skà, Re pu bli k´ Sło we nii, Re pu bli k´ Sło wac kà oraz Kró le stwo
Szwe cji na rzecz przy j´ cia de cy zji ra mo wej Ra dy 2009/.../WSiSW w spra wie za po bie ga -
nia kon flik tom ju rys dyk cji w po st´ po wa niu kar nym i w spra wie roz strzy ga nia ta kich kon -
flik tów (8535/2009 – C6 -0036/2009 – 2009/0802(CNS)).

34 Par la ment Eu ro pej ski, Ko mi sja Wol no Êci Oby wa tel skich, Spra wie dli wo Êci i Spraw
We wn´trz nych, Pro jekt spra woz da nia w spra wie ini cja ty wy zgło szo nej przez Re pu bli k´
Cze skà, Rzecz po spo li tà Pol skà, Re pu bli k´ Sło we nii, Re pu bli k´ Sło wac kà oraz Kró le stwo
Szwe cji na rzecz przy j´ cia de cy zji ra mo wej Ra dy 2009/.../WSiSW w spra wie za po bie ga -
nia kon flik tom ju rys dyk cji w po st´ po wa niu kar nym i w spra wie roz strzy ga nia ta kich kon -
flik tów (8535/2009 – C7 -0000/2009 – 2009/0802(CNS)).

35 Par la ment Eu ro pej ski, Ko mi sja Wol no Êci Oby wa tel skich, Spra wie dli wo Êci i Spraw
We wn´trz nych, Spra woz da nie w spra wie ini cja ty wy zgło szo nej przez Re pu bli k´ Cze skà,
Rzecz po spo li tà Pol skà, Re pu bli k´ Sło we nii, Re pu bli k´ Sło wac kà oraz Kró le stwo Szwe -
cji na rzecz przy j´ cia de cy zji ra mo wej Ra dy 2009/.../WSiSW w spra wie za po bie ga nia
kon flik tom ju rys dyk cji w po st´ po wa niu kar nym i w spra wie roz strzy ga nia ta kich kon -
flik tów (8535/2009 – C7 -0000/2009 – 2009/0802(CNS)), A7 -0011/2009.

36 Re zo lu cja le gi sla cyj na Par la men tu Eu ro pej skie go z 8.10.2009 r. w spra wie ini cja -
ty wy zgło szo nej przez Re pu bli k´ Cze skà, Rzecz po spo li tà Pol skà, Re pu bli k´ Sło we nii, Re -
pu bli k´ Sło wac kà oraz Kró le stwo Szwe cji na rzecz przy j´ cia de cy zji ra mo wej Ra dy
2009/.../WSiSW w spra wie za po bie ga nia kon flik tom ju rys dyk cji w po st´ po wa niu kar -
nym i w spra wie roz strzy ga nia ta kich kon flik tów (08535/2009 – C7-0205/2009 –
2009/0802(CNS)), P7_TA-PROV(2009)0027, A7-0011/2009, 8.10.2009 r.
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ela stycz noÊç i sku tecz noÊç dzia ła nia, przy uwzgl´d nie niu oko licz no Êci ka˝ -
dej spra wy, któ re wy klu cza jà w prak ty ce szyb kie po wia da mia nie.

Po zwró ce niu si´ przez Ra d´ do Par la men tu Eu ro pej skie go o opi ni´
w ra mach kon sul ta cji ini cja ty wa sta ła si´ przed mio tem ob rad Ko mi sji
Wol no Êci Oby wa tel skich, Spra wie dli wo Êci i Spraw We wn´trz nych (LIBE).
Na po sie dze niu ko mi sji 19 mar ca 2009 r. spra woz daw czy ni przed sta wi -
ła pro jekt ra por tu.33 In for mu jàc o wpro wa dze niu istot nych zmian do
wnio sku le gi sla cyj ne go, we zwa ła Ra d´ do prze pro wa dze nia po now nych
kon sul ta cji z Par la men tem Eu ro pej skim w opar ciu o ak tu al nà treÊç wnio -
sku. 6 kwiet nia 2009 r. paƒ stwa człon kow skie osià gn´ ły ogól ne po ro zu -
mie nie w spra wie tek stu, któ ry znacz nie si´ ró˝ ni od pier wot ne go pro -
jek tu de cy zji ra mo wej.

War to zwró ciç uwa g´, ˝e pro jekt spra woz da nia LI BE przy go to wa ny
26 sierp nia 2009 r.34 prak tycz nie nie od bie ga od osta tecz nej wer sji te go
do ku men tu z 1 paê dzier ni ka 2009 r.35 W Re zo lu cji le gi sla cyj nej z 8 paê -
dzier ni ka 2009 r. Par la ment Eu ro pej ski wpraw dzie za twier dził przed -
sta wio nà mu ini cja ty w´ w przed mio cie de cy zji ra mo wej, re gu lu jà cej kwe -
sti´ kon flik tów ju rys dyk cyj nych, ale rów no cze Ênie za pro po no wał
wpro wa dze nie do pro jek tu de cy zji 19 po pra wek.36 Je go naj po wa˝ niej sze



37 Spra woz da nie w spra wie ini cja ty wy (...), op.cit., s. 19.
38 Co un cil of the Eu ro pe an Union, Ju sti ce and Ho me Af fa irs, 2979th Co un cil me -

eting, 16883/09 (Pres se 355), s. 30.
39 De cy zja ra mo wa Ra dy w spra wie za po bie ga nia kon flik tom ju rys dyk cji w po st´ -

powaniu kar nym i w spra wie roz strzy ga nia ta kich kon flik tów, 19.05.2009, 8535/09,
COPEN 71, Dz.Urz. WE L 328, 15.12.2009, s. 42.

40 M.Płach ta, Pre ven tion and set tle ment of con flicts of ju ris dic tion in cri mi nal pro -
ce edings wi thin Eu ro pe an Union, „In ter na tio nal En for ce ment Law Re por ter” 2010, t.26,
s. 95–100.
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za strze ̋ e nia do ty czy ły na st´ pu jà cych kwe stii: (a) brak okre Êle nia ter mi -
nu udzie le nia od po wie dzi przez or gan, do któ re go zwró co no si´ o in for -
ma cje, (b) brak wska za nia kry te rium po zwa la jà ce go usta liç, któ ry or gan
sà do wy jest naj wła Êciw szy, (c) brak wska zó wek umo˝ li wia jà cych opty -
ma li za cj´ oce ny do ko ny wa nej przez wła Êci we or ga ny (znaj do wa ły si´
w tek Êcie pier wot nym), (d) mi mo obo wiàz ku na wià za nia kon tak tu
z właÊci wy mi or ga na mi in nych paƒstw człon kow skich nie prze wi dzia no
po dob ne go obo wiàz ku w zwiàz ku z in for mo wa niem Eu ro ju stu, (e) ro la
Eu ro ju stu w roz wià zy wa niu ewen tu al nych kon flik tów jest da le ce nie za -
do wa la jà ca.37

Głów ne za ło ̋ e nia de cy zji ra mo wej

Pod czas 2979. po sie dze nia 30 li sto pa da i 1 grud nia 2009 r. Ra da WSi -
SW38 przy j´ ła De cy zj´ ra mo wà w spra wie za po bie ga nia kon flik tom ju -
rys dyk cji w po st´ po wa niu kar nym i w spra wie roz strzy ga nia ta kich kon -
flik tów.39 Ârod ki prze wi dzia ne w tej de cy zji słu ̋ à za po bie ga niu sy tu acjom,
w któ rych w ró˝ nych paƒ stwach człon kow skich UE to czà si´ wo bec tej
sa mej oso by rów no le głe po st´ po wa nia kar ne w spra wie tych sa mych czy -
nów, cze go skut kiem mo ̋ e byç pra wo moc ne za koƒ cze nie tych po st´ po -
waƒ w co naj mniej dwóch paƒ stwach człon kow skich. De cy zja zmie rza
za tem do za po bie ga nia na ru sza niu za sa dy ne bis in idem.40

Pre am bu ła (ust. 12) de fi niu je pod sta wo wy cel de cy zji ra mo wej ja ko
za po bie ga nie nie po trzeb nym rów no le głym po st´ po wa niom kar nym, któ -
rych skut kiem mo ̋ e byç na ru sze nie za sa dy ne bis in idem, w zwiàz ku
z tym jej sto so wa nie nie po win no po wo do waç kon flik tów ju rys dyk cji, któ -
re w prze ciw nym ra zie by nie po wsta ły. We wspól nym ob sza rze wol no -
Êci, bez pie czeƒ stwa i spra wie dli wo Êci za sa d´ obo wiàz ko we go Êci ga nia
prze st´pstw, obo wià zu jà cà w pra wie pro ce so wym kil ku paƒstw człon kow -
skich, na le ̋ y ro zu mieç i sto so waç w ta ki spo sób, by uzna wa no jà za speł -
nio nà, gdy paƒ stwo człon kow skie za pew nia Êci ga nie kon kret ne go prze -



41 O.J. L 1, 4.1.2003, s. 1.
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st´p stwa. Zgod nie z ust´ pem 8 Pre am bu ły głów nà za sa dà współ pra cy
usta no wio nej na mo cy de cy zji ra mo wej po win na byç za sa da bez po Êred -
nie go kon tak tu mi´ dzy wła Êci wy mi or ga na mi. Paƒ stwa człon kow skie po -
win ny móc de cy do waç, któ re or ga ny sà wła Êci we do po dej mo wa nia dzia -
łaƒ prze wi dzia nych w ni niej szej de cy zji ra mo wej, zgod nie z za sa dà
kra jo wej au to no mii pro ce du ral nej, pod wa run kiem ˝e or ga ny te ma jà
kom pe ten cje do po dej mo wa nia dzia łaƒ i de cy zji prze wi dzia nych we
wspo mnia nym do ku men cie.

Zgod nie z art. 2 ust. 1 w de cy zji ra mo wej usta la si´ ra my: (a) pro ce -
du ry sto so wa nej przez wła Êci we or ga ny paƒstw człon kow skich w ce lu na -
wià za nia kon tak tu i stwier dze nia, ˝e to czy si´ rów no le głe po st´ po wa nie
kar ne wo bec tej sa mej oso by w spra wie tych sa mych czy nów, (b) wy mia -
ny in for ma cji – w dro dze bez po Êred nich kon sul ta cji – mi´ dzy wła Êci wy -
mi or ga na mi co naj mniej dwóch paƒstw człon kow skich pro wa dzà cych
rów no le głe po st´ po wa nia kar ne wo bec tej sa mej oso by w spra wie tych
sa mych czy nów, gdy or ga ny te wie dzà ju˝ o rów no le głym po st´ po wa niu
kar nym i chcà wy pra co waç sku tecz ne roz wià za nie, któ re po zwo li unik -
nàç ne ga tyw nych skut ków rów no le głych po st´ po waƒ. De cy zji ra mo wej
nie sto su je si´ do po st´ po waƒ ob j´ tych prze pi sa mi art. 5 i 13 roz po rzà -
dze nia Ra dy (WE) nr 1/2003 z 16 grud nia 2002 r. w spra wie wpro wa -
dze nia w ˝y cie re guł kon ku ren cji okre Êlo nych w art. 81 i 82 Trak ta tu
usta na wia jà ce go Wspól no t´ Eu ro pej skà.41

Jed nym z klu czo wych po j´ç sto so wa nych w de cy zji ra mo wej jest wy -
ra ̋ e nie „rów no le głe po st´ po wa nia”, któ re ozna cza po st´ po wa nia kar ne –
za rów no przy go to waw cze, jak i sà do we – wo bec tej sa mej oso by w spra -
wie tych sa mych czy nów, to czà ce si´ w co naj mniej dwóch paƒ stwach
człon kow skich (art. 3 lit. a)). W kwe stii po ro zu mie wa nia si´ w spra wach
ure gu lo wa nych de cy zjà ra mo wà Ra da UE po zo sta wi ła kra jom człon kow -
skim swo bo d´ wy bo ru mi´ dzy dwie ma opcja mi: wska za niem wła Êci wych
or ga nów w ra mach bez po Êred nich kon tak tów z od po wied ni mi or ga na -
mi in nych paƒstw al bo roz wià za niem bar dziej tra dy cyj nym w po sta ci
wska za nia or ga nu cen tral ne go (art. 4).

De cy zja ra mo wa na kła da na paƒ stwa człon kow skie po dwój ny obo -
wià zek: na wià za nia kon tak tu z wła Êci wym or ga nem in ne go paƒ stwa
człon kow skie go, by po twier dziç, ˝e to czy si´ po st´ po wa nie rów no le g -
łe, a na st´p nie pod j´ cia bez po Êred nich kon sul ta cji, o któ rych mo wa
w art. 10. Obo wià zek ten ak tu ali zu je si´ wów czas, gdy wła Êci wy or gan
w paƒ stwie człon kow skim ma uza sad nio ne po wo dy, by przy pusz czaç,
˝e w in nym paƒ stwie człon kow skim to czy si´ po st´ po wa nie rów no le głe
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(art. 5 ust. 1). Zgod nie z ust´ pem 2 wy mie nio ne go ar ty ku łu, je ̋ e li or -
gan na wià zu jà cy kon takt nie ma in for ma cji o wła Êci wym or ga nie, z któ -
rym na le ̋ y na wià zaç kon takt, po dej mu je wszel kie nie zb´d ne sta ra nia,
tak ̋ e za po Êred nic twem punk tów kon tak to wych eu ro pej skiej sie ci sà do -
wej, by t´ in for ma cj´ uzy skaç. Pro ce du ra na wià zy wa nia kon tak tu nie
ma za sto so wa nia, je ̋ e li wła Êci we or ga ny pro wa dzà ce rów no le głe po st´ -
po wa nia uzy ska ły ju˝ in ny mi spo so ba mi in for ma cje o to cze niu si´ ta -
kich po st´ po waƒ (ust. 3).

Ar ty kuł 6 re gu lu je kwe stie zwià za ne z obo wiàz kiem udzie le nia od -
po wie dzi. Or gan, z któ rym na wià za no kon takt, udzie la od po wie dzi na
wnio sek, wy sto so wa ny zgod nie z art. 5 ust. 1, w „roz sàd nym ter mi nie”,
wska za nym przez or gan na wià zu jà cy kon takt, a je ̋ e li nie wska za no ta -
kie go ter mi nu – od po wia da bez nie uza sad nio nej zwło ki i in for mu je or -
gan na wià zu jà cy kon takt, czy w da nym paƒ stwie człon kow skim to czy si´
rów no le głe po st´ po wa nie. Je ̋ e li or gan na wià zu jà cy kon takt po in for mu -
je wła Êci wy or gan, z któ rym na wià za no kon takt, ˝e wo bec po dej rza ne -
go lub oskar ̋ o ne go za sto so wa no tym cza so wy Êro dek za po bie gaw czy, po -
le ga jà cy na po zba wie niu wol no Êci, dru gi z or ga nów trak tu je wnio sek ja ko
pil ny. Zgod nie z ust´ pem 2, je ̋ e li or gan, z któ rym na wià za no kon takt,
nie mo ̋ e od po wie dzieç w ter mi nie wska za nym przez or gan na wià zu jà -
cy kon takt, nie zwłocz nie in for mu je go o po wo dach i po da je ter min, w któ -
rym przed sta wi in for ma cje, o któ re zwró co no si´ we wnio sku. Na to miast
ust´p 3 sta no wi, ˝e je ̋ e li or gan, z któ rym na wià za no kon takt, nie jest
wła Êci wy na mo cy art. 4, prze ka zu je on bez nie uza sad nio nej zwło ki wnio -
sek o in for ma cje or ga no wi wła Êci we mu i po wia da mia o tym or gan na -
wià zu jà cy kon takt.

Zgod nie z art. 8 or gan na wià zu jà cy kon takt, wy sto so wu jàc wnio sek
na pod sta wie art. 5, po da je na st´ pu jà ce in for ma cje: (a) da ne te le adre -
so we wła Êci we go or ga nu, (b) opis czy nów i oko licz no Êci b´ dà cych przed -
mio tem da ne go po st´ po wa nia kar ne go, (c) wszyst kie sto sow ne da ne
o to˝ sa mo Êci po dej rza ne go lub oskar ̋ o ne go, a w od po wied nich przy pad -
kach – ofiar, (d) etap to czà ce go si´ po st´ po wa nia kar ne go oraz (e) –
w od po wied nich przy pad kach – in for ma cje o za sto so wa nym wo bec po -
dej rza ne go lub skar ̋ o ne go tym cza so wym Êrod ku za po bie gaw czym, po -
le ga jà cym na po zba wie niu wol no Êci. Or gan na wià zu jà cy kon takt mo ̋ e
przed sta wiç sto sow ne do dat ko we in for ma cje, zwià za ne z po st´ po wa niem
kar nym to czà cym si´ w da nym paƒ stwie człon kow skim, np. o pro ble -
mach na po tka nych w tym paƒ stwie.

Z ko lei or gan, z któ rym na wià za no kon takt na mo cy art. 6, w od po -
wie dzi na wnio sek po wi nien za mie Êciç na st´ pu jà ce in for ma cje (art. 9
ust. 1): (a) czy to czy si´ lub to czy ło po st´ po wa nie kar ne w spra wie nie -



M.Płach ta, Kon flik ty ju rys dyk cyj ne w spra wach kar nych...

151

któ rych lub wszyst kich czy nów, ta kich sa mych jak czy ny b´ dà ce przed -
mio tem po st´ po wa nia kar ne go, o któ rym mo wa we wnio sku o in for ma -
cje wy sto so wa nym przez or gan na wià zu jà cy kon takt, oraz czy po st´ po -
wa nie kar ne do ty czy tej sa mej oso by; je ̋ e li od po wie dzi, o któ rych mo wa
w lit. a), sà twier dzà ce: (b) da ne te le adre so we wła Êci we go or ga nu oraz
c) etap po st´ po wa nia, a w przy pad ku gdy za pa dła pra wo moc na de cy zja
– jej ro dzaj. Po nad to or gan, z któ rym na wià za no kon takt, mo ̋ e przed -
sta wiç do dat ko we in for ma cje, zwià za ne z po st´ po wa niem kar nym, któ -
re to czy si´ lub to czy ło w da nym paƒ stwie człon kow skim, zwłasz cza
o wszel kich po wià za nych czy nach b´ dà cych przed mio tem po st´ po wa -
nia kar ne go w tym paƒ stwie (art. 9 ust. 2).

Ar ty kuł 10 na kła da na paƒ stwa człon kow skie obo wià zek pod j´ cia bez -
po Êred nich kon sul ta cji. Je ̋ e li zo sta nie usta lo ne, ˝e to czy si´ rów no le głe
po st´ po wa nie, wła Êci we or ga ny da nych paƒstw człon kow skich po dej mu -
jà bez po Êred nie kon sul ta cje, by wy pra co waç sku tecz ne roz wià za nie, któ -
re po zwo li unik nàç ne ga tyw nych skut ków rów no le głych po st´ po waƒ.
Roz wià za nie to mo ̋ e – w sto sow nych przy pad kach – pro wa dziç do skon -
cen tro wa nia po st´ po wa nia kar ne go w jed nym paƒ stwie człon kow skim
(ust. 1). Pod czas pro wa dze nia bez po Êred nich kon sul ta cji wła Êci we or -
ga ny in for mu jà si´ wza jem nie o wszel kich wa˝ nych Êrod kach pro ce du -
ral nych, któ re za sto so wa ły w ra mach po st´ po wa nia (ust. 2), oraz od po -
wia da jà – je Êli to mo˝ li we – na wnio ski o in for ma cje in nych wła Êci wych
or ga nów za an ga ̋ o wa nych w kon sul ta cje. Je ̋ e li jed nak in for ma cje te mo -
gły by na ru szyç za sad ni cze in te re sy zwià za ne z bez pie czeƒ stwem na ro -
do wym lub za gro ziç bez pie czeƒ stwu osób fi zycz nych, wła Êci wy or gan nie
ma obo wiàz ku ich do star czaç (ust. 3).

W kwe stii try bu wy pra co wy wa nia po ro zu mie nia de cy zja ra mo wa sta -
no wi, ̋ e je ̋ e li wła Êci we or ga ny paƒstw człon kow skich po dej mu jà – zgod -
nie z art. 10 – bez po Êred nie kon sul ta cje na te mat okre Êlo nej spra wy z za -
mia rem wy pra co wa nia po ro zu mie nia, roz wa ̋ a jà istot ne ce chy tej spra wy
oraz wszyst kie czyn ni ki, któ re uzna jà za istot ne (art. 11). Je ̋ e li pod czas
bez po Êred nich kon sul ta cji, pod j´ tych na mo cy art. 10, wy pra co wa ne zo -
sta nie po ro zu mie nie za kła da jà ce skon cen tro wa nie po st´ po wa nia kar ne -
go w jed nym paƒ stwie człon kow skim, wła Êci wy or gan te go paƒ stwa człon -
kow skie go in for mu je wła Êci wy or gan lub wła Êci we or ga ny dru gie go
paƒ stwa człon kow skie go lub po zo sta łych paƒstw człon kow skich o wy ni -
kach po st´ po wa nia (art. 13).

Ra da UE prze sà dzi ła, ̋ e przy j´ ta de cy zja ra mo wa ma cha rak ter uzu -
peł nia jà cy w sto sun ku do de cy zji w spra wie Eu ro ju stu i nie na ru sza jej
(art. 12 ust. 1). Rów no cze Ênie w Pre am bu le pod kre Êla si´, ˝e Eu ro just
jest or ga nem szcze gól nie wła Êci wym do udzie la nia wspar cia w roz strzy -
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ga niu kon flik tów ju rys dyk cji, dla te go skie ro wa nie spra wy do nie go po -
win no byç zwy cza jo wym dzia ła niem, gdy nie uda si´ wy pra co waç po ro -
zu mie nia. Po nad to Eu ro just na le ̋ y in for mo waç o wszel kich przy pad -
kach, gdy wy st´ pu je lub mo ̋ e wy stà piç kon flikt ju rys dyk cji, a spra w´
mo˝ na skie ro waç do nie go w do wol nym mo men cie, gdy co naj mniej je -
den wła Êci wy or gan za an ga ̋ o wa ny w bez po Êred nie kon sul ta cje uzna to
za sto sow ne (ust. 14).

Pod su mo wa nie

Asumpt do za j´ cia si´ pro ble mem spra wo wa nia przez paƒ stwa
człon kow skie ju rys dyk cji w spra wach kar nych i po wsta jà cy mi na tym tle
trud no Êcia mi da ła pro po zy cja przed sta wio na przez gru p´ paƒstw w stycz -
niu 2009 r. Za wie ra ła ona bar dzo am bit ne za ło ̋ e nia, opar te na kom -
plek so wym po dej Êciu do te go za gad nie nia. Jak si´ jed nak oka za ło, za -
pro po no wa ne w do ku men cie roz wià za nia by ły zbyt da le ko idà ce w oce nie
wie lu paƒstw człon kow skich. Do dat ko wym czyn ni kiem po wo du jà cym ko -
niecz noÊç znacz ne go uprosz cze nia me cha ni zmu, a tym sa mym odej Êcia
od pier wot ne go po my słu, by ło sta no wi sko Par la men tu Eu ro pej skie go.
W efek cie osta tecz na wer sja de cy zji ra mo wej jest znacz nie okro jo na pod
wie lo ma wzgl´ da mi, m.in. bar dzo wà ski jest za kres re gu la cji. Nie wàt pli -
wy mi za le ta mi przy j´ tej de cy zji ra mo wej sà: mi ni mal ny for ma lizm, ela -
stycz noÊç roz wià zaƒ oraz sze ro ki za kres swo bo dy or ga nów pro wa dzà cych
po st´ po wa nie kar ne.

Nie mo˝ noÊç osià gni´ cia kon sen su su ani na wet kom pro mi su w kwe -
stii kry te riów wy bo ru (wska za nia) wła Êci we go fo rum do pro wa dze nia po -
st´ po wa nia spo wo do wa ła ko niecz noÊç re zy gna cji z za miesz cze nia w tre -
Êci de cy zji ra mo wej prze pi su w tej mie rze. Za miast te go Pre am bu ła
za wie ra za le ce nie: „Aby wy pra co waç po ro zu mie nie, wła Êci we or ga ny po -
win ny roz wa ̋ yç od po wied nie kry te ria (...) i wziàç pod uwa g´ na przy -
kład miej sce, w któ rym do szło do wi´k szej cz´ Êci czy nu za bro nio ne go;
miej sce, w któ rym po nie sio no wi´k szoÊç strat; miej sce po by tu po dej rza -
ne go lub oskar ̋ o ne go oraz mo˝ li woÊç je go wy da nia lub eks tra dy cji do
in nych ju rys dyk cji; oby wa tel stwo lub miej sce po by tu po dej rza ne go lub
oskar ̋ o ne go; istot ne in te re sy po dej rza ne go lub oskar ̋ o ne go; istot ne in -
te re sy ofiar i Êwiad ków; do pusz czal noÊç do wo dów lub mo˝ li we opóê nie -
nia” (ust. 9).

W tym kon tek Êcie war to przy to czyç roz wià za nie ana lo gicz ne go pro -
ble mu przy j´ te w Cor pus Iu ris. Ar ty kuł 26 ust. 2 sta no wi, ˝e ka˝ da spra -
wa pod le ga roz po zna niu w paƒ stwie człon kow skim, któ re go ju rys dyk cja
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wy da je si´ naj bar dziej od po wied nia dla sku tecz ne go spra wo wa nia wy -
mia ru spra wie dli wo Êci, a ewen tu al ne spo ry do ty czà ce ju rys dyk cji na le -
˝y roz strzy gaç zgod nie z za sa da mi okre Êlo ny mi w art. 28. Pod sta wo wy -
mi kry te ria mi wy bo ru ju rys dyk cji sà: (a) paƒ stwo, w któ rym znaj du je si´
wi´k szoÊç do wo dów, (b) paƒ stwo miej sca za miesz ka nia lub oby wa tel stwa
oskar ̋ o ne go (bàdê głów nych oskar ̋ o nych), (c) paƒ stwo, w któ rym eko -
no micz ny wpływ prze st´p stwa jest naj wi´k szy.42

To ma ło wià ̋ à ce roz wià za nie, przy j´ te w osta tecz nej wer sji de cy zji
ra mo wej, na le ̋ y wi dzieç rów nie˝ w per spek ty wie in nej pro po zy cji,
przed sta wio nej ju˝ w 2001 r.43 Za kła da ła ona, ˝e roz strzy gni´ cie kon -
flik tu ju rys dyk cyj ne go mi´ dzy paƒ stwa mi po win no si´ opie raç na re gu -
le „im bar dziej..., tym...”. Zgod nie z nià tym bar dziej da ne mu paƒ stwu
na le ̋ y przy znaç wy ko ny wa nie ju rys dyk cji w kon kret nej spra wie: (a) w im
wi´k szym stop niu jest ono miej scem po peł nie nia czy nu, (b) im bar dziej
do st´p ne sà do wo dy na je go te ry to rium, (c) im bar dziej sta no wi ono miej -
sce sta łe go po by tu oskar ̋ o ne go, (d) im le piej oskar ̋ o ny wła da j´ zy kiem
te go paƒ stwa, (e) im bar dziej przez or ga ny te go paƒ stwa oskar ̋ o ny jest
rów no cze Ênie Êci ga ny z po wo du in nych czy nów za bro nio nych, (f) im
mniej cho dzi o czyn sta no wià cy pod sta w´ od mo wy eks tra dy cji, (g) w im
wi´k szym stop niu w gra ni cach te go paƒ stwa prze ja wia si´ „punkt ci´˝ -
ko Êci szcze gól nej po sta ci bez pra wia” czy nu sta no wià ce go przed miot Êci -
ga nia, (h) im bar dziej prze ma wia jà za tym paƒ stwem in ne szcze gól ne,
„ja ko Êcio wo istot ne” oko licz no Êci.

Wy da je si´, ̋ e de cy zja ra mo wa Ra dy WSiSW 2009/948 nie jest ostat -
nim sło wem w za kre sie wy ko ny wa nia ju rys dyk cji w spra wach kar nych,
tym bar dziej ˝e przy j´ tà w niej re gu la cjà nie zo stał ob j´ ty tzw. ne ga tyw -
ny kon flikt ju rys dyk cyj ny. Wska zu je te˝ na to treÊç oÊwiad cze nia za miesz -
czo ne go w pro to ko le po sie dze nia 2979, na któ rym zo sta ła przy j´ ta de -
cy zja ra mo wa.44 Za wie ra ono za pew nie nie Ra dy, ˝e – chcàc za pew niç
sku tecz niej sze wy mie rza nie spra wie dli wo Êci w spra wach kar nych i ma -
jàc na uwa dze co raz bar dziej skom pli ko wa ne przy pad ki prze st´p czo Êci
trans gra nicz nej – w sto sow nym mo men cie roz wa ̋ y mo˝ li woÊç pod j´ cia
dal szych dzia łaƒ, by uła twiç współ pra c´, w przy pad ku gdy w co naj mniej
dwóch paƒ stwach człon kow skich to czy si´ po st´ po wa nie kar ne w spra -
wie tych sa mych lub po wià za nych czy nów, ale wo bec in nych osób, lub
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w spra wie tej sa mej or ga ni za cji prze st´p czej. Uwzgl´d ni przy tym ro l´
Eu ro ju stu i eu ro pej skiej sie ci sà do wej. Tym cza sem Ra da za ch´ ca paƒ -
stwa człon kow skie, by w ta kich sy tu acjach na wià zy wa ły kon takt ze so -
bà na wza jem i wy mie nia ły si´ in for ma cja mi za po Êred nic twem wła Êci -
wych or ga nów, zgod nie z kra jo wym pra wem i kra jo wà pro ce du rà,
z pra wem Unii Eu ro pej skiej lub mi´ dzy na ro do wym.

Abstract

Jurisdiction-related conflicts in criminal matters:
proposal for a solution in the European Union

The ma in pro blem di scus sed in the ar tic le is the Fra me work De ci -
sion on pre ven tion and set tle ment of con flicts of ju ris dic tion in cri mi -
nal pro ce edings, ad op ted by the Co un cil of the Eu ro pe an Union – Ju -
sti ce and Ho me Af fa irs on 1 De cem ber 2009. The me asu res pro vi ded
for in this in stru ment aim at pre ven ting si tu ations whe re the sa me per -
son is sub ject to pa ral lel cri mi nal pro ce edings in dif fe rent EU Mem ber
Sta tes in re spect of the sa me facts, which mi ght le ad to jud ge ments be -
ing ren de red in such pro ce edings in two or mo re co un tries. It the re fo -
re se eks to pre vent an in frin ge ment of the “ne bis in idem“ prin ci ple.
The back gro und for the ana ly sis of pro vi sions of the FD in c lu des the
ori gin and con se qu en ces (le gal, po li ti cal, prac ti cal, etc.) of con flicts of
ju ris dic tion in cri mi nal ca ses. The au thor ar gu es that the FD sho uld be
re gar ded as one fur ther step le ading to es ta bli shing mu tu al re co gni tion
wi thin the Eu ro pe an Union. Mem ber Sta tes are re qu ired to con si der
le gi sla tion on con flicts of ju ris dic tion, with a view to in cre ase ef fi cien -
cy of pro se cu tions whi le gu aran te eing pro per ad mi ni stra tion of ju sti ce,
so as to com ple te the com pre hen si ve pro gram me of me asu res to im -
ple ment the prin ci ple of mu tu al re co gni tion of ju di cial de ci sions in cri -
mi nal mat ters. Cer ta in ly, me asu res pro vi ded in this FD re qu ire so me
de gree of trust and con fi den ce among in ve sti ga ti ve and pro se cu ting au -
tho ri ties of Mem ber Sta tes.


