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2019. aastal tõlgendas Euroopa Liidu Kohus mitmes kohtuotsuses, mil määral kuulub prokuratuur
Euroopa vahistamismäärust ja liikmesriikidevahelist üleandmiskorda käsitleva raamotsuse
artikli 6 lõike 1 mõiste „vahistamismääruse teinud õigusasutus“ alla. Euroopa Liidu Kohus selgitas
selles kohtupraktikas objektiivsuse ja sõltumatuse nõudeid ning vajadust tõhusa õiguskaitse järele,
mis tuleb tagaotsitavatele tagada, kui Euroopa vahistamismääruse teeb prokuratuur.

Pärast nõukogult volituste saamist koostasid Eurojust ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik
tihedas koostöös küsimustiku ja vastuste kokkuvõtte. Küsimustiku eesmärk oli aidata
õigustöötajatel rakendada eespool nimetatud uut Euroopa Liidu Kohtu praktikat, sest see on
tekitanud õigustöötajatel palju küsimusi seoses prokuratuuride õigusliku seisundiga liikmesriikides.
Selle kokkuvõtte esimene versioon esitati kriminaalkoostöö töörühma 19. juuni 2019. aasta
koosolekul (nõukogu dokument nr 10016/19). Ajakohastatud versioon avaldati novembris 2019, et
lisada uued siseriiklikud õigusaktid ja rohkem tõendeid, milles liikmesriigid tagasid Euroopa Liidu
Kohtu kohtupraktikas sätestatud nõuete täitmise (nõukogu dokument nr 10016/19/REV 1).
Euroopa Liidu Kohtu uute selleteemaliste otsuste tõttu 2019. aasta oktoobris ja detsembris
ajakohastati dokumenti ja lisati lisaküsimus tõhusa õiguskaitse nõuete kohta.
Käesolev kokkuvõte sisaldab lühikokkuvõtet kõige olulisematest kohtuotsustest, mis Euroopa Liidu
Kohus tegi selles küsimuses 2019. aasta maist detsembrini, ning koondab liikmesriikidelt,
Ühendkuningriigilt ja Norralt saadud vastused järgmistes küsimustes:
•
•
•
•

•
•

kas prokurörid saavad teha Euroopa vahistamismääruse;
mis asutus teeb lõpliku otsuse Euroopa vahistamismääruse tegemise kohta;
kas siseriiklik õigus tagab prokuröride sõltumatuse täitevvõimust;
kas nendes riikides, kus prokurör võib teha Euroopa vahistamismääruse, võib sellise otsuse
ja eelkõige selle proportsionaalsuse suhtes kohaldada kohtumenetlust, mis vastab täielikult
tõhusa õiguskaitse nõuetele;
mis õiguslikke ja/või praktilisi meetmeid on võetud probleemi lahendamiseks Euroopa
Liidu Kohtu otsustest mõjutatud liikmesriikides;
muu lisateave, sealhulgas hiljutised arengud siseriiklikus õiguses ja/või tõendid, mis on
väljastatud Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktikas sätestatud nõuete täitmise tagamiseks.
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