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Euroopan unionin tuomioistuin antoi vuonna 2019 useissa tuomioissa tulkintansa siitä, missä
määrin syyttäjäviranomainen kuuluu eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden
välisistä luovuttamismenettelyistä tehdyn puitepäätöksen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun
pidätysmääräyksen antaneen oikeusviranomaisen käsitteen soveltamisalaan. Unionin tuomioistuin
selvensi tässä oikeuskäytännössä puolueettomuuden ja riippumattomuuden vaatimuksia sekä sitä,
että etsityille henkilöille on taattava tehokas oikeussuoja, jos syyttäjälaitos antaa eurooppalaisen
pidätysmääräyksen.

Neuvoston antaman toimeksiannon perusteella Eurojust ja Euroopan oikeudellinen verkosto
laativat tiiviissä yhteistyössä kyselylomakkeen ja kokosivat vastaukset. Kyselylomakkeen
tarkoituksena oli auttaa oikeusalan toimijoita edellä mainitun unionin tuomioistuimen uuden
oikeuskäytännön soveltamisessa, koska se on herättänyt toimijoiden keskuudessa monia
kysymyksiä yleisten syyttäjien oikeudellisesta asemasta jäsenvaltioissa. Ensimmäinen versio
vastauskoosteesta esitettiin rikosasiayhteistyöryhmän 19. kesäkuuta 2019 pidetyssä kokouksessa
(neuvoston asiakirja nro 10016/19). Päivitetty versio julkaistiin marraskuussa 2019. Siihen kuului
uutta kansallista lainsäädäntöä ja aiempaa enemmän varmenteita, joilla jäsenvaltiot varmistavat
unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä asetettujen vaatimusten noudattamisen (neuvoston
asiakirja nro 10016/19/REV 1). Asiakirjaa päivitettiin jälleen unionin tuomioistuimen tästä
aiheesta loka- ja joulukuussa 2019 antamien tuomioiden perusteella. Päivitys koskee muun muassa
lisäkysymystä tehokasta oikeussuojaa koskevista vaatimuksista.

Tässä koosteessa on lyhyt tiivistelmä tärkeimmistä tuomioista, joita unionin tuomioistuin on
antanut tästä aiheesta vuoden 2019 touko- ja joulukuun välisenä aikana, sekä kooste vastauksista,
joita jäsenvaltioilta, Yhdistyneeltä kuningaskunnalta ja Norjalta on saatu seuraaviin kysymyksiin:
•
•

•
•

Voivatko yleiset syyttäjät antaa eurooppalaisen pidätysmääräyksen?
Mikä viranomainen tekee lopullisen päätöksen eurooppalaisen pidätysmääräyksen
antamisesta?
Taataanko kansallisessa lainsäädännössä yleisten syyttäjien riippumattomuus
toimeenpanovallasta?
Voidaanko niissä maissa, joissa yleinen syyttäjä voi antaa eurooppalaisen
pidätysmääräyksen, kyseinen päätös ja etenkin sen oikeasuhteisuus käsitellä
tuomioistuinmenettelyssä, joka täyttää kokonaisuudessaan tehokkaalta oikeussuojalta
edellytettävät vaatimukset?
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Mitä oikeudellisia ja/tai käytännön toimenpiteitä asian käsittelemiseksi on toteutettu
jäsenvaltioissa, joihin unionin tuomioistuimen tuomiot vaikuttavat?
Kaikki lisätiedot, muun muassa viimeaikainen kehitys kansallisessa lainsäädännössä ja/tai
annetuissa varmenteissa, joilla varmistetaan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä
asetettujen vaatimusten noudattaminen.
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