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2019-ben az Európai Unió Bírósága több ítéletében értelmezte, hogy az ügyészségi hivatal milyen
mértékben tartozik az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról
szóló kerethatározat 6. cikkének (1) bekezdése szerinti „kibocsátó igazságügyi hatóság” fogalmába.
Az EUB ebben az ítélkezési gyakorlatban tisztázta az objektivitás és a függetlenség követelményeit,
valamint a keresett személyek számára biztosítandó hatékony bírói védelem szükségességét,
amennyiben az európai elfogatóparancsot ügyészség bocsátotta ki.

A Tanácstól kapott megbízatást követően az Eurojust és az EIH szorosan együttműködve dolgozott
ki egy kérdőívet és a válaszok gyűjteményét. A kérdőív célja az volt, hogy segítse a gyakorló
szakembereket az EUB fent említett új ítélkezési gyakorlatának alkalmazásában, mivel az számos
kérdést vetett fel a gyakorló szakemberek körében a tagállami ügyészek jogi helyzetével
kapcsolatban. Az összeállítás első változatát a 2019. június 19-i COPEN ülésen mutatták be
(10016/19 sz. tanácsi dokumentum). 2019 novemberében aktualizált változatot tettek közzé,
amely új nemzeti jogszabályokat és további tanúsítványokat tartalmaz, amelyek révén a tagállamok
biztosították az EUB ítélkezési gyakorlatában meghatározott követelményeknek való megfelelést
(10016/19/REV 1 sz. tanácsi dokumentum). Az EUB e témában hozott későbbi, 2019. októberi és
decemberi ítéletei a dokumentum további aktualizálását tették szükségessé, beleértve egy, a
hatékony bírói védelem követelményeire vonatkozó kérdés hozzáadását is.
Ez az összeállítás röviden összefoglalja azokat a legfontosabb ítéleteket, amelyeket az EUB a 2019
májusa és decembere közötti időszakban hozott ebben a témában, és összegyűjti a tagállamoktól, az
Egyesült Királyságtól és Norvégiától kapott válaszokat a következő kérdésekkel kapcsolatban:
•
•

•
•

•

Az ügyészek kiadhatnak-e európai elfogatóparancsot;
Mely hatóság hozza meg végső soron az európai elfogatóparancs kiadásáról szóló
határozatot;
A nemzeti jog garantálja-e az ügyészek végrehajtó hatalomtól való függetlenségét;
Azokban az országokban, ahol az ügyész európai elfogatóparancsot bocsáthat ki, az ilyen
határozat – és különösen annak arányossága – olyan bírósági eljárások tárgyát képezheti-e,
amelyek teljes mértékben megfelelnek a hatékony bírói védelemhez kapcsolódó
követelményeknek;
Milyen jogi és/vagy gyakorlati intézkedéseket hoztak a kérdés kezelésére az EUB ítéletei
által érintett tagállamokban;
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Bármely egyéb kiegészítő információ, beleértve a nemzeti jog közelmúltbeli fejleményeit
és/vagy az EUB ítélkezési gyakorlatában meghatározott követelményeknek való megfelelés
biztosítása érdekében kiadott tanúsítványokat.
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