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In 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in een aantal arresten uitgelegd in hoeverre
een Openbaar Ministerie onder het begrip “uitvaardigende rechterlijke autoriteit” valt in de zin van
artikel 6, lid 1, van het kaderbesluit betreffende het Europees aanhoudingsbevel (EAB) en de
procedures van overlevering tussen de lidstaten. Het HvJ-EU heeft in deze jurisprudentie
verduidelijkt welke eisen inzake objectiviteit en onafhankelijkheid gelden en benadrukt dat
effectieve rechtelijke bescherming moet worden geboden aan de gezochte personen wanneer een
EAB door een openbaar ministerie wordt uitgevaardigd.

In opdracht van de Raad hebben Eurojust en het Europees justitieel netwerk in nauwe
samenwerking een enquête gehouden en een overzicht van de antwoorden daarop samengesteld.
De enquête had ten doel beroepsbeoefenaars bij de toepassing van de bovengenoemde nieuwe
jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie te ondersteunen, aangezien
beroepsbeoefenaars veel vragen hadden met betrekking tot de rechtspositie van openbaar
aanklagers in de lidstaten. Een eerste versie van dit vraag-en-antwoorddocument is gepresenteerd
tijdens de COPEN-vergadering van 19 juni 2019 (document van de Raad nr. 10016/19). In
november 2019 werd een bijgewerkte versie gepubliceerd waarin rekening was gehouden met
nieuwe nationale wetgeving en meer certificaten waren opgenomen die door de lidstaten waren
afgegeven om de naleving van de in de jurisprudentie van het HvJ-EU vastgestelde eisen te
waarborgen (document van de Raad nr. 10016/19/ REV 1). Naar aanleiding van nieuwere arresten
die het HvJ-EU in oktober en december 2019 over dit onderwerp heeft gewezen, is het document
opnieuw bijgewerkt en is er een aanvullende vraag in opgenomen over de vereisten van een
effectieve rechterlijke bescherming.
In het huidige vraag-en-antwoorddocument is een korte samenvatting opgenomen van de meest
relevante arresten van het HvJ-EU over dit onderwerp uit de periode mei-december 2019 alsook
een verzameling van de antwoorden van de lidstaten, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen met
betrekking tot de volgende vraagstukken:
•
•
•

•

Kunnen openbaar aanklagers een EAB uitvaardigen?
Welke autoriteit neemt uiteindelijk het besluit om een EAB uit te vaardigen?
Waarborgt het nationale recht de onafhankelijkheid van de openbare aanklagers ten
opzichte van de uitvoerende macht?
Kan het besluit om een EAB uit te vaardigen, en de evenredigheid van een dergelijk besluit,
in landen waar een openbaar aanklager een EAB kan uitvaardigen, het voorwerp uitmaken
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van een beroep in rechte dat volledig voldoet aan de vereisten die inherent zijn aan een
effectieve rechterlijke bescherming?
Welke juridische en/of praktische maatregelen zijn in de lidstaten waarop de arresten van
het HvJ-EU betrekking hebben, getroffen om de kwestie aan te pakken?
Is er verdere aanvullende informatie, bijvoorbeeld over recente ontwikkelingen in de
nationale wetgeving en/of certificaten die zijn afgegeven om de naleving van de in de
jurisprudentie van het HvJ-EU vastgelegde vereisten te waarborgen?

www.eurojust.europa.eu

2

