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2019 m. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas keliuose sprendimuose išaiškino, kiek prokuratūra
patenka į „išduodančiosios teisminės institucijos“ sąvokos pagal Pagrindų sprendimo dėl Europos
arešto orderio 6 straipsnio 1 dalį ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos taikymo sritį. Šioje
teismo praktikoje ESTT išaiškino objektyvumo ir nepriklausomumo reikalavimus ir veiksmingos
teisminės apsaugos, kuri turi būti suteikta prašomiems perduoti asmenims, jei Europos arešto
orderį išduoda prokuratūra, poreikį.

Pagal Tarybos suteiktus įgaliojimus Eurojustas ir ETT glaudžiai koordinuodami veiksmus parengė
klausimyną ir surinko atsakymus. Klausimynas skirtas padėti praktikuojantiems teisininkams
taikyti minėtą naują ESTT praktiką, nes jiems iškilo daug klausimų dėl prokurorų teisinės padėties
valstybėse narėse. Pirmoji šių atsakymų rinkinio redakcija pateikta 2019 m. birželio 19 d.
Bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose darbo grupės (COPEN) posėdyje (Tarybos dokumentas
Nr. 10016/19). 2019 m. lapkričio mėn. paskelbta atnaujinta redakcija, į kurią įtraukti nauji
nacionalinės teisės aktai ir daugiau pažymų, kuriose valstybės narės užtikrino, kad laikosi ESTT
praktikoje nustatytų reikalavimų (Tarybos dokumentas Nr. 10016/19/ REV 1). Po to, kai 2019 m.
spalio ir gruodžio mėnesiais ESTT priėmė sprendimus šia tema, dokumentas buvo dar kartą
atnaujintas, įskaitant papildomą klausimą dėl veiksmingos teisminės apsaugos reikalavimų.
Dabartiniame rinkinyje pateikiama trumpa svarbiausių sprendimų, kuriuos ESTT priėmė šiuo
klausimu 2019 m. gegužės–gruodžio mėnesiais, santrauka ir apibendrinami iš valstybių narių,
Jungtinės Karalystės ir Norvegijos gauti atsakymai, susiję su šiais klausimais:
•
•
•

•

•
•

ar prokurorai gali išduoti Europos arešto orderį;
kokia institucija galiausiai priima sprendimą išduoti Europos arešto orderį;
ar pagal nacionalinę teisę užtikrinamas prokurorų nepriklausomumas nuo vykdomosios
valdžios;
ar tose šalyse, kuriose prokuroras gali išduoti Europos arešto orderį, tokiam sprendimui,
visų pirma jo proporcingumui, gali būti taikomas teismo procesas, visiškai atitinkantis
veiksmingos teisminės apsaugos reikalavimus;
kokių teisinių ir (arba) praktinių priemonių imtasi siekiant spręsti šį klausimą valstybėse
narėse, kurioms taikomi ESTT sprendimai;
bet kokia kita papildoma informacija, įskaitant naujausius nacionalinės teisės pokyčius ir
(arba) pažymas, išduotas siekiant užtikrinti ESTT praktikoje nustatytų reikalavimų
laikymąsi.
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