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Europeiska unionens domstol gjorde i ett antal domar 2019 en tolkning av i vilken utsträckning en
allmän åklagarmyndighet omfattas av begreppet ”utfärdande rättslig myndighet” enligt artikel 6.1 i
rambeslutet om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna. I
denna rättspraxis förtydligade domstolen kraven på objektivitet och oberoende samt behovet av ett
effektivt rättsligt skydd som måste erbjudas de eftersökta personerna om en europeisk
arresteringsorder utfärdas av en allmän åklagarmyndighet.

På uppdrag av rådet har Eurojust och det europeiska straffrättsliga nätverket i nära samarbete
genomfört en enkät och sammanställt svaren. Syftet med enkäten var att bistå rättstillämpare i
tillämpningen av EU-domstolens nya rättspraxis, eftersom den gett upphov till många frågor bland
rättstillämpare när det gäller den rättsliga ställningen för allmänna åklagare i medlemsstaterna. En
första version av sammanställningen av svaren lades fram vid mötet i arbetsgruppen för
straffrättsligt samarbete den 19 juni 2019 (rådets dokument nr 10016/19). En uppdaterad version
offentliggjordes i november 2019 och inbegrep ny nationell lagstiftning och fler intyg från
medlemsstaterna om att de efterlever kraven som uppställs i EU-domstolens rättspraxis (rådets
dokument nr 10016/19/REV 1). EU-domstolens efterföljande domar i denna fråga i oktober och
december 2019 föranledde ytterligare en uppdatering av dokumentet, inklusive en tillkommande
fråga om kraven på effektivt rättsligt skydd.

Den nuvarande sammanställningen inbegriper en kort sammanfattning av de mest relevanta
domarna som EU-domstolen meddelade i denna fråga under perioden maj till december 2019.
Vidare innehåller sammanställningen svaren från medlemsstaterna, Förenade kungariket och
Norge som rör följande frågor:
•
•
•

•

•

Huruvida allmänna åklagare kan utfärda en europeisk arresteringsorder.
Vilken myndighet som i sista hand fattar beslutet att utfärda en europeisk arresteringsorder.
Huruvida den nationella lagstiftningen garanterar de allmänna åklagarnas oberoende i
förhållande till det verkställande organet.
I de länder där en allmän åklagare kan utfärda en europeisk arresteringsorder: huruvida ett
sådant beslut, och i synnerhet dess proportionalitet, kan bli föremål för rättsliga
förfaranden som fullt ut uppfyller kraven som uppställs inom ramen för ett effektivt
rättsligt skydd.
Vilka rättsliga och/eller praktiska åtgärder som har vidtagits för att hantera frågan i de
medlemsstater som påverkas av EU-domstolens domar.
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Annan tillkommande information, inbegripet den senaste utvecklingen i nationell
lagstiftning och/eller intyg som utfärdats för att säkerställa att kraven som uppställs genom
EU-domstolens rättspraxis efterlevs.
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