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През 2019 г. в редица свои решения Съдът на ЕС даде тълкувание относно степента, в която 
институцията на прокуратурата съответства на понятието „издаващ съдебен 
орган“ съгласно член 6, параграф 1 от Рамковото решение относно европейската заповед за 
арест (ЕЗА) и процедурите за предаване между държавите членки. В тези дела Съдът на 
ЕС изяснява изискванията за обективност и независимост и необходимостта от ефективна 
съдебна защита, която трябва да бъде предоставена на издирваните лица, ако има издадена 
ЕЗА от прокуратурата. 

След като получиха мандат от Съвета, Евроюст и Европейска съдебна мрежа работиха в 
тясно сътрудничество по въпросник и сборник с отговорите. Целта на въпросника беше да 
се подпомогнат практикуващите юристи при прилагането на гореспоменатата нова съдебна 
практика на Съда на ЕС, тъй като тя повдигна сред практикуващите юристи много въпроси 
относно правното положение на прокурорите в държавите членки. Първата версия на този 
сборник беше представена на заседанието на работна група „Сътрудничество по 
наказателноправни въпроси“ (COPEN) от 19 юни 2019 г. (Документ на Съвета № 10016/19). 
През ноември 2019 г. беше публикувана актуализирана версия с цел включване на ново 
национално законодателство и повече свидетелства от държавите членки, че спазват 
изискванията, определени в съдебната практика на Съда на ЕС (документ на Съвета 
№ 10016/19/REV 1). Последващи решения на Съда на ЕС по този въпрос през октомври и 
декември 2019 г. доведоха до ново актуализиране на документа, включително 
допълнителен въпрос относно изискванията за ефективна съдебна защита. 

Настоящият сборник включва кратко обобщение на най-важните решения, постановени от 
Съда на ЕС по този въпрос в периода между май и декември 2019 г., и съдържа отговорите, 
получени от държавите членки, Обединеното кралство и Норвегия във връзка със следните 
въпроси: 

• Дали прокурорите могат да издават ЕЗА; 
• Кой орган взeма окончателното решение за издаване на ЕЗА; 
• Дали националното право гарантира независимостта на прокурорите от 

изпълнителната власт; 
• Дали в тези държави, в които прокурорът може да издава ЕЗА, такова решение, и по-

специално неговата пропорционалност, може да бъде предмет на съдебно 
производство, което изцяло отговаря на изискванията за ефективна съдебна защита; 
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• Какви правни и/или практически мерки са предприети за решаване на въпроса в 
държавите членки, засегнати от решенията на Съда на ЕС; 

• Всяка друга допълнителна информация, включително последните промени в 
националното законодателство и/или свидетелства от държавите членки, че спазват 
изискванията, определени в съдебната практика на Съда на ЕС. 


