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I 2019 foretog EU-Domstolen i en række afgørelser en fortolkning af, hvorvidt en offentlig anklager 
er omfattet af begrebet "udstedende judiciel myndighed" i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i 
rammeafgørelsen om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem 
medlemsstaterne. EU-Domstolen præciserede i denne retspraksis kravene om objektivitet og 
uafhængighed og behovet for at sikre de eftersøgte personer en effektiv retsbeskyttelse, hvis en 
europæisk arrestordre udstedes af en anklagemyndighed. 

På grundlag af et mandat fra Rådet har Eurojust og Det Europæiske Retlige Netværk i tæt 
samarbejde udarbejdet et spørgeskema og samlet svarene. Formålet med spørgeskemaet var at 
hjælpe fagfolk med at anvende EU-Domstolens ovennævnte nye retspraksis, da den har rejst mange 
spørgsmål blandt fagfolk vedrørende retsstillingen for offentlige anklagere i medlemsstaterne. En 
første udgave af samlingen af svar blev fremlagt på mødet i Gruppen vedrørende Samarbejde i 
Straffesager den 19. juni 2019 (rådsdokument nr. 10016/19). En ajourført udgave blev 
offentliggjort i november 2019 og omfattede ny national lovgivning og flere erklæringer fra 
medlemsstaterne om, at de opfylder de krav, der er fastsat i EU-Domstolens retspraksis 
(rådsdokument nr. 10016/19/REV 1). EU-Domstolens efterfølgende afgørelser i spørgsmålet i 
oktober og december 2019 gav anledning til en yderligere ajourføring af dokumentet, herunder et 
yderligere spørgsmål om kravene til en effektiv retsbeskyttelse. 

Den nuværende samling indeholder et kort sammendrag af de mest relevante afgørelser, som EU-
Domstolen har truffet i dette spørgsmål i perioden mellem maj og december 2019. Den indeholder 
også de svar, der er modtaget fra medlemsstaterne, Det Forenede Kongerige og Norge, vedrørende 
følgende spørgsmål: 

• hvorvidt offentlige anklagere kan udstede en europæisk arrestordre 
• hvilken myndighed der i sidste instans træffer afgørelsen om udstedelse af en europæisk 

arrestordre 
• hvorvidt den nationale lovgivning sikrer anklagemyndighedens uafhængighed af den 

udøvende magt 
• hvorvidt det i de lande, hvor en offentlig anklager kan udstede en europæisk arrestordre, er 

sikret, at en sådan afgørelse, og navnlig dens forholdsmæssighed, kan gøres til genstand for 
en retssag, der fuldt ud overholder de krav, der er forbundet med en effektiv 
domstolsbeskyttelse 

• hvilke retlige og/eller praktiske foranstaltninger der er truffet for at løse problemet i de 
medlemsstater, der er berørt af EU-Domstolens afgørelser 
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• eventuelt andre oplysninger, herunder den seneste udvikling inden for national lovgivning 
og/eller erklæringer, der udfærdiges for at sikre, at de krav, der er fastlagt af EU-
Domstolens retspraksis, opfyldes. 


