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Tijekom 2019. Sud Europske unije u brojnim je presudama tumačio mjeru u kojoj je državno 
odvjetništvo obuhvaćeno pojmom „pravosudno tijelo koje izdaje uhidbeni nalog” iz članka 6. 
stavka 1. Okvirne odluke o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država 
članica. U svojoj sudskog praksi Sud EU-a pojasnio je zahtjeve objektivnosti i neovisnosti te 
potrebu za djelotvornom pravnom zaštitom koja se mora pružiti traženoj osobi ako državno 
odvjetništvo izda europski uhidbeni nalog. 

Na temelju mandata koje im je dalo Vijeće, Eurojust i Europska pravosudna mreža blisko su 
surađivali na izradi upitnika i zbirke odgovora. Svrha je upitnika pomoći pravnim stručnjacima 
praktičarima prilikom primjene navedene sudske prakse Suda EU-a budući da je ona potakla mnoga 
pitanja među praktičarima u pogledu pravnog položaja državnih odvjetnika u državama članicama. 
Prva verzija te zbirke predstavljena je na sjednici Radne skupine za suradnju u kaznenim stvarima 
(COPEN) održanoj 19. lipnja 2019. (dokument Vijeća br. 10016/19). Ažurirana verzija objavljena je 
u studenome 2019. kako bi se obuhvatili novo nacionalno zakonodavstvo i dodatne potvrde kojima 
su države članice zajamčile usklađenost sa zahtjevima koji su utvrđeni sudskom praksom Suda EU-a 
(dokument Vijeća br. 10016/19/ REV 1). Na temelju kasnijih presuda Suda EU-a o tom pitanju koje 
su donesene u listopadu i prosincu 2019., bilo je potrebno opet ažurirati taj dokument, među 
ostalim i dodatnim pitanjem o zahtjevima u pogledu djelotvorne pravne zaštite. 

Trenutačna zbirka sadržava kratak sažetak najvažnijih presuda koje je Sud EU-a donio o tom 
pitanju u razdoblju od svibnja do prosinca 2019. i objedinjuje odgovore koji su primljeni od država 
članica, Ujedinjene Kraljevine i Norveške na sljedeća pitanja: 

• mogu li državni odvjetnici izdati europski uhidbeni nalog 
• koje tijelo u konačnici donosi odluku o izdavanju europskog uhidbenog naloga 
• je li nacionalnim pravom zajamčena neovisnost državnih odvjetnika od izvršne vlasti 
• može li, u zemljama u kojima državni odvjetnik ima ovlast izdati europski uhidbeni nalog, ta 

odluka, a naročito njezina razmjernost, biti predmet sudskog postupka koji u potpunosti 
ispunjava zahtjeve u pogledu djelotvorne pravne zaštite 

• koje su pravne i/ili praktične mjere poduzete kako bi se riješilo to pitanje u državama 
članicama na koje se odnose presude Suda EU-a 

• sve druge dodatne informacije, uključujući najnovija kretanja u nacionalnom pravu i/ili 
potvrde izdane kako bi se zajamčila usklađenost sa zahtjevima koji su utvrđeni sudskom 
praksom Suda EU-a. 
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