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Eiropas Savienības Tiesa 2019. gadā vairākos spriedumos interpretēja, cik lielā mērā prokuratūra 
atbilst Pamatlēmuma par Eiropas apcietināšanas orderi (EAO) un par nodošanas procedūrām 
starp dalībvalstīm 6. panta 1. punktā minētajam jēdzienam “izsniegšanas tiesu iestāde”. EST šajā 
judikatūrā precizēja objektivitātes un neatkarības prasības un efektīvas tiesiskās aizsardzības 
nepieciešamību, kas jānodrošina pieprasītajām personām, ja EAO izdod prokuratūra. 

Saskaņā ar Padomes piešķirtajām pilnvarām Eurojust, cieši sadarbojoties ar ETST, sagatavoja 
anketu un atbilžu apkopojumu. Anketas mērķis bija palīdzēt praktiķiem piemērot iepriekš minēto 
jauno ES Tiesas judikatūru, jo tā praktiķiem ir radījusi daudzus jautājumus par prokuroru juridisko 
statusu dalībvalstīs. Šā apkopojuma pirmā versija tika iesniegta Ar sadarbību krimināllietās saistītu 
jautājumu darba grupai (COPEN) 2019. gada 19. jūnija sanāksmē (Padomes dokuments 
Nr. 10016/19). Atjaunināta versija tika publicēta 2019. gada novembrī, lai iekļautu jaunus valstu 
tiesību aktus un vairākus sertifikātus, kuros dalībvalstis apliecināja atbilstību EST judikatūrā 
noteiktajām prasībām (Padomes dokuments Nr. 10016/19/REV 1). Turpmākie EST spriedumi par 
šo tēmu 2019. gada oktobrī un decembrī rosināja dokumenta atjaunināšanu, tostarp 
papildjautājumu par efektīvas tiesiskās aizsardzības prasībām. 

Šajā apkopojumā ir ietverts īss kopsavilkums par būtiskākajiem spriedumiem, ko EST pasludinājusi 
par šo jautājumu laikposmā no 2019. gada maija līdz decembrim, un apkopotas no dalībvalstīm, 
Apvienotās Karalistes un Norvēģijas saņemtās atbildes par šādiem jautājumiem: 

• vai prokurori var izsniegt EAO; 
• kura iestāde galu galā pieņem lēmumu izdot EAO; 
• vai valstu tiesību akti garantē prokuroru neatkarību no izpildvaras; 
• vai valstīs, kurās prokurors var izdot EAO, uz šādu lēmumu un īpaši tā samērīgumu var 

attiecināt tiesvedību, kas pilnībā atbilst efektīvas tiesiskās aizsardzības prasībām; 
• kādi juridiski un/vai praktiski pasākumi ir veikti, lai risinātu šo jautājumu dalībvalstīs, uz 

kurām attiecas EST spriedumi; 
• jebkādu citu papildinformāciju, tostarp jaunākās izmaiņas valstu tiesību aktos un/vai 

sertifikātos, kas izsniegti, lai nodrošinātu atbilstību EST judikatūrā noteiktajām prasībām. 
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