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W 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zinterpretował w kilku wyrokach zakres, w 
jakim prokuratura wchodzi w zakres pojęcia „wydającego nakaz organu sądowego” na podstawie 
art. 6 ust. 1 decyzji ramowej w sprawie europejskiego nakazu aresztowania (ENA) i procedury 
wydawania osób między państwami członkowskimi. TSUE objaśnił w tym orzecznictwie 
wymagania obiektywności i niezależności oraz potrzebę skutecznej ochrony sądowej, którą należy 
zapewnić osobom, których wniosek dotyczy, jeżeli ENA wydała prokuratura. 

Eurojust i Europejska Sieć Sądowa na podstawie przyznanego przez Radę mandatu ściśle 
współpracowały nad kwestionariuszem i zestawem odpowiedzi. Kwestionariusz miał pomóc 
praktykom w stosowaniu wyżej wspomnianego nowego orzecznictwa TSUE, ponieważ wzbudziło 
ono liczne wątpliwości wśród praktyków dotyczące sytuacji prawnej prokuratury w państwach 
członkowskich. Pierwsza wersja tego zestawienia została przedstawiona na posiedzeniu Grupy 
Roboczej ds. Współpracy w Sprawach Karnych (COPEN) w dniu 19 czerwca 2019 r. (dokument 
Rady nr 10016/19). Zaktualizowana wersja została opublikowana w listopadzie 2019 r. w celu 
uwzględnienia nowych przepisów krajowych i zaświadczeń, w których państwa członkowskie 
zapewniały zgodność z wymogami określonymi w orzecznictwie TSUE (dokument Rady nr 
10016/19/REV 1). Kolejne wyroki TSUE w tej sprawie wydane w październiku i grudniu 2019 r. 
pociągnęły za sobą kolejną aktualizację tego dokumentu, w tym włączenie dodatkowego pytania 
dotyczącego wymogów skutecznej ochrony sądowej. 

Obecne zestawienie zawiera krótkie streszczenie najważniejszych wyroków, które TSUE wydał w 
tej sprawie w okresie od maja do grudnia 2019 r., a także zestawia odpowiedzi otrzymane od 
państw członkowskich, Zjednoczonego Królestwa i Norwegii w odniesieniu do następujących 
kwestii: 

• Czy prokuratorzy publiczni mogą wydać ENA? 
• Który organ podejmuje ostateczną decyzję o wydaniu ENA? 
• Czy prawo krajowe gwarantuje niezależność prokuratorów publicznych od władzy 

wykonawczej? 
• Czy w państwach, w których prokurator publiczny może wydać ENA, taka decyzja, a w 

szczególności jej proporcjonalność, może być przedmiotem postępowania sądowego, które 
całkowicie spełnia wymogi skutecznej ochrony sądowej? 

• Jakie środki prawne lub praktyczne podjęto w celu rozwiązania tej kwestii w państwach 
członkowskich, których orzeczenia TSUE dotyczą? 
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• Wszelkie inne dodatkowe informacje, w tym najnowsze zmiany w prawie krajowym lub 
zaświadczeniach wydanych w celu zapewnienia zgodności z wymogami określonymi w 
orzecznictwie TSUE. 


