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Súdny dvor Európskej únie v roku 2019 v niekoľkých rozsudkoch vyložil rozsah pôsobnosti pojmu 
„vydávajúci súdny orgán“ podľa článku 6 ods. 1 rámcového rozhodnutia o európskom zatykači a 
postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi. Súdny dvor Európskej únie v tejto 
judikatúre objasnil požiadavky objektivity a nezávislosti a potrebu účinnej súdnej ochrany, ktorá sa 
musí poskytnúť vyžiadaným osobám, ak európsky zatykač vydáva prokuratúra. 

V nadväznosti na mandát, ktorý udelila Rada, Eurojust a Európska justičná sieť (ďalej len „EJS“) 
pracovali v úzkej koordinácii na dotazníku a zostavovaní odpovedí. Cieľom dotazníka bolo pomôcť 
odborníkom z praxe pri uplatňovaní uvedenej novej judikatúry Súdneho dvora EÚ, pretože sa v 
tejto súvislosti objavilo mnoho otázok medzi odborníkmi z praxe, pokiaľ ide o právne postavenie 
prokurátorov v členských štátoch. Prvá verzia tejto zbierky bola predložená na zasadnutí pracovnej 
skupiny COPEN 19. júna 2019 (dokument Rady č. 10016/19). Aktualizovaná verzia bola uverejnená 
v novembri 2019 s cieľom zahrnúť nové vnútroštátne právne predpisy a ďalšie osvedčenia, v 
ktorých členské štáty zabezpečili súlad s požiadavkami stanovenými v judikatúre Súdneho dvora 
Európskej únie (dokument Rady č. 10016/19/REV 1). Následné rozsudky Súdneho dvora Európskej 
únie na túto tému v októbri a decembri 2019 viedli k ďalšej aktualizácii uvedeného dokumentu 
vrátane ďalšej otázky o požiadavkách na účinnú súdnu ochranu. 

Táto zbierka obsahuje stručné zhrnutie najrelevantnejších rozsudkov, ktoré Súdny dvor Európskej 
únie vydal v tejto veci v období od mája do decembra 2019, a obsahuje zhrnutie odpovedí členských 
štátov, Spojeného kráľovstva a Nórska v súvislosti s týmito otázkami: 

• či prokurátori môžu vydať európsky zatykač, 
• aký orgán v konečnom dôsledku prijme rozhodnutie o vydaní európskeho zatykača, 
• či vnútroštátne právo zaručuje nezávislosť prokurátorov od výkonnej moci, 
• či v tých krajinách, v ktorých môže prokurátor vydať európsky zatykač, môže byť takéto 

rozhodnutie, a najmä jeho proporcionalita, predmetom súdneho konania, ktoré v plnom 
rozsahu spĺňa požiadavky účinnej súdnej ochrany, 

• aké právne a/alebo praktické opatrenia sa prijali na riešenie tejto otázky v členských 
štátoch, ktorých sa týkajú rozsudky Súdneho dvora Európskej únie, 

• akékoľvek ďalšie doplňujúce informácie vrátane najnovšieho vývoja vnútroštátneho práva 
a/alebo osvedčení vydaných na zabezpečenie súladu s požiadavkami stanovenými v 
judikatúre Súdneho dvora Európskej únie. 
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