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Leta 2019 je Sodišče Evropske unije v številnih sodbah razložilo, v kolikšnem obsegu spada državno 
tožilstvo v okvir pojma „odreditveni pravosodni organ“ v skladu s členom 6(1) Okvirnega sklepa o 
evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami. Sodišče je v tej 
zadevi pojasnilo zahteve po objektivnosti in neodvisnosti ter potrebo po učinkovitem sodnem 
varstvu zahtevanih oseb, če evropski nalog za prijetje izda javno tožilstvo. 

Eurojust in Evropska pravosodna mreža sta v skladu z mandatom, ki jima ga je podelil Svet, tesno 
sodelovala pri pripravi vprašalnika in zbiranju odgovorov. Namen vprašalnika je bil pomagati 
pravosodnim delavcem pri uporabi navedene nove sodne prakse Sodišča Evropske unije, saj so se 
jim postavila številna vprašanja v zvezi s pravnim položajem državnih tožilcev v državah članicah. 
Prva različica zbirke odgovorov je bila predstavljena na seji Delovne skupine za sodelovanje v 
kazenskih zadevah z dne 19. junija 2019 (dokument Sveta št. 10016/19). Posodobljena različica je 
bila objavljena novembra 2019, da bi vključili novo nacionalno zakonodajo in več potrdil, v katerih 
so države članice zagotovile skladnost z zahtevami iz sodne prakse Sodišča Evropske unije 
(dokument Sveta št. 10016/19/REV 1). Na podlagi poznejših sodb Sodišča o tej temi oktobra in 
decembra 2019 je bil dokument posodobljen in je vključeval tudi dodatno vprašanje o zahtevah po 
učinkovitem sodnem varstvu. 

Trenutna zbirka vključuje kratek povzetek najpomembnejših sodnih odločb, ki jih je Sodišče izdalo 
v zvezi s tem vprašanjem v obdobju med majem in decembrom 2019, in zbir odgovorov, ki so jih 
poslale države članice, Združeno kraljestvo in Norveška na naslednja vprašanja: 

• Ali lahko državni tožilci izdajo evropski nalog za prijetje? 
• Kateri organ nenazadnje sprejme odločitev o izdaji evropskega naloga za prijetje? 
• Ali nacionalna zakonodaja zagotavlja neodvisnost državnih tožilcev od izvršilne veje oblasti? 
• Ali je lahko v državah, v katerih lahko državni tožilec izda evropski nalog za prijetje, taka 

odločitev in zlasti njena sorazmernost predmet sodnih postopkov, ki v celoti izpolnjujejo 
zahteve, ki so neločljivo povezane z učinkovitim sodnim varstvom? 

• Kateri pravni in/ali praktični ukrepi so bili sprejeti za reševanje tega vprašanja v državah 
članicah, ki so jih sodbe Sodišča prizadele? 

• Vse druge dodatne informacije, vključno z nedavnimi spremembami v nacionalni 
zakonodaji in/ali potrdili, izdanimi za zagotavljanje skladnosti z zahtevami iz sodne prakse 
Sodišča Evropske unije. 
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