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Šajā dokumentā sniegts pārskats par Eiropas Savienības Tiesas (EST) judikatūru attiecībā uz
Pamatlēmuma 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas
procedūrām starp dalībvalstīm (EAO pamatlēmums) piemērošanu.
Eurojust 2020. gada pārskats par Eiropas Savienības Tiesas judikatūru par Eiropas apcietināšanas
orderi (EAO) ir atjaunināts 2020. gada 15. martā. Salīdzinājumā ar iepriekšējo (2018. gada) izdevumu
tajā ir 13 papildu spriedumi, proti, kopumā 46 spriedumi par laikposmu no 2007. līdz 2020. gadam.
Judikatūras pārskatā ir ietverti Tiesas spriedumu kopsavilkumi, kas iedalīti kategorijās pēc svarīgu
atslēgvārdu kopuma, kuri atspoguļo EAO pamatlēmuma struktūru. Dokumenta sākumā ir arī atslēgvārdu
tabula un spriedumu hronoloģisks saraksts.
Atjauninātā versija cita starpā aptver šādus galvenos tematus.
•

EAO saturs, derīgums un likumība. EST nesen precizēja, kādā mērā prokuratūra var tikt uzskatīta par
“izsniegšanas tiesu iestāde” saskaņā ar EAO pamatlēmuma 6. panta 1. punktu un kādas ir efektīvas
tiesiskās aizsardzības prasības, kas jānodrošina pieprasītajām personām.

•

Izsniegšanas tiesu iestādes lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu pieņemamība.

•

EAO tvērums. EST nesen sniedza papildu norādījumus par tiesību aktiem, kas jāņem vērā, nosakot
EAO darbības jomu saskaņā ar EAO pamatlēmuma 2. pantu.

•

Pienākums izpildīt EAO.

•

Cilvēktiesību pārbaude. EST nesen izskatīja, cik lielā mērā izpildiestādei ir jānovērtē apcietinājuma
apstākļi izsniegšanas dalībvalstī.

•

Noraidīšanas iemesli. Nesenajos spriedumos EST galvenokārt interpretēja atteikuma iemeslu, kas
saistīts ar izpildes dalībvalsts iedzīvotājiem un valstspiederīgajiem.

•

Garantijas. EST nesen interpretēja EAO pamatlēmuma 5. panta 3. punktā izklāstīto nosacījumu,
saskaņā ar kuru EAO izpilde ir atkarīga no pieprasītās personas nogādāšanas atpakaļ izpildes
dalībvalstī, lai izciestu brīvības atņemšanas sodu vai piespiedu līdzekli, kas tai piespriests
izsniegšanas dalībvalstī.

•

Papildu informācijas pieprasījumi un termiņi.

•

Nodošanas sekas.

•

Pārejas režīms un saistība ar citiem instrumentiem.

•

ES pilsoņu izdošana trešām valstīm.

Spriedumu indekss un kopsavilkumi nav izsmeļoši, un tos izmanto tikai kā atsauci un kā papildu rīku
praktizējošiem speciālistiem. Tos ir sagatavojusi Eurojust, un tie nav saistoši EST. Kopsavilkumos ir saites
uz to EST spriedumu pilniem tekstiem visās ES oficiālajās valodās, kas atrodami EST tīmekļa vietnē.
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Attiecīgā gadījumā ir atsauce arī uz Eiropas Savienības Pamattiesību hartu (Harta), Eiropas Cilvēktiesību
konvenciju (ECTK) un Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) judikatūru.
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