
Справочник за Европейския съюз - 2017 1

СЪДЕБНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО
НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ

Съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси се основава на принципа
на взаимно признаване на присъдите и съдебните решения и включва мерки
за сближаване на законодателствата на държавите членки в редица области.
Договорът от Лисабон предостави по-стабилна основа за развитието на пространство
на наказателно правосъдие, като същевременно предвиди нови правомощия за
Европейския парламент.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Членове 82—86 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

ЦЕЛИ

Постепенното премахване на граничния контрол в рамките на ЕС значително
улесни свободното движение на европейските граждани, но същевременно улесни и
транснационалната престъпна дейност. За да се преодолее предизвикателството, свързано
с трансграничната престъпност, пространството на свобода, сигурност и правосъдие
включва мерки за насърчаване на съдебното сътрудничество по наказателноправни
въпроси. Основополагащ е принципът на взаимно признаване. Приети са конкретни
мерки с оглед на борбата с транснационалната престъпност и на гарантирането на
защитата на правата на жертвите, заподозрените лица и лишените от свобода лица в целия
Съюз.

ПОСТИЖЕНИЯ

А. Институционална рамка
1. Договорът от Лисабон
В рамките на бившия „трети стълб“ (полицейско и съдебно сътрудничество по
наказателноправни въпроси) Европейският парламент участваше единствено в рамките
на процедурата по консултация. Той получи по-важна роля чрез Договора от Лисабон,
който въведе по-висока степен на ефективност, отчетност и легитимност в рамките
на пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Договорът разшири, с някои
изключения, прилагането на общностния метод въз основа на съвместното вземане
на решения (или това понастоящем е обикновената законодателна процедура) между
Парламента и Съвета, като в Съвета единогласието беше заменено с гласуване
с мнозинство. Старата структура, състояща се от стълбове, вече не съществува. Що
се отнася до международните споразумения, въведе се нова процедура на одобрение.
Премахването на бившия „трети стълб“ доведе до хармонизиране на законодателните
инструменти. Вместо рамкови решения, решения и конвенции Европейският съвет
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понастоящем приема обичайните инструменти на ЕС (регламенти, директиви и решения),
дори в областта на наказателното право.
Ролята на Съда също се укрепи по силата на Договора от Лисабон: прилагат
се обикновените преюдициални производства и производствата за установяване на
неизпълнение на задължение, образувани по искане на Комисията. До 1 декември 2014 г.
се прилагаха временни споразумения за актовете, които вече са влезли в сила в областта
на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни
въпроси.
Държавите членки все още могат да предлагат законодателни мерки, но понастоящем
всяка инициатива се нуждае от подкрепата на една четвърт от тях. Предвидени
са специални мерки за засилено сътрудничество, възможности за неучастие и така
наречената „аварийна спирачка“. Хартата на основните права на ЕС е включена в
Договора от Лисабон и е правно обвързваща за Европейския съюз (и неговите институции
и органи) и за държавите — членки на ЕС, когато те прилагат законодателството на ЕС.
2. Стратегически насоки за пространството на свобода, сигурност и правосъдие
След програмите от Тампере и Хага (съответно от октомври 1999 г. и ноември
2004 г.) Европейският съвет одобри през декември 2009 г. многогодишната програма
за пространството на свобода, сигурност и правосъдие за периода 2010—2014 г. —
т.нар. Стокхолмска програма. В заключенията си от юни 2014 г. Европейският съвет
определи стратегическите насоки за законодателното и оперативното планиране за
идните години в рамките на пространството на свобода, сигурност и правосъдие съгласно
член 68 от ДФЕС. Една от ключовите цели е да се развие съдебното сътрудничество по
наказателноправни въпроси в рамките на ЕС. През 2017 г. ще се проведе средносрочен
преглед на насоките.
Б. Правна взаимопомощ по наказателноправни въпроси
На 29 май 2000 г. Съветът на Европейския съюз прие Конвенцията за взаимопомощ
по наказателноправни въпроси, която има за цел да насърчава сътрудничеството между
съдебните, полицейските и митническите органи в рамките на Съюза чрез допълване
на разпоредбите в съществуващите правни инструменти, като същевременно се зачита
Европейската конвенция за защита на правата на човека от 1950 г. Редица споразумения
бяха приети от международни организации, например Конвенцията за взаимопомощ по
наказателноправни въпроси от 1959 г. на Съвета на Европа.
В. Взаимно признаване на съдебни решения по наказателноправни въпроси
На заседанието си в Тампере Европейският съвет заяви, че взаимното признаване следва
да се превърне в крайъгълен камък на съдебното сътрудничество по наказателноправни
въпроси. Принципът на взаимно признаване беше потвърден в програмата от Хага
и в Стокхолмската програма. Взаимното признаване е ключово понятие за европейското
съдебно пространство, тъй като само чрез него е възможно да се преодолеят трудностите,
произтичащи от различията между националните съдебни системи, но принципът може
да се развие пълноценно само ако съществува високо равнище на взаимно доверие между
държавите членки.
Г. Европейската заповед за арест
Рамковото решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест
отбеляза нов етап в традиционната система за екстрадиция чрез приемане на иновативни
правила: напр. ограничаване на основанията за отказ на изпълнение, прехвърляне на
вземането на решения от политическите към съдебните органи, възможност за предаване
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на граждани на изпълняващата държава и ясни срокове за изпълнение на всяка европейска
заповед за арест. При прилагането на европейската заповед за арест изникнаха някои
затруднения, както на равнището на ЕС, така и на национално равнище, и Рамковото
решение беше изменено еднократно по отношение на правилата, приложими спрямо
„задочните“ съдебни процеси. Европол, Евроюст и Европейската съдебна мрежа могат
да окажат важен принос в областта на правната взаимопомощ и исканията за изпълнение
на европейската заповед за арест. На 27 февруари 2014 г. Парламентът прие резолюция,
съдържаща препоръки към Комисията относно прегледа на европейската заповед за арест.
Д. Сближаване на законодателството и установяване на минимални правила
Функционирането на пространството на правосъдие на ЕС може да бъде застрашено
от различията между националните наказателни законодателства. Сближаването на
наказателното право в ЕС, което може да послужи за преодоляване на тези затруднения
— по-специално по отношение по-конкретно на тежките престъпления с трансгранично
измерение — предполага приспособяване към общ минимален стандарт, а не пълно
уеднаквяване. Организираната престъпност, трафикът на хора, експлоатацията на деца
и детската порнография, тероризмът, финансовите престъпления (измама, изпиране
на пари, корупция), киберпрестъпността, престъпленията срещу околната среда,
фалшифицирането, расизмът и ксенофобията — всички те са области, за които са приети
правни текстове или за които се водят преговори с цел приемане на общи определения и
хармонизиране на размера на санкциите. Член 83 от ДФЕС предвижда, че посредством
обикновената законодателна процедура Парламентът и Съветът могат да „установят
минимални правила относно определянето на престъпленията и на санкциите в областта
на особено тежката престъпност с трансгранично измерение, произтичащо от естеството
или последиците на тези деяния или от особена необходимост за общо противодействие“.
Е. Евроюст, Европейската съдебна мрежа, съвместните екипи за разследване и
Европейската прокуратура
Евроюст е орган на ЕС, създаден през 2002 г. с решение на Съвета, което беше изменено
през декември 2008 г. Той стимулира и подобрява координацията на разследванията
и наказателните преследвания между компетентните органи в държавите членки, по-
специално като улеснява предоставянето на трансгранична правна взаимопомощ и
изпълнението на искания за екстрадиция и на европейски заповеди за арест. Договорът от
Лисабон предвижда, че в „борбата с престъпленията, засягащи финансовите интереси на
Съюза, Съветът, чрез регламенти, в съответствие със специална законодателна процедура,
може да учреди Европейска прокуратура на основата на Евроюст“, като същевременно
предвижда възможността на по-късен етап правомощията на Европейската прокуратура
да бъдат разширени, за да се включи в техния обхват тежката престъпност с
трансгранично измерение. На 17 юли 2013 г. Комисията представи законодателни
предложения за учредяване на Европейската прокуратура и за реформиране на Евроюст,
който ще бъде преобразуван в Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в
областта на наказателното правосъдие. Преговорите се оказаха доста сложни и през април
2017 г. 16 държави членки уведомиха за своето намерение да прибягнат до засилено
сътрудничество, за да създадат Европейската прокуратура.
През юни 1998 г. беше създадена Европейската съдебна мрежа по наказателноправни
въпроси с цел да се подобри съдебното сътрудничество между държавите членки.
Европейската съдебна мрежа има за цел да подпомага националните съдии и прокурори
при извършването на трансгранични разследвания и наказателни преследвания.
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На заседанието си в Тампере Европейският съвет призова да бъдат основани съвместни
екипи за разследване с оглед на борбата срещу трафика на наркотици и хора, както
и срещу тероризма. Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси от
май 2000 г. също предвижда създаването на съвместни екипи за разследване. През юни
2002 г. Съветът прие рамково решение по този въпрос. Две или повече държави членки
могат да създадат съвместен екип за разследване, който може да включва и представители
на Европол и Евроюст. Този инструмент все още не е напълно разработен.
Ж. Процесуални права
Правото на заподозрените и на обвиняемите лица на справедлив процес е признато
като основно право. Първоначалното предложение за рамково решение на Съвета
относно процесуалните гаранции в наказателното производство, внесено от Комисията
през 2004 г., беше блокирано поради различията в становищата на националните
делегации. През ноември 2009 г. Съветът прие пътна карта за укрепване на процесуалните
права на заподозрените и обвиняемите лица в наказателното производство и прикани
Комисията да представи специални предложения. Пътната карта определя шест основни
области, в които е желателно да се предприемат законодателни или други инициативи:
писмен и устен превод; информация за правата и повдигнатите обвинения; правни
консултации и правна помощ; контакти с роднините, работодателите и консулските
служби; специални гаранции за заподозрените или обвиняемите лица, които са в уязвимо
положение; както и (представяне на Зелена книга относно) предварителното задържане.
През октомври 2010 г. Парламентът и Съветът приеха Директива 2010/64/EС относно
правото на устен и писмен превод в наказателното производство. През май 2012 г.
Парламентът и Съветът приеха Директива 2012/13/ЕС относно правото на информация
в наказателното производство (т.нар. „декларация за правата“). През октомври 2013 г.
Парламентът и Съветът приеха Директива 2013/48/EС относно правото на достъп до
адвокат в наказателното производство и правото на уведомяване на трето лице при
задържане. През юни 2011 г. Комисията публикува Зелена книга относно прилагането
на законодателството на ЕС по наказателноправни въпроси в областта на задържането,
а Европейският парламент понастоящем работи по доклад по собствена инициатива
относно системите на местата за лишаване от свобода в ЕС и условията в тях. През
декември 2011 г. Парламентът прие резолюция, в която призова за приемането на
общи стандарти на ЕС за условията на задържане. На 27 ноември 2013 г. Комисията
представи пакет от законодателни предложения с цел допълване на пътната карта за
процесуалните гаранции. През март 2016 г. Парламентът и Съветът приеха Директива
(ЕС) 2016/343 относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и
на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство.
През май 2016 г. Парламентът и Съветът приеха Директива (ЕС) 2016/800 относно
процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките
на наказателнoто производствo. През октомври 2016 г. Парламентът и Съветът приеха
Директива (ЕС) 2016/1919 относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в
рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на
производството по европейска заповед за арест.
З. Към политика на ЕС в областта на наказателното право
През септември 2011 г. Комисията публикува съобщение, озаглавено „Към политика
на ЕС в областта на наказателното право: гарантиране на ефективно прилагане на
политиките на ЕС чрез наказателното право“. В съобщението се обяснява по какъв
начин наличието на минимални правила в областта на наказателното право за целия ЕС
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може да осигури по-добра защита на гражданите от престъпни деяния и се определят
принципите, които ще спомогнат да се гарантира, че законодателството на ЕС в областта
на наказателното право е съгласувано и последователно.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Договорът от Лисабон въведе по-висока степен на ефективност и отчетност в рамките на
пространството на наказателно правосъдие. Той разшири обхвата на общностния метод
(с няколко изключения, напр. Европейската прокуратура) въз основа на процедурата на
съвместно вземане на решения в Парламента и вземането на решения с мнозинство от
Съвета. Старата структура, състояща се от стълбове, вече не съществува. Хартата на
основните права на ЕС е включена в Договора от Лисабон и е правно обвързваща за
Съюза (неговите институции и органи) и неговите държави членки, когато те прилагат
законодателството на ЕС. По отношение на международните споразумения се въвежда
нова процедура на „одобрение“.
Парламентът прие резолюции по различни въпроси в областта на съдебното
сътрудничество по наказателноправни въпроси, например: разрешаване на спорове за
компетентност, мерки за надзор като алтернатива на временното задържане, мерки за
надзор след приключване на производството, прехвърляне на производства, европейската
заповед за арест и европейската заповед за предаване на доказателства, Евроюст,
Европейската съдебна мрежа, решения, постановени в отсъствие на обвиняемия,
престъпления против околната среда, тероризъм, организирана престъпност, електронно
правосъдие, трафик на хора, сексуална експлоатация на деца и детска порнография,
европейската заповед за защита и минимални стандарти за правата, подкрепата и
защитата на жертвите на престъпления. През май 2009 г. Парламентът прие резолюция,
която съдържа и препоръка към Съвета, относно развитието на пространство на
наказателно правосъдие на ЕС. През май 2012 г. той прие резолюция въз основа на
доклад по собствена инициатива относно подход на ЕС към наказателното право, в
която се разгледаха въпросите какви критерии следва да се прилагат, за да се установи
дали е необходимо да има наказателно законодателство на ЕС, и как да се осигури
съгласуваността и качеството на наказателното право. През октомври 2013 г. Парламентът
одобри резолюция относно организираната престъпност, корупцията и изпирането на
пари, основана на препоръките на неговата специална комисия по тази тема (специална
комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари).
Неотдавна Парламентът прие резолюции, с които одобри проектите на директиви
относно обезпечаването и конфискацията на облаги от престъпна дейност, злоупотребата
с вътрешна информация и манипулирането на пазара, защитата на еврото срещу
фалшифициране и предотвратяването на използването на финансовата система за целите
на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Парламентът понастоящем прави
преглед на някои важни предложения на Комисията по теми като реформата на Евроюст,
създаването на Европейската прокуратура, усилията в борбата с измамите, засягащи
финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред, както и борбата срещу
тероризма.
Парламентът ще участва в оценяването и наблюдението на пространството на свобода,
сигурност и правосъдие, включително наказателно правосъдие, както се предвижда
в Договора от Лисабон. Член 70 от ДФЕС гласи, че „Европейският парламент и
националните парламенти биват информирани за съдържанието и резултатите от тази
оценка“ на „прилагането, от страна на органите на държавите членки, на посочените
в настоящия дял политики на Съюза, и по-конкретно с цел да се насърчава пълното
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прилагане на принципа на взаимното признаване“. Член 85 от ДФЕС предвижда
участието на Европейския парламент и на националните парламенти в „оценяването на
дейността на Евроюст“: подобни договорености ще се определят от нови регламенти,
които ще се приемат от Парламента и Съвета чрез обикновената законодателна
процедура.
Rosa Raffaelli
04/2017
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