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ОБОБЩЕНИЕ 

 

Резюме 
Рамковото решение относно борбата срещу организираната 
престъпност от 2008 г. предоставя елегантна рамка за 
криминализиране на участието в престъпна групировка. То обаче се 
нуждае от подобрения както по отношение на правната сигурност и 
обхвата си, така и по отношение на равнището на хармонизация, 
което се постига с него. Рамковото решение използва широки и 
неясни понятия, което може да доведе до окачествяването на твърде 
много организации като престъпни групировки. По-голямата степен на 
хармонизация е необходима не само за да осигури равнопоставеност 
между държавите-членки, но и за да се улесни действието на други 
елементи на европейското наказателно право. Договорът от Лисабон 
включва редица разпоредби, които могат да служат като правно 
основание за по-нататъшно развитие на правото в тази област. Всяко 
ново предложение следва да се базира на подробна оценка на 
прилагането на Рамковото решение от 2008 г. от страна на държавите-
членки и на тълкуването на относимите понятия от страна на 
националните съдилища.  
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ОБОБЩЕНИЕ 
 

Обща информация 
Европейският съюз е пионер в разработването на всеобхватна наказателноправна 
рамка, насочена срещу организираната престъпност. Най-новият законодателен акт на 
ЕС в тази област – Рамковото решение относно борбата срещу организираната 
престъпност от 2008 г. – отразява взаимодействието между ЕС и международните 
форуми като Организацията на обединените нации в разработването на световни 
стандарти по тези въпроси. Рамковото решение предоставя елегантна рамка за 
криминализиране на участието в престъпна групировка. То обаче се нуждае от 
подобрения както по отношение на правната сигурност и обхвата си, така и по 
отношение на равнището на хармонизация, което се постига с него.  
 

Цел 
Настоящият документ представлява анализ и оценка на Рамковото решение. То се 
разглежда от историческа гледна точка и от гледна точка на контекста и основните му 
разпоредби се анализират и критически се оценяват. Документът разглежда 
въздействието на криминализирането на участието в престъпна групировка по 
отношение на правната сигурност и на постигнатата степен на хармонизация. 
Утвърждава се, че е необходима по-нататъшна хармонизация не само на националните 
наказателни законодателства, но също така и за да се улесни действието на други 
аспекти на европейското наказателно право, в т.ч. наказания за други престъпни 
деяния, действието на принципа на взаимно признаване в наказателноправната област 
и работата на Европол и Евроюст. Документът също така разглежда възможностите, 
предоставени от Договора от Лисабон за по-нататъшни действия за хармонизиране на 
наказателното право, насочени срещу организираната престъпност. 
 

ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ 

 Европейският съюз е пионер в разработването на всеобхватна 
наказателноправна рамка, насочена срещу организираната престъпност.  

 Най-новият законодателен акт на ЕС в тази област – Рамковото решение 
относно борбата срещу организираната престъпност от 2008 г. – отразява 
взаимодействието между ЕС и международните форуми като Организацията на 
обединените нации в разработването на световни стандарти по тези въпроси. 

 Въпреки че представлява елегантна рамка за криминализиране на участието в 
престъпна групировка, Рамковото решение се нуждае от подобрения както по 
отношение на правната сигурност и обхвата си, така и по отношение на 
равнището на хармонизация, което се постига с него. 

 Рамковото решение се опитва да съчетае две на пръв поглед различни цели: да 
категоризира участието в престъпна групировка като специфично 
престъпление, отличаващо се от други престъпни деяния, свързани с 
асоцииране/членство, които присъстват в националните системи за наказателно 
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правосъдие, и едновременно с това да не дава твърде строга и тясна дефиниция 
на организираната престъпност, като отчита възгледа, че престъпните 
групировки не винаги действат в йерархична структура. 

 Резултатът е привидно противоречиво определение на престъпна групировка, 
което би могло да доведе до окачествяването на твърде много организации като 
престъпни групировки, тъй елементите на понятието са определени твърде 
широко, с разтегливи и двусмислени критерии. 

 По-голямата степен на хармонизация е необходима не само за да осигури 
равнопоставеност между държавите-членки, но и за да се улесни действието на 
други елементи на европейското наказателно право. Тук се включва действието 
на принципа на взаимно признаване в наказателноправната област и работата 
на органи като Европол и Евроюст. 

 Договорът от Лисабон включва редица разпоредби, които могат да служат като 
правно основание за по-нататъшно развитие на правото в тази област. 

 Всяко ново предложение следва да се базира на подробна оценка на 
прилагането на Рамковото решение от 2008 г. от страна на държавите-членки и 
на тълкуването на относимите понятия от страна на националните съдилища. 

 Изменението на Рамковото решение от 2008 г. трябва да гарантира както по-
голяма степен на хармонизация, така и по-тясно дефиниране на участието в 
престъпна групировка, което ще доведе до правна сигурност и ще обоснове 
необходимостта от отделяне на престъплението „участие в престъпна 
групировка“ от други свързани престъпни деяния. 

 

ПРЕПОРЪКИ 

 Препоръка 1: Европейският парламент следва да изиска от Комисията да 
извърши подробна оценка на изпълнението на Рамковото решение относно 
организираната престъпност от 2008 г. от страна на държавите-членки. 
Оценката следва да включва както законодателното прилагане на Рамковото 
решение, така и тълкуването на относимите понятия от страна на националните 
съдилища. 

 Препоръка 2: Европейският парламент следва да изиска от Комисията да 
предостави подробна информация за прилагането на други мерки от 
наказателното право на ЕС, които включват участието в престъпна групировка 
като утежняващо обстоятелство. Данните следва да включват както 
законодателното прилагане, така и тълкуването на участието в престъпна 
групировка като утежняващо обстоятелство от страна на националните 
съдилища. 

 Препоръка 3: Европейският парламент следва да изиска от Комисията да 
предостави подробна информация относно прилагането на забраната за пране 
на пари с произход от организираната престъпност от страна на държавите-
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членки. Данните следва да включват както законодателното прилагане, така и 
съдебната практика. 

 Препоръка 4: Европейският парламент следва да изиска от Европол да 
представи подробно обяснение за това как използва правната дефиниция за 
организирана престъпност (в частност участието в престъпна групировка и 
дефиницията за организирана престъпна група) в оперативната си работа и 
особено в изработването на оценки на заплахата от организираната 
престъпност (OCTA).  

 Препоръка 5: Европейският парламент следва да изиска от Евроюст да 
представи подробно обяснение за това как използва правната дефиниция за 
организирана престъпност (в частност участието в престъпна групировка и 
дефиницията за организирана престъпна група) в оперативната си работа и 
дали различията в дефинициите на национално равнище представляват пречка 
за работата му.  

 Препоръка 6: В зависимост от резултата от подробната оценка на 
изпълнението на Рамковото решение относно организираната престъпност от 
2008 г., Европейският парламент следва да разгледа възможността да подкрепи 
изменението на Рамковото решение. 

 Препоръка 7: При разглеждане на предложенията за изменение на Рамковото 
решение от 2008 г. Европейският парламент следва да вземе предвид 
множеството цели и функции на криминализирането на участието в престъпна 
групировка, посочени по-горе, както и въздействието на безкритичното 
криминализиране върху правната сигурност и основните права. 

 Препоръка 8: При разглеждане на предложенията за изменение на Рамковото 
решение от 2008 г. Европейският парламент трябва да се стреми да гарантира 
както по-висока степен на хармонизация, така и по-тясна дефиниция на 
участието в престъпна групировка. Последното ще доведе до правна сигурност 
и ще обоснове необходимостта от отделяне на престъплението „участие в 
престъпна групировка“ от други свързани престъпни деяния. 




