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Уважаеми колеги,

Предложението за въвеждане на европейска заповед за осигуряване на защита се 
основава на съвместната инициатива за директива на дванадесет държави-членки на 
ЕС1, представена през януари 2010 г.2 Целта на директивата е да улесни и подобри 
защитата, предоставяна на жертви или евентуални жертви на престъпления, които се 
придвижват между държави-членки на ЕС, по-специално престъпления, които могат да 
изложат на опасност живота, физическата, психологическата или сексуалната 
неприкосновеност на жертвите или тяхната лична свобода. Крайната цел е да се избегне 
извършването на нови престъпления и да се смекчат последиците от предишни 

                                               
1 Въпросните държави-членки са Белгия, България, Естония, Испания, Франция, Италия, Унгария, 
Полша, Португалия, Румъния, Финландия и Швеция.
2 Вж. документ PE-CONS 2/10 от 22 януари 2010 г.
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престъпления.

Правното основание, което е предложено за проекта на директивата, е член 82, 
параграф 1, буква г) от Договора за функционирането на ЕС, свързан със съдебното 
сътрудничество по наказателноправни въпроси.

С писмо от 7 октомври 2010 г. Вие се обърнахте към комисията по правни въпроси с 
искане тя да даде своето становище относно правното основание на предложението. 
Изглежда, че вследствие на ориентировъчно гласуване, проведено с оглед на 
преговорите със Съвета на съвместно заседание на Вашите комисии съгласно член 51
от Правилника за дейността, е било прието изменение, с което член 82, параграф 1, 
буква а) от Договора за функционирането на ЕС, свързан с признаването на присъди и 
съдебни решения, се въвежда като допълнително правно основание.

I. Контекст
Договорът от Лисабон премахна предишната система на стълбове и понастоящем 
практически цялото законодателство в рамките на пространството на свобода, 
сигурност и правосъдие, включително в рамките на член 82 (глава 4, дял V) от 
Договора за функционирането на ЕС относно съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси, следва да се приема чрез обикновената законодателна 
процедура. 

От общото правило, съгласно което единствено Комисията има право да предлага 
законодателни мерки, продължава да съществува ограничено изключение в тази област, 
а именно в член 76 от Договора за функционирането на ЕС се предвижда, че по 
инициатива на една четвърт от държавите-членки може да се приема законодателство в 
областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и полицейското 
сътрудничество (както и в областта на свързаното с тях административно 
сътрудничество).

Съветът представи първото си предложение за директива относно европейската заповед 
за осигуряване на защита за жертвите на 5 януари 2010 г.1 Оттогава Съветът измени и 
преразгледа това предложение многократно. Голяма част от съдържанието и 
структурата на правното основание на предложението на Съвета се основава на 
въпросник, на който 20 от държавите-членки на ЕС отговориха през октомври 2009 г.2

Инициативата има за цел да се въведе европейска заповед за осигуряване на защита за 
жертвите на насилие, съгласно която мерките за осигуряване на защита, приети в една 
държава-членка, могат да бъдат признавани, прилагани и изпълнявани от съдилищата в 
друга държава-членка. Подобна система би премахнала необходимостта за дадено лице, 
което се ползва от защита, да се образува успоредно производство в държавата-членка, 
в която това лице (жертвата) се премества или вече се е преместило. 

Обосновката за предложението е, че жертвите на престъпления имат право не само на 
уважение, на обезщетение за понесените щети и на наказание на извършителя на 
престъплението въз основа на справедлив съдебен процес, при който се гарантира 
                                               
1 Вж. документ 17513/09 от 5 януари 2010 г.
2 Вж. документ 5002/10 от 6 януари 2010 г.
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пълното зачитане на правата на всички страни, но и на защита от ново престъпление, 
по-специално от страна на същия извършител. 

Съответно следва да се въведат подходящи механизми, предназначени да 
предотвратяват повторни престъпление или друг вид престъпления, евентуално по-
тежки, от същия извършител срещу същата жертва. Подобни повторни престъпления се 
наблюдават особено често в случаите на основано на пола насилие, но те се срещат и 
при други видове престъпления, например при трафика на хора или сексуалната 
експлоатация на непълнолетни и малолетни лица.

Всички държави-членки на ЕС предвиждат мерки за осигуряване на защита на живота, 
физическата, психическата и сексуалната неприкосновеност на жертвите, както и на 
тяхната свобода, но понастоящем действието на тези мерки се ограничава единствено 
до територията на държавата, която ги е приела, което лишава жертвите от защита при 
преминаване на границите. Поради това защитата, която държава-членка осигурява на 
жертвите на престъпления, не следва да се ограничава до територията й, а следва да се 
прилага независимо от придвижването на жертвите в рамките на ЕС.

Наличните данни единствено за престъпленията, основани на пола, сочат, че над 
100 000 жени, пребиваващи в ЕС, се ползват с различни мерки за осигуряване на 
защита, приети от държавите-членки в отговор на насилието, основано на пола. В тези 
данни не са включени жертвите на трафик на хора или други престъпления.

Като се има предвид лекотата, с която извършителите на престъпления могат да се 
придвижват из ЕС, изглежда правилно и целесъобразно да се предостави възможност за 
разширяване на обхвата на мерките за осигуряване на защита, приети в една държава-
членка, с цел да се защитят жертвите, които желаят да упражняват правото си на 
свободно движение. В противен случай жертвите биха били изправени пред трудния 
избор да се откажат или от правото си на свободно движение в качеството си на 
граждани на Съюза, или от правото си на защита, а това е недопустимо.

Парламентът нееднократно призова държавите-членки да преразгледат прилагането на 
съдебните процедури и да предприемат мерки за премахване на пречките, които 
възпрепятстват жените при получаването на правна защита1.

Не може да се каже, че законодателният орган на ЕС е бил бездеен в областта на 
защитата на жертвите, за което свидетелстват Рамково решение 2001/220/ПВР относно
правното положение в наказателното производство на жертвите от престъпления, в 
което се разглежда въпросът за процесуалните права на жертвите2, и Директива 
2004/80/ЕО на Съвета относно обезщетението на жертвите на престъпления3.

И действително защитата на жертвите е една от основните цели на Европейския съюз в 
                                               
1 Вж. резолюцията на Парламента от 16 септември 1997 г. относно необходимостта от провеждане в 
рамките на целия Европейски съюз на кампания за нулева търпимост спрямо насилието срещу жени (ОВ 
C 304, 6.10.1997 г., стр. 55). Вж. също неговата резолюция от 2 февруари 2006 г. относно настоящото 
положение по отношение на борбата срещу насилието срещу жени и бъдещите действия (OВ C 288 E, 
25.11.2006 г., стр. 66).
2 ОВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 1.
3 ОВ L 261, 6.8.2004 г., стр. 15.
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рамките на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, като в Стокхолмската 
програма за укрепване на свободата, сигурността и правосъдието в ЕС, одобрена от 
Европейския съвет на неговото заседание от 10 и 11 декември 2009 г., се посочва, че на 
жертвите на престъпления или свидетелите, които са изложени на опасност, следва да 
се предлагат специални мерки за осигуряване на защита, приложими на територията на 
целия Съюз.

На 17 февруари 2010 г. Правната служба на Съвета даде своето становище1, по искане 
на Съвета, в което тя стига до заключението, че член 82, параграф 1, буква г) от 
Договора за функционирането на ЕС може да съставлява правно основание за проекта 
за директива, но че за да се отдаде дължимото значение на инициативата като 
инструмент за признаване на съдебни решения, позоваването и на член 82, параграф 1, 
буква а) от Договора за функционирането на ЕС би било целесъобразно.

II. Позиция на компетентните комисии
На посоченото по-горе съвместно заседание, проведено на 29 септември 2010 г. от 
комисията по правата на жените и равенството между половете и комисията по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, бяха приети голям брой 
изменения към предложението за директива вследствие на ориентировъчно гласуване 
за определяне на мандата на докладчиците за воденето на преговори със Съвета с оглед 
на постигането на компромис на първо четене.

Сред въпросните изменения фигурира изменение 1, с което се добавя като 
допълнително правно основание член 82, параграф 1, буква а) от Договора за 
функционирането на ЕС относно признаването на всички видове присъди и съдебни 
решения. Посочва се ясно, че се касае за присъдите и съдебните решения, свързани с 
наказателноправни въпроси.

Същевременно бяха приети други изменения (изменения 18 и 84), които гласят 
изрично, че предложението за директива не засяга прилагането на съществуващите 
инструменти за взаимно признаване в областта на гражданскоправните въпроси, нито 
изменя или заменя тези инструменти. 

В изложението на мотивите в проектодоклада от 20 май 2010 г. докладчиците посочват, 
че „до голяма степен са съгласни с предложението на Съвета“, като подчертават, че 
обхватът на инициативата е преднамерено широк и че европейската заповед за 
осигуряване на защита „следва да се прилага спрямо всички жертви на престъпления, 
като например жертви на трафик на хора, на осакатяване на женските полови органи, 
принудителни бракове, убийства в името на честта, кръвосмешение, основано на пола 
насилие, свидетели, жертви на тероризъм или на организираната престъпност, 
независимо от възрастта или пола на жертвата, в случаите, когато нападателят е 
известен“. Освен това се посочва, че предложените изменения имат за цел да 
усъвършенстват предложения текст като „гарантират непрекъснатост на правната 
защита“ и „ограничават причините за отказ за признаване или за отхвърляне на 
европейска заповед за осигуряване на защита“.

III. Предложеното правно основание
                                               
1 Вж. документ 6516/10 на Съвета от 17 февруари 2010 г.
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Правното основание, предложено за предложението за директива, съставлява член 82, 
параграф 1, буква г) от ДФЕС. Компетентните комисии предлагат към правното 
основание да се добави буква а) от същия член.

Член 82 от ДФЕС1

(предишен член 31 от ДЕС)

1. Съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси в 
Съюза се основава на принципа на взаимното признаване на 
присъдите и съдебните решения и включва сближаването на 
законовите и подзаконовите разпоредби на държавите-членки в 
областите, посочени в параграф 2 и в член 83.
Европейският парламент и Съветът приемат, в съответствие с обикновената 
законодателна процедура, мерки за:
а) установяване на правила и процедури, които осигуряват 
признаването, в целия Съюз, на всички видове присъди и съдебни 
решения;
б) предотвратяване и разрешаване на спорове за компетентност 
между държавите-членки;
в) подкрепа за обучението на магистрати и съдебни служители;
г) улесняване на сътрудничеството между съдебните или равностойни на тях органи 
на държавите-членки във връзка с наказателните производства и изпълнението на 
решенията.

2. ...

3. ...

IV. Анализ на целта и съдържанието
Както беше потвърдено от Съда на Европейския съюз2, изборът на правното основание 
на дадена мярка трябва да се основава на обективни критерии, които да могат да бъдат 
предмет на съдебен контрол, сред които са по-специално целта и съдържанието на 
мярката.

Като се има предвид обхватът на въпроса, на който трябва да се отговори, необходимо 
е най-напред да се извърши анализ на начина на действие, който се предвижда за 
европейската заповед за осигуряване на защита. 

Какво представлява европейската заповед за осигуряване на защита?

„Европейска заповед за осигуряване на защита“ представлява съдебно решение, което е 
свързано с постановена от държава-членка мярка за осигуряване на защита и което има 
за цел да улесни друга държава-членка, когато е целесъобразно, да наложи мярка за 
осигуряване на защита съобразно националното си законодателство с оглед на 
опазването на живота, физическата или психологическата неприкосновеност, свободата 
                                               
1 Подчертаването е добавено.
2 Решение от 3 септември 2009 г. по дело C-166/07, Парламентът срещу Съвета, все още непубликувано 
в Сборника.
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или сексуалната неприкосновеност на дадено лице1.

Следователно европейска заповед за осигуряване на защита може да бъде издадена, 
само ако в издаващата държава вече е била приета мярка за осигуряване на защита.

„Мярка за осигуряване на защита“ е решение, прието от компетентен орган на държава-
членка, което налага на лице, създаващо заплаха, едно или повече задължения или 
забрани, посочени в член 2, параграф 2, при условие че нарушаването на тези 
задължения или забрани съставлява престъпление съгласно правото на съответната 
държава-членка или може да бъде наказуемо с лишаване от свобода в тази държава-
членка.

Забраните и задълженията, посочени в член 2, параграф 2, са следните: 

а) задължение да не посещава определени населени места, места или определени 
райони, в които лицето, което се ползва от защита, пребивава или които посещава;

б) задължение да се намира на определено място, а когато е приложимо — в 
определени часове;

в) задължение, включващо ограничения относно напускане на територията на 
издаващата държава;

г) задължение да избягва контакти с лицето, което се ползва от защита; или

д) забрана да се приближава до лицето, което се ползва от защита, на определено 
минимално разстояние.

Издаване на европейска заповед за осигуряване на защита 

Европейска заповед за осигуряване на защита може да се постанови винаги, когато 
лицето, което се ползва от защита, възнамерява да напусне или е напуснало издаващата 
държава-членка, за да отиде в друга държава-членка. Издаването на европейска заповед 
за осигуряване на защита е свързано с условието за предварително приемане на мярка 
за защита в издаващата държава. 

Европейска заповед за осигуряване на защита може да бъде издадена само от съдебен 
или друг компетентен орган2 на издаващата държава по искане на лицето, което се 
ползва от защита.  (Лицето, което се ползва от защита, може да отправи искането си 
към компетентния орган на изпълняващата държава, но този орган ще трябва в такъв 
случай да препрати искането на компетентния орган на издаващата държава.)

Органи, които приемат мярка за защита в смисъла на директивата, са задължени да 

                                               
1 Член 1 на предложението за директива.
2 Съгласно член 4 държавите-членки трябва да уведомят генералния секретариат на Съвета за това кой 
съдебен орган или органи са компетентни да издават европейска заповед за осигуряване на защита и да 
признават такава. Държавите-членки могат да определят извънсъдебни органи за компетентни органи, 
при условие, че тези органи са компетентни да вземат решения от подобно естество по силата на 
съответното национално право и съответните национални процедури.
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уведомят лицето, което се ползва от защита, относно възможността да поиска 
издаването на европейската заповед за осигуряване на защита, в случай че това лице 
възнамерява да се премести в друга държава-членка. Те са също така задължени да 
посъветват съответното лице да подаде искането за издаване на европейска заповед за 
осигуряване на защита, преди да напусне територията на страната.

Формат на европейската заповед за осигуряване на защита

Стандартен формуляр е приложен към предложението за директива.  Той трябва да 
съдържа информация относно самоличността и гражданството на лицето, което се 
ползва от защита1; използването на технологични инструменти, ако има такива, 
предоставени на лицето, което се ползва от защита; данните за контакт на 
компетентния орган на издаващата държава посочване на мярката за осигуряване на 
защита, на чието основание е приета европейската заповед за осигуряване на защита; 
обобщение на фактите и обстоятелствата, довели до налагане на мярката за осигуряване 
на защита; задължения или забрани, наложени от мярката за осигуряване на защита, 
тяхната продължителност и изрично упоменаване, че нарушаването им съставлява 
престъпление съгласно правото на издаващата държава или може да бъде наказуемо с 
лишаване от свобода в тази държава; посочване на лицето, създаващо заплаха; всички 
други обстоятелства, които биха могли да повлияят на оценяването на заплахата, както 
и изрично упоменаване, когато е приложимо, че съдебно решение, посочено в член 2 от 
Рамково решение 2008/947/ПВР на Съвета, или акта за налагане на мерки за 
процесуална принуда, посочен в Рамково решение 2009/829/ПВР на Съвета, вече е 
прехвърлено на друга държава-членка и посочване на компетентния орган за 
изпълнение на такова съдебно решение или акт за налагане на мерки за процесуална 
принуда.

Задължена ли е изпълняващата държава да признае европейска заповед за осигуряване 
на защита?

Член 3 задължава държавите-членки да признаят европейска заповед за 
осигуряване на защита, издадена съгласно директивата и следва да се отбележи, 
че параграф втори на член 3 предвижда, че директивата „не води до изменение на 
задължението за спазване на основните права и основните правни принципи, залегнали 
в член 6 от Договора за Европейския съюз.“

Въпреки това съгласно член 9 държава-членка може да представи обоснован отказ за 
признаване на европейска заповед за осигуряване на защита.  Допустимите основания 
за непризнаване са следните:

а) европейската заповед за осигуряване на защита не е пълна или не е попълнена в 
рамките на срока, определен от компетентния орган на изпълняващата държава;

б) не са изпълнени изискванията, посочени в член 2, параграф 22;

в) защитата произтича от изпълнението на наказание или мярка, обхванати от амнистия 

                                               
1 Също така на законния представител на лицето, ако то е малолетно или е лишено от правоспособност.
2 Вж. по-горе.
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съгласно правото на изпълняващата държава, и е свързана с деяние, което попада в 
нейната компетентност съгласно това право;

г) съгласно правото на изпълняващата държава лицето, създаващо заплаха, се ползва с 
имунитет, което прави невъзможно приемането на мерките за осигуряване на защита.

Какво се случва в изпълняващата държава?

Съгласно член 8 на предложената директива, компетентният орган на изпълняващата 
държава  

а) признава европейската заповед за осигуряване на защита и предприема всички 
мерки, предвидени за подобни случаи в рамките на националното законодателство, за 
да гарантира защитата на лицето, което се ползва от защита (освен ако не реши да се 
позове на някое от основанията за непризнаване);

б) уведомява лицето, създаващо заплаха, относно всяка мярка, която предприема;

в) вземе всички спешни и временни мерки, необходими за да се гарантира, че на 
лицето, което се ползва от защита, продължава да се осигурява защита; както и

г) незабавно уведомява компетентния орган в издаващата държава за всяко нарушение 
на мярка за осигуряване на защита, на чието основание е издадена европейска заповед 
за осигуряване на защита (като използва стандартен формуляр).

Компетентният орган на изпълняващата държава трябва да уведоми компетентния 
орган на издаващата държава и лицето, което се ползва от защита, относно мерките, 
които приема.

Последващи действия след издаването на европейска заповед за осигуряване на 
защита

Само издаващата държава може да поднови, преразгледа, отмени или измени мярката 
за защита, да издаде заповед за арест и др., или да образува ново наказателно 
производство срещу лицето, създаващо заплаха, което тя извършва съгласно нейното 
законодателство (член 10)..

Изпълняващата държава може да отмени признаването на европейска заповед за 
осигуряване на защита, когато са налице доказателства, че лицето, което се ползва от 
защита, окончателно е напуснало територията й (член 11).

Решения, взети от компетентния орган на изпълняващата държава по силата на тази 
директива, се уреждат в съответствие с националното право (член 13).

V. Заключение
Като се има предвид естеството на предложената европейска заповед за осигуряване на 
защита, както е видно от изложения по-горе анализ, напълно е целесъобразно към 
правното основание на член 82, параграф 1, буква г), чиято цел е улесняване на 
сътрудничеството между съдебните или равностойните на тях национални органи във 
връзка с наказателните производства и изпълнението на решения, да се добави член 82, 
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параграф 1, буква а), който установява правила и процедури, които осигуряват 
признаването „на всички видове присъди и съдебни решения“.

Следователно се счита, че член 82, параграф 1, буква г) от ДФЕС може да съставлява 
правно основание за проекта за директива, но за да се придаде на инициативата 
дължимата тежест като инструмент за признаване на съдебни решения, би било 
целесъобразно позоваването и на член 82, параграф 1, буква а) от Договора за 
функционирането на ЕС.

VI. Препоръка
Комисията разгледа горепосочения въпрос на свое заседание на 28 октомври 2010 
г.
На свое заседание от 28 октомври 2010 г. комисията по правни въпроси реши 
единодушно1 да Ви препоръча, предложената директива да бъде приета на 
основание на член 82, параграф 1, буква а) и буква г) от Договора за 
функционирането на ЕС.

С уважение,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Следните лица присъстваха по време на окончателното гласуване: Raffaele Baldassarre (временно 
изпълняващ длъжността председател), Sebastian Valentin Bodu (заместник-председател), Eva 
Lichtenberger (докладчик), Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel 
Hannan, Kurt Lechner, Bernhard Rapkay, Diana Wallis, Cecilia Wikström и Tadeusz Zwiefka.


