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Съображение 2

Традиционното съдебно сътрудничество в по наказателноправни въпроси се основава 
на различни международни инструменти, които се характеризират основно чрез 
„принципа на искането“, който означава следното: дадена суверенна държава внася 
искане към друга суверенна държава, която решава впоследствие дали да изпълни или 
да не изпълни това искане. На практика обаче тази традиционна система има 
недостатъци, тъй като е мудна и прекалено сложна, което затруднява доброто 
своевременно и ефикасно управление на правосъдието. На практика обаче тази 
традиционна система има недостатъци, тъй като е мудна и прекалено сложна, което 
затруднява доброто своевременно и ефикасно управление на правосъдието. По тази 
причина, на своето заседание в Тампере през октомври 1999 г., Европейският съвет взе 
решение, че принципът на взаимното признаване следва да се превърне в крайъгълен 
камък на съдебното сътрудничество по граждански и наказателноправни въпроси в 
рамките на Съюза. Въпреки това, по правило автоматичното взаимно признаване е 
възможно единствено в съществено хармонизирани области на правото, какъвто не е 
случаят в ЕС в редица отношения, като например що се отнася до ролята на прокурора, 
допустимостта на доказателствата и клаузата за неучастие (която варира от абсолютна 
клауза за неучастие до минималистичен подход в някои държави-членки). Пълното 
прилагане на принципа на взаимното признаване може да доведе до сериозни правни и 
конституционни проблеми в някои държави-членки. Този факт изрично е бил изтъкнат 
пред Съвета от германската делегация в специален документ, който посочва 
ограничената роля на прокурорите в Германия, където за някои мерки е необходимо 
съдебно нареждане като конституционно изискване. Същото се отнася и за правилото 
за неучастие при дела, в които държавите-членки трябва да вземат предвид както 
изискванията на своите конституции, така и съдебната практика на Европейския съд по 
правата на човека (ако доказателствата са получени чрез изтезания, изобщо не могат да 
бъдат използвани по делото, ако са получени чрез нехуманно или унизително 
отношение, не могат да бъдат считани за доказателства, въпреки че могат да бъдат 
представени по делото – вж. дело Gäffen срещу Германия). Освен това тези 
ограничения се срещат и в други страни, сред които и Португалия. Същевременно 
опитът с Европейската заповед за арест показва, че автоматичното прилагане на 
принципа за взаимното признаване поражда съществени проблеми. Някои държави-
членки, като Ирландия и Обединеното кралство, са въвели специално основание за 
отказ въз основа на правата на човека. По делото MJELR срещу Rettinger ирландският 
върховен съд подчертава, че прилагането на принципа за взаимно признаване не 
освобождава дадена държава-членка от нейните задължения съгласно Европейската 
конвенция за защита на правата на човека. Например, такъв би бил случаят с
изтезанията и унизителното и нехуманното отношение (и, аналогично, доказателствата, 
свързани с този тип отношение). Гореизложените факти представляват текста на това 
съображение.

Съображение 2б

Тук става дума за необходимостта да се запазят все още съществуващите различия в 
отделните държави относно определението за различните престъпления, както и да се 
избегне дадена държава-членка да иска да получи Европейска заповед за разследване 
(ЕЗР), знаейки, че в изпълняващата държава фактите, които са мотивирали издаването 
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на тази ЕЗР, не представляват престъпление и следователно не са наказуеми. В тази 
връзка съществуващите правни инструменти за взаимно признаване (Европейска 
заповед за арест, Европейска заповед за предаване на доказателства и др.) премахват 
проверката за двойно обвинение, която въвежда категория от 32 
престъпления/нарушения, с презумпцията, че тези нарушения до такава степен са 
хармонизирани, че не се налага извършването на гореспоменатата проверка за двойно 
обвинение. На практика обаче не се случва така. Например в определението за 
„изнасилване“, шведското определение („helpless state“, безпомощно състояние) е 
толкова специфично, че не съответства на определенията в другите държави-членки. 
Освен това трябва да се изясни, че производствата, свързани с нарушения в областта на 
данъците, митата и обменните курсове, не са включени в тази категория.

Съображение 10а

Беше добавено съображение, което подчертава, че принципът на пропорционалност е 
конституционно изискване в редица държави-членки съгласно член 8 от Европейската 
конвенция за защита на правата на човека. Всяко видимо нарушение на тези изисквания 
следва да позволи на изпълнителните органи да отхвърлят мярката, позовавайки се на 
нарушение на правата на човека или на нарушение на основните конституционни 
принципи. Съгласно принципа на пропорционалност, ЕС трябва да вземе само мерките, 
необходими за постигане на поставените цели. Това означава, че интензивността на 
действията трябва да отговаря на поставената цел. Т.е. когато Европейският съюз 
разполага с различни, но еднакво ефикасни, методи за намеса, трябва да избере онзи 
метод, който дава по-голяма свобода на държавите-членки и на физическите лица. 
Освен това трябва да се гарантира и спазването на основните национални 
конституционни принципи. 

Съображение 10б

Много е важно да се гарантира, че ЕЗР е адресирана до компетентните органи, за да се 
избегне рискът неоправомощени органи да участват в обмен на лични данни. Такъв 
пример е Евроюст – специален орган, създаден в рамките на Европейския съюз, за да 
насърчава и подобрява координацията между компетентните органи при 
разследванията и наказателните производства. Така се осигурява поверителност на 
предаваната информация, с оглед защита на основите права на участниците, и се 
гарантира реципрочно предоставяне на информация между компетентните органи. Не 
се изключва възможността компетентните съдебни органи да използват други средства, 
които да гарантират предаването на информацията до изпълняващия орган по 
конфиденциален и сигурен начин.

Съображение 11

Това съображение, разгледано по-специално в член 8, има за цел да насърчава 
съдебните органи да сътрудничат помежду си в духа на взаимно доверие, като се 
подпомагат механизми, които не само да улеснят сътрудничеството между органите, но 
и да подобрят съдебната защита на индивидуалните права.  Възможността за 
присъствие на компетентен орган на издаващата държава по време на изпълнението на 
ЕЗР, който да окаже подкрепа на изпълняващите органи, може да бъде от съществено 
значение, когато например това присъствие е необходимо, за да се осигури 
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допустимостта на доказателствата или издаването на допълнителни ЕЗР при 
изпълнението на мярката. Това не пречи присъствието на такъв орган да бъде 
отхвърлено, ако противоречи на основните принципи на изпълняващата държава. 
Единствената цел на присъствието на орган на издаващата държава в изпълняващата 
държава е да се осигури подкрепа на органите на изпълняващата държава.

Съображение 13а

За да се защити правото на справедлив съдебен процес, е необходимо да се осигури 
действителен достъп до правосъдие. Одобрението и изпълнението на Европейска 
заповед за разследване изискват специфични гаранции, за да се осигури действителната 
защита на правата на всички заинтересовани страни. Минималните стандарти за защита 
в наказателното производство включват презумпцията за невинност и правото на 
лицето да не дава показания, които могат да доведат до повдигане на обвинение срещу 
него, правото да бъде информирано за обвинението, правото на правно 
представителство и правото да използва безплатно услугите на преводач (член 48 от 
Хартата и член 6, параграфи 2 и 3 от Европейската конвенция за защита на правата на 
човека). Този стандарт е особено уместен в контекста на Европейската заповед за 
разследване, тъй като показанията, получени по начин, който нарушава това право, не 
могат да бъдат използвани срещу обвиняемите. 

Член 1

Този член дава определение на ЕЗР и изяснява, че целта на ЕЗР е най-вече 
изпълнението на конкретно процесуално-следствено действие. Параграф 2 утвърждава 
принципа на взаимното признаване като характерен принцип за Европейския съюз 
(член 82 от ДФЕС). На заседанието на Съвета от 1999 г. в Темпере този принцип е 
признат за крайъгълен камък на съдебното сътрудничество по граждански и 
наказателноправни въпроси. В пространство и култура, характеризиращи се с по-
голяма сигурност, свобода и отговорност, принципът на взаимното признаване се счита 
за основен принцип в европейската интеграция. Като цяло, докато традиционната 
съдебна взаимопомощ продължава да се характеризира с принципа на националния 
суверенитет, принципът на взаимното признаване се основава на равнопоставеност и 
доверие. По силата на правната си дефиниция той притежава още по-голяма стойност, 
що се отнася до ограничеността на основанията за отказ и определянето на срокове. В 
тази връзка, съгласно правилата за съдебната взаимопомощ, исканията по принцип се 
изпълняват единствено от централните органи. С годините този принцип вече не е 
толкова категоричен в рамките на Европейския съюз, но все още позволява избор от 
страна на правителството. Противно на това, принципът на взаимното признаване 
предполага, че производствата се извършват изцяло по съдебен ред. Това дава 
възможност за директно взаимодействие между съдебните органи съгласно принципа 
за разделение на властите, като не се позволява никаква намеса от страна на 
изпълнителната власт. По този начин взаимното доверие между държавите-членки 
позволява да се опрости и ускори съдебното производство. Колкото до ограничените 
основания за отказ, основният недостатък на съдебната взаимопомощ се състои във 
факта, че допуска голям набор от основания за отказ. Тези основания водят до 
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недоверие, което може да затрудни и дори да възпрепятства сътрудничеството и да 
предостави по-голямо поле за действие. Съгласно правилата на взаимното признаване, 
изпълнението на чужда заповед е задължително, ако няма позоваване на някое от 
основанията за отказ, които обаче не фигурират в изчерпателен списък, а се 
ограничават до обективни причини за отказ от сътрудничество. По принцип са 
изключени всякакъв вид произволни основания. Що се отнася до сроковете, по 
принцип съгласно правилата за взаимопомощ, няма задължителни срокове (член 6, 
параграф 2 от Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси 
от 1959 г.). За сметка на това, правилата за взаимно признаване предвиждат и определят 
ясно посочени срокове. Определянето на срокове е необходимо, защото по този начин 
се улеснява и ускорява съдебното сътрудничество. Принципът на взаимно признаване 
означава, че държавата-членка, която изпълнява съдебното решение, се доверява на 
държавата-членка, издала това съдебно решение, която от своя страна трябва да има 
доверие в начина, по който другата държава-членка ще изпълни решението. Въпреки 
това, в настоящото предложение е запазено значително и основателно поле за преценка, 
за да се гарантира спазване на правните и конституционните различия между 
държавите. Член 1, параграф 3 потвърждава значението на съблюдаването на основните 
права и правни принципи, съгласно предложението на Агенцията на Европейския съюз 
за основните права. В действителност, съдебната защита на индивидуалните права 
(отношение към заподозрените, съответните права на защита и т.н.) не следва да бъде
нарушавана вследствие на прилагането на принципа на взаимно признаване. Точно 
обратното, трябва да осигури по-добра защита по време на съдебното производство. В 
тази връзка, ще има случаи, при които може да се наложи минимален набор от общи 
разпоредби, които да улеснят прилагането на принципа на взаимното признаване. 
Такъв е случаят със защитата на обвиняемото лице, що се отнася до правата на защита 
и закрила на потърпевшия, относно възможността на лицето да бъде изслушано с оглед 
зачитане на основните свободи. Наказателното производство допринася за основната и 
превантивната ефективност на наказателното право. В действителност, представата за 
правна сигурност гарантира, че упражняването на наказателна власт от дадена държава 
не е свързано единствено с важни предпоставки, а и с осигуряване на процедурни 
формалности, които защитават основните права до произнасяне на окончателното 
съдебно решение (няма наказание без съдебен процес). Целта на наказателното 
производство е да възтържествува правосъдието, което очевидно предполага 
разкриване на истината по законен процедурен начин или съгласно защитата на 
основните права на личността.

Член 2

В член 2 са дадени определения на няколко понятия, които са използвани в 
предложението.

Дадени са определения на „издаваща държава“ и „изпълняваща държава“, които са 
използвани многократно в настоящата директива, за да се разграничат от „издаващ 
орган“ и „изпълняващ орган“. Определението на „издаващ орган“ е изменено и вече не 
включва несъдебни органи, като например полиция. Съдебни органи са всички органи, 
които упражняват съдебна власт, т.е. органи, които, съгласно установените от закона 
процедури, издават решения, определяни като „съдебни решения“. „Изпълняващ 
орган“: отново държавите-членки могат да решават кой орган да бъде определен като 
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изпълняващ орган. Същевременно държавите-членки нямат голямо поле за действие, 
тъй като съществува изискване изпълняващият орган да бъде орган, компетентен да 
предприема следствените мерки, посочени в ЕЗР по сходно национално дело. Ако е 
издадена ЕЗР за претърсване на жилище с конкретно местоположение в държавата-
членка А, изпълняващ орган трябва да бъде органът, който би бил компетентен да 
вземе решение за претърсване на жилище в съответното място по сходно национално 
дело.


