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Член 4

Не се предлагат промени по отношение на член 4.
Независимо от това, въпреки че член 82, параграф 1 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз се ограничава до сътрудничество по дела от наказателен характер, 
в директивата се предлага разширяване на взаимното признаване и на Европейската 
заповед за разследване (ЕЗР) с цел то да обхване производства, които сами по себе си 
не са наказателни, но където решението може хипотетично да доведе до образуване на 
производство пред съд, компетентен по дела от наказателен характер (което 
следователно може да включва административно производство).

Член 6

Този член се отнася за предаването на ЕЗР. Всички официални връзки се осъществяват 
пряко между издаващия орган и изпълняващия орган (член 6, параграф 1). Съществува 
обаче възможност за определяне на централни органи за подпомагане на съдебните 
органи. Те могат да участват при предаването и получаването на ЕЗР, но единствено на 
административно равнище (член 6, параграф 2). Задължението за уведомяване при 
използване на централен орган е предвидено в член 28, параграф 2, буква в). Член 6, 
параграф 3 се отнася за използването на Европейската съдебна мрежа, която е един от 
начините да се гарантира изпращането на ЕЗР на компетентните национални органи, 
като по този начин се предотвратява или се свежда до минимум рискът от ангажиране 
на неподходящи органи в обмена на лични данни. В член 6, параграф 5 се посочва 
задължението за предаване на погрешно получена ЕЗР на компетентния изпълняващ 
орган. В член 6, параграф 6 се потвърждава принципът на преките контакти между 
компетентните органи, както и възможността за съдействие от страна на централните 
органи. Параграф 7 е добавен към член 6, съгласно становището на Европейския 
надзорен орган по защита на данните, с цел да се гарантира, че принципът за защита на 
данните се взема под внимание при обработването на личните данни, посредством 
установяването на вътрешен механизъм за предотвратяване на неупълномощен достъп 
до лични данни.

Член 8

Тази разпоредба определя приложимото законодателство. Решението за предприемане 
на процесуално-следствени действия се взема от издаващия орган съгласно неговото 
национално законодателство при издаването на ЕЗР. Изпълняващият орган може да 
оспори решението единствено чрез позоваване на основанията за отказ, посочени в 
член 10. Самото изпълнение на мярката обаче се урежда от законодателството на 
изпълняващата държава. Въпреки това фактът, че законодателството, приложимо за 
изпълнението на мярката, е законодателството на изпълняващата държава, може да 
породи проблеми във връзка с допустимостта на доказателствата в издаващата 
държава. Поради това е предвиден член 8, параграф 2, който предвижда възможност 
издаващият орган да посочи в ЕЗР кои формалности ще трябва да бъдат спазени, за да 
се гарантира допустимостта на доказателствата. Изпълняващият орган е длъжен да се 
съобрази с тези формалности, при условие че те не противоречат на основните 
принципи на законодателството на изпълняващата държава. Следователно това 
отговаря на необходимостта да се гарантира допустимост на доказателствата съгласно 
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приложимото законодателство. Разпоредбите на член 8, параграф 3 не са предвидени в 
съществуващите инструменти на ЕС. Те се отнасят за евентуалното присъствие на 
компетентен орган на издаващата държава по време на изпълнението на ЕЗР, с цел да 
се окаже съдействие на изпълняващите органи. Присъствието на орган на издаващата 
държава на територията на изпълняващата държава с цел подпомагане изпълнението на 
ЕЗР може да бъде от решаващо значение, например когато е необходимо да се 
гарантира допустимост на доказателства или издаване на допълващи ЕЗР в хода на 
изпълнение на действията (вж. член 7, параграф 2). Освен че установява правните 
основания и поражда задължение за изпълняващата държава да приеме присъствието 
на компетентен орган на издаващата държава, член 8, параграф 3 също така предоставя 
допълнителна гъвкавост, като допълва, че присъствието може да бъде отказано, ако 
противоречи на основните принципи на законодателството на изпълняващата държава.
Целта на присъствието на компетентен орган на издаващата държава в изпълняващата 
държава е единствено да се окаже съдействие на органите на изпълняващата държава.

Член 9

Член 9 предоставя необходимата гъвкавост, като предоставя на изпълняващия орган 
възможност за избор на действие, различно от предвиденото в ЕЗР, в ситуациите, 
упоменати в съответните параграфи. Член 9, параграф 1 следва да се разглежда заедно с 
член 10, параграф 1, буква в), който позволява отказ на изпълнението на ЕЗР, ако не са 
налице алтернативни процесуално-следствени действия в изпълняващата държава. Ако 
в съответствие с член 9, параграф 1 изпълняващият орган възнамерява да използва 
действие, различно от това, за което е взел решение издаващият орган, е важно да се 
гарантира, че това няма да има неочаквани последици върху разследването, особено по 
отношение на допустимостта на доказателствата и на преследваните резултати.
Следователно член 9, параграф 2 поражда задължение за информиране на издаващия 
орган, който може да отмени ЕЗР. Издаващият орган може също така да отмени ЕЗР и, 
например, да реши да използва друг вид действие.

Член 10

Шестото основание позволява изпълнението на ЕЗР да бъде отказано, ако в конкретен 
случай изпълнението й би увредило основни интереси на националната сигурност, би 
застрашило източника на информацията или би изисквало използването на 
класифицирана информация, свързана със специални разузнавателни дейности. Това 
основание може да се прилага единствено за отделни случаи при индивидуалното им 
разглеждане.

Член 13

Член 13 предвижда заинтересованите страни да разполагат с правни средства за защита 
в съответствие с националното право, като по този начин се гарантира достъп до 
правото и съдилищата с цел защита на всички права и интереси, защитени по закон.
Един от стълбовете на демократичната правова държава е да се гарантира ефективна 
правна защита, която не трябва да се отказва или ограничава по какъвто и да било 
начин от съответните държави. Тази гаранция за достъп до правосъдие следователно 
трябва да включва правото на сезиране на съд и на получаване на съдебно решение 
относно правно обоснован иск, когато са изпълнени процесуалните изисквания за 
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неговото разглеждане. Съгласно принципа на взаимно признаване трябва да се 
предотврати обжалването на материалноправните основания за издаване на ЕЗР чрез 
иск пред съд на изпълняващата държава.

Член 18

Повечето ЕЗР съдържат информация, която трябва да бъде защитена не само по 
отношение на изложените на риск основни права, но и с цел защита на разследването.
Същото важи и за информацията, която трябва да бъде предадена като част от 
доказателствата, събрани в хода на изпълнение на ЕЗР. В член 18 се установява 
задължението на държавите-членки да предприемат необходимите мерки с цел да се 
гарантира, че както издаващите, така и изпълняващите органи ще запазят поверителния 
характер на информацията и ще се информират взаимно, когато изискванията за 
поверителност не могат да бъдат спазени напълно. Този въпрос е повдигнат по-
специално от Европейския надзорен орган по защита на данните.

Член 25

Наблюдението на банковите транзакции е действие, което предполага събирането на 
доказателства в реално време, непрекъснато и в продължение на определен период, и 
поради това попада в обхвата на член 27, който предвижда гъвкавост, като добавя 
специфично основание за непризнаване. Член 25, параграф 1 предвижда възможност за 
издаване на ЕЗР за наблюдение на банкови транзакции, които ще бъдат осъществени в 
бъдещ момент. Член 25, параграф 4 предвижда, че компетентните органи на издаващата 
и изпълняващата държава договарят помежду си практическите подробности във 
връзка с наблюдението. Също така изрично се предвижда издаващите и изпълняващите 
органи да гарантират тайна и дискретност във връзка с всичко в получената банковата 
информация, което не е свързано с конкретното разследване. Това по-специално 
включва неразгласяването на подобна информация на трети страни или нейното 
използване за цели, различни от посочените в заявлението.


