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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.12.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1844/2012, внесена от Мартин Василеску, с румънско гражданство, 
относно предполагаеми нарушения на европейските правила, уреждащи 
европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите 
членки, от страна на румънски и белгийските органи

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е задържан в Румъния през 2009 г. въз основа на европейска 
заповед за арест, издадена от белгийските органи, с цел да изтърпи наказание от две 
години и три месеца. Апелативният съд в Крайова решава да го предаде на белгийските 
органи, при спазване на специалното правило, предвидено в Закон 302/2004 относно 
международното съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси.

Вносителят на петицията счита, че белгийските органи са нарушили специалното 
правило на няколко пъти между 2009 г. и 2012 г., и румънските органи са потвърдили, 
че белгийските органи не са внесли молба за удължаване на срока на даденото 
одобрение. Изискваният срок за изпълнение е бил по-дълъг с 15 дни. Вносителят на 
петицията е на мнение, че както белгийските, така и румънските органи са нарушили 
Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската 
заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки.

Вносителят на петицията също се оплаква, че Законът от 17 май 2006 г. относно 
външния правен статус на лицата, осъдени на лишаване от свобода, е 
дискриминационен, тъй като само белгийски гражданите се възползват от някои 
специални мерки (като електронно маркиране, временно излизане от затвора и 
разрешителни).
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2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 декември 2013 г.

Вносителят твърди, че след неговото предаване въз основа на европейска заповед за 
арест от Румъния на Белгия белгийските органи не са спазили специалното правило, 
предвидено в член 27 от Рамковото решение относно европейската заповед за арест1.  
Член 27 предвижда, че по принцип „лицето, което се предава, не може да бъде 
наказателно преследвано, осъдено или по друг начин лишено от свобода за предходно 
престъпление, различно от това, за което се иска предаване“. Въпреки че това не е 
изрично посочено, изглежда, че вносителят на петицията предполага, че той е бил 
наказателно преследван, осъден или по друг начин лишен от свобода в Белгия за 
предходно престъпление, различно от това, за което е предаден. Специалното правило, 
посочено в член 27, не е абсолютно и съществуват редица обстоятелства, при които 
предаденото лице може да бъде наказателно преследвано, осъдено или по друг начин 
лишено от свобода за предходни престъпления, различни от това, за което е предадено. 
В допълнение към ситуацията, при която държавите членки въз основа на 
реципрочност дават съгласие по презумпция за наказателно преследване за други 
престъпления, тези ситуации са следните:

 когато лицето е имало възможност да напусне територията на държава членка, в 

която е предадено, но не е направило това в рамките на 45 дни от окончателното 

си освобождаване или се е завърнало на тази територия;

 деянието не се наказва с наказание лишаване от свобода или мярка, включваща 

задържане;

 наказателното производство не води до прилагане на мярка, свързана с 

ограничаване на личната свобода;

 когато на лицето може да бъде наложено наказание или мярка, която не е 

свързана с лишаване от свобода, а именно глоба или свързана с нея мярка, дори 

когато те могат да доведат до лишаване от свобода;

 когато лицето се съгласи да бъде екстрадирано, когато едновременно с това той 

или тя се отказват от специалното правило съгласно член 13;

 когато лицето, след като е предадено, изрично се откаже от прилагането на 

специално правило, свързано с определени престъпления, предхождащи 

предаването. Отказът следва да бъде направен пред компетентен съдебен орган 

на издаващата държава членка и отразен съгласно националното й право. От 

                                               
1 Рамково решение на Съвета 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и 
процедурите за предаване между държавите членки 
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начина на изразяването му следва да личи, че е доброволно и при пълно 

съзнаване на неговите последици. За тази цел лицето има право да бъде 

представлявано от защитник;

От петицията не става ясно дали някое от горните обстоятелства са приложени към 
конкретния случай на вносителя на петицията.

В случай че бъде установено, че белгийските органи са преследвали наказателно, 
осъдили са или по друг начин са лишили от свобода вносителя на петицията за 
предходни престъпления, различни от това, за което е предаден, и че не се прилага нито 
едно от изключенията от специалното правило, Комисията може да вземе предвид това 
обстоятелство, както прави с много отделни случаи, за да го включи в своето 
наблюдение и своята оценка на изпълнението на Рамковото решение относно 
европейската заповед за арест и на неговото функциониране на практика, в това число 
и системни проблеми. Въпреки това институциите на ЕС не разполагат с правомощия 
да се намесват в отделни случаи, тъй като правораздаването остава прерогатив на 
държавите членки. Следователно вносителят на петицията в такъв случай може да 
получи правна защита от националните органи и той следва да бъде посъветван да се 
консултира с адвокат, който въз основа на конкретните обстоятелства на случая да 
установи дали е било нарушено специалното правило, предвидено в Рамковото 
решение относно европейската заповед за арест, и ако това е така – да отнесе това 
нарушение до вниманието на компетентните белгийски органи в съответствие с 
националните производства.

Заключение

В случай че бъде установено, че белгийските органи са преследвали наказателно, 
осъдили са или по друг начин са лишили от свобода вносителя на петицията за 
предходно престъпление, различно от това, за което той е бил предаден, и че не се 
прилага нито едно от изключенията от специалното правило, Комисията може да вземе 
предвид това обстоятелство. Въпреки това институциите на ЕС не са компетентни да се 
намесват в отделни случаи. Поради това вносителят на петицията следва да се насочи 
към компетентните национални съдилища.


