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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1580/2009, внесена от Chantel Marriott, с британско 
гражданство, относно освобождаването на Michael Turner и Jason 
McGoldrick, които са екстрадирани от Обединеното кралство в Унгария 
по обвинения в измама

Петиция 1117/2010 , внесена от O.F., с австрийско гражданство, относно 
твърдения за незаконно и произволно използване на европейската 
заповед за арест

1. Резюме на петиция 1580/2009

Вносителката на петицията оспорва решението на британските органи за екстрадиране 
на Michael Turner и Jason McGoldrick в Унгария, за да отговарят по обвинение в измама 
в размер на 13 000 британски лири. Вносителката посочва, че двамата безуспешно са 
инвестирали в Унгария 100 000 британски лири и твърди, че там те незаконно са 
лишени от свобода. Вносителката твърди, че условията им в затвора са недопустими и 
отправя искане за тяхното незабавно освобождаване, като поддържа становището, че 
унгарските органи са нарушили техните основни права.

Резюме на петиция 1117/2010

Вносителят на петицията твърди, че европейската заповед за арест е била използвана 
незаконно и произволно, като посочва, че германските органи не са спазили 
разпоредбите на Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета относно европейската 
заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки. Поради това той 
иска разследване на произволната употреба на европейската заповед за арест и 
нарушаването на правото на ЕС от германските органи. 
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2. Допустимост

1580/2009 обявена за допустима на 15 февруари 2010 г.
1117/2010 обявена за допустима на 17 декември 2010 г. 
Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 април 2010 г. за петиция 1580/2009

Европейската комисия няма право да се намеси в ежедневното управление на системата 
на наказателно правораздаване на която и да било държава-членка. Следователно в 
конкретния случай единствено Унгария отговаря за управлението на местата за 
лишаване от свобода и за правилното прилагане на националното си законодателство в 
тази област. 

Комисията все пак би желала да направи следния общ коментар. Унгария е длъжна да 
спазва Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи 
(ЕКЗПЧОС), по която е страна. Съгласно член 3 от ЕКПЧ „никой не може да бъде 
подложен на изтезания или нечовешко или унизително отношение или наказание“. Според 
Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), член 3 съдържа една от най-основните 
ценности на демократичното общество.1 От 2001 г. насам ЕСПЧ неотменно е тълкувал член 
3 от ЕКЗПЧОС в смисъл, че неприемливите условия за задържане също могат да 
представляват нарушение на член 3 от ЕКЗПЧОС, дори при отсъствие на доказателство, че 
е налице положително намерение за унижаване достойнството на задържания. Въпреки 
това, съгласно съдебната практика на ЕСПЧ, за да бъде квалифицирано като попадащо 
в обхвата на член 3, малтретирането трябва да достига определено минимално ниво на 
жестокост. Оценката на тези минимални стандарти, естествено, е относителна; тя 
зависи от всички обстоятелства по случая, като например продължителността на 
малтретирането, физическите и психическите последици от него, а в някои случаи и 
пола, възрастта и здравословното състояние на пострадалото лице. Във връзка с 
проблема, свързан с пренаселеността на килията предвид правото на затворника да 
бъде уважаван неговия физическа и психологическа цялост или правото му на 
неприкосновеност на личния живот и защита на личното му пространство, би могъл да 
бъде повдигнат въпросът за съответствие с изискванията на член 8 от ЕКЗПЧОС (право 
на неприкосновеност на личния живот).2

При определени условия вносителката би могла да потърси защита, като се отнесе до 
Европейския съд по правата на човека или до секретариата на Европейския комитет за 
предотвратяване на изтезанията и на нечовешкото или унизително отнасяне или 
наказание (КПИ) [CPT, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex-France].

Комисията не предвижда разглеждането на този конкретен случай в бъдеще.

4. Отговор на Комисията - REV, получен на 3 март 2011 г., за петиции 1580/2009 и 

                                               
1 В своето решение от 15 ноември 1996 г. по дело Chahal срещу Обединеното кралство, ЕКЗПЧОС 
е постановил, че г-н Chahal не може да бъде депортиран в Индия, тъй като е съществувал реален риск да 
бъде подложен на отношение, противоречащо на член 3 от ЕКПЧ. 
2 Вж. решения на ЕСПЧ от 19 април 2001 г. по дело Peers срещу Гърция и от 20 януари 2009 г. по 
дело Sławomir Musiał срещу Полша.
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1117/2010

Предвид съобщението на Комисията от април 2010 г. относно петиция 1580/2009 и 
специално във връзка с твърденията за злоупотреба с европейските заповеди за арест, 
Комисията би желала да насочи комисията по петиции към основния източник на 
аналитична информация относно употребата на ЕЗА, а именно ежегодно 
публикуваните от Съвета отговори, които държавите-членки дават на предоставения от 
него въпросник.1 Последните годишни таблици се отнасят за 2009 календарна година. 
Въпреки това следва отново да се посочи, че Комисията няма основания за намеса в 
процедурата за ЕЗА и, както беше обяснено по-горе, не би могла да разглежда по-
задълбочено настоящата петиция. Освен това, двете лица, споменати в настоящата 
петиция, вече са освободени.

По същия начин, по отношение на петиция 1117/2010, Комисията няма правомощия за 
намеса по случая. По отношение на по-общия въпрос, повдигнат в петиция 1117/2010, 
относно това дали държавите-членки прилагат ЕЗА правилно или не, и по-специално 
дали правят това по „пропорционален“ начин (т.е. само за немаловажни случаи), това е 
важна тема, която е предизвикала значителна загриженост в някои държави-членки и е 
довела до поставянето на парламентарни въпроси. Комисията е наясно, че доверието в 
ЕЗА се влияе от систематичното издаване на ЕЗА за предаването на лица, търсени във 
връзка с често съвсем незначителни нарушения. Въпросът наскоро беше разгледан по 
конструктивен начин от Съвета на Европейския съюз.  В изпълнение на препоръките от 
окончателния доклад относно четвъртия кръг от взаимни оценки във връзка с 
европейската заповед за арест, Съветът внесе в Европейския наръчник за издаване на 
ЕЗА изменения по отношение на пропорционалността.2 Заключенията в този доклад 
бяха приети от Съвета по правосъдие и вътрешни работи от 3 юни 2010 г.3 В изменения 
наръчник вече са указани факторите, които следва да се бъдат преценени при 
издаването на ЕЗА, както и възможните алтернативи, които трябва да се обмислят 
преди да се издаде ЕЗА.4  Измененият наръчник предоставя единни насоки за 
практикуващите във всички държави-членки (съгласно съответните законови 
разпоредби, ако има такива) за начина, по който следва да бъде прилагана проверката 
за пропорционалност, преди да бъде издадена европейска заповед за арест. 
Понастоящем комисията изготвя доклад относно прилагането от 2007 г .  насам на 
Рамковото решение относно ЕЗА, в който конкретно ще се обърне внимание на въпроса 
за пропорционалността. Разбира се, този доклад ще бъде предоставен на Парламента 
във възможно най-кратък срок.

5. Отговор на Комисията (REV II), получен на 6 май 2011 г., за петиции 1580/2009 
и 1117/2010

Допълнителната информация, изпратена на 2 февруари 2011 г. от вносителя на 

                                               
1 Документи на Съвета COPEN 52 REV 5 9005/5/06, COPEN 106 REV 5 11371/5/07, COPEN 116 
REV 2

 10330/2/08, COPEN 87 REV 4 9734/4/09 и COPEN 64 REV 4 7551/7/10, достъпни на адрес 
https://esdp.consilium.europa.eu
2 Съвет 8436/2/10 COPEN, стр.3.
3 Съвет 10630/1/10 PRESSE 161.
4 Съвет 8302/4/09 COPEN 68, стр.15; 7361/10 COPEN 59, стр.4; 8436/2/10 COPEN, стр.3.
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петицията за петиция 1117/2010, не променя позицията на Комисията, тъй като съдържа 
други подробности по случая, по отношение на които, както вече беше посочено в 
съобщението на Комисията от 3 март 2011 г., тя няма правомощия да се намеси.

Комисията използва случая да информира Парламента, че докладът на Комисията 
относно прилагането от 2007 г. насам на Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. 
относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-
членки беше приет от Комисията на 11 април 2011 г. Докладът и придружаващият го 
работен документ за службите са достъпни на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm


