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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно подход на ЕС към наказателното право

(2010/2310(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-
специално част трета, дял V, глава 4 от него със заглавие „Съдебно сътрудничество 
по наказателноправни въпроси“,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално 
дял VI от нея относно правосъдието,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 20 септември 2011 г., озаглавено 
„Към политика на ЕС в областта на наказателното право: гарантиране на ефективно 
прилагане на политиките на ЕС чрез наказателно право“ (COM(2011)0573),

– като взе предвид заключенията на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно примерни 
разпоредби, които да служат като насоки при разискванията в Съвета в областта на 
наказателното право,

– като взе предвид резолюцията си от 25 октомври 2011 г. относно организираната 
престъпност в Европейския съюз1,

– като взе предвид препоръката си от 7 май 2009 г. до Съвета относно разработването 
на пространство на наказателно правосъдие на ЕС2,

– като взе предвид изследванията си относно „Хармонизиране на наказателното право 
в ЕС“3 и относно „Разработване на пространство на наказателно правосъдие на 
ЕС“4,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A7-0144/2012),

А. като има предвид, че съгласно член 3, параграф 2 от Договора за Европейския съюз 
(ДЕС) Съюзът предоставя на своите граждани пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие без вътрешни граници, в което е гарантирано свободното движение на 
хора в съчетание с подходящи мерки по отношение на, наред с другото, 
предотвратяването и борбата с престъпността;

1 Приети текстове, P7_TA(2011)0459.
2 OВ C 212 E, 5.8.2010 г., стр. 116
3 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=30499
4 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=30168

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=30499
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=30168
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Б. като има предвид, че съгласно член 83 от ДФЕС Парламентът и Съветът могат да 
установят минимални правила относно определянето на престъпленията и 
санкциите,

В. като има предвид, че същевременно член 83, параграф 3 от ДФЕС въвежда 
процедурата на т. нар. „аварийна спирачка“, в случай че член на Съвета счита, че 
предложена законодателна мярка би засегнала основни аспекти на 
наказателноправната система на неговата държава, като по този начин се отчита, че 
наказателното право често отразява основните ценности, обичаи и избор на всяко 
едно общество, при все че се спазва напълно международното право в областта на 
правата на човека;

Г. като има предвид, че следователно принципите на субсидиарност и 
пропорционалност, посочени в член 5 от ДЕС, са особено приложими при 
законодателни предложения, които уреждат въпроси от областта на наказателното 
право;

Д. като има предвид, че системите на наказателното и наказателнопроцесуалното 
право на държавите членки са се развивали в течение на столетия и като има 
предвид, че всяка държава членка има свои собствени характеристики и особености, 
и като има предвид, че следователно държавите членки трябва да бъдат оставени 
сами да се разпореждат в основните области на наказателното право;

Е. като има предвид, че принципът на взаимното признаване се прилага във все повече 
политически области, особено по отношение на присъдите и съдебните решения и 
като има предвид, че този принцип се основава на взаимно доверие, което изисква 
хармонизиране на минимални стандарти за закрила във възможно най-висока 
степен;

Ж. като има предвид, че хармонизирането на наказателното право в ЕС следва да 
подпомогне развитието на обща правна култура по отношение на борбата с 
престъпността, която да допълва, но не и да замества националните правни 
традиции, и която да влияе положително върху взаимното доверие в рамките на 
правните системи на държавите – членки на ЕС,

З. като има предвид, че наказателното право трябва да представлява съгласувана 
законодателна система, подчинена на набор от основни принципи и стандарти за 
добро управление, при пълно спазване на Хартата на основните права на ЕС, на 
Европейската конвенция за правата на човека и други международни конвенции за 
правата на човека, подписани от държавите членки;

И. като има предвид, че с оглед на самата му същност, която позволява ограничаване 
на определени човешки права и основни свободи на заподозрени, обвиняеми и 
осъдени лица, в допълнение към възможния заклеймяващ ефект на наказателните 
разследвания, и предвид факта, че прекомерното използване на наказателното 
законодателство води до намаляване на ефективността, наказателното право трябва 
да се прилага като крайна мярка (ultima ratio), спрямо точно определено и 
конкретно поведение, което не би могло да бъде ефективно регулирано чрез по-леки 
мерки и което нанася значителна вреда на обществото или индивида,
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Й. като има предвид, че наказателното законодателство на ЕС по принцип следва да 
предвижда санкции само за умишлено извършени деяния или, в изключителни 
случаи, за такива, свързани с груба небрежност, и че следва да се основава на 
принципа на личната вина (nulla poena sine culpa), макар и в някои случаи да е 
оправдано да се предвиди корпоративна отговорност за определени видове 
престъпления;

К. като има предвид, че съгласно изискването за правна сигурност (lex certa) съставът 
на престъплението трябва да бъде точно формулиран, за да се гарантира 
предвидимост на неговото прилагане, обхват и значение;

Л. като има предвид, че по отношение на директивите държавите членки си запазват 
известна степен на свобода на действие относно това как да транспонират 
разпоредбите в националното си законодателство, което означава, че за да се 
отговори на изискването за правна сигурност, не само законодателството на ЕС 
само по себе си, но и неговото транспониране в националното законодателство 
трябва да бъдат от най-високо качество;

М. като има предвид, че въвеждането на наказателноправни разпоредби на ЕС не е 
ограничено до пространството на свобода, сигурност и правосъдие, но може да е 
свързано с множество различни политики;

Н. като има предвид, че до този момент Европейският съюз често е създавал 
наказателноправни разпоредби ad hoc, като така е възникнала нуждата от по-голяма 
съгласуваност,

О. като има предвид, че е необходимо Парламентът да създаде собствени процедури, 
за да гарантира, заедно със съзаконодателя, съгласувана наказателноправна система 
от най-високо качество;

П. като има предвид, че за да се подпомогне сътрудничеството в областта на 
наказателното право между Комисията, Съвета и Парламента, е необходимо 
междуинституционално споразумение;

Р. като има предвид, че в съответствие с член 67, параграф 1 от ДФЕС Съюзът 
представлява пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което се зачитат 
основните права и различните правни системи и традиции на държавите членки,

1. подчертава, че предложенията за материални наказателноправни разпоредби на ЕС 
трябва да са в пълно съответствие с принципите на субсидиарност и 
пропорционалност;

2. напомня, че наказателното право трябва напълно да зачита основните права на 
заподозрените, обвинените и осъдените лица,

3. подчертава, че с оглед на това не е достатъчно позоваване на абстрактни понятия и 
символично въздействие, а че необходимостта от нови материални 
наказателноправни разпоредби трябва да бъде доказана с помощта на необходимите 
фактически доказателства, които показват ясно, че:
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– наказателноправните разпоредби са насочени към поведение, което нанася 
значителна финансова или нефинансова вреда на обществото, индивида или група 
индивиди; 

– не съществуват други мерки за справяне с такова поведение, които да са свързани с 
по-малко вмешателство,

– съответното престъпление е особено сериозно по своя характер, има трансгранично 
измерение или пряко отрицателно въздействие върху ефективното прилагане на 
политика на Съюза в област, която е обект на мерки, насочени към хармонизиране,

– съществува необходимост от съвместна борба със съответното престъпление, т.е 
налице е практическа добавена стойност от общ подход на равнището на ЕС, като се 
вземе предвид, наред с другото, доколко разпространено и често срещано е това 
престъпление в държавите членки,

– съгласно член 49, параграф 3 от Хартата на основните права на ЕС тежестта на 
предлаганите наказания не трябва да бъде несъразмерна спрямо престъплението;

4. признава значението на останалите общи принципи, на които се подчинява 
наказателното право, като:

– принципа на личната вина (nulla poena sine culpa), който предвижда наказание само 
за умишлено извършени деяния, или в изключителни случаи за такива, свързани с 
груба небрежност;

– принципа за правна сигурност (lex certa): описанието на състава на престъплението 
трябва да бъде точно формулирано, така че лицата да могат да предвидят 
действията, които биха довели до наказателна отговорност за тях;

– принципа за забрана на обратното действие и за прилагане на по-благоприятния 
закон (lex mitior): изключения от принципа за забрана на обратното действие са 
допустими само ако са в полза на извършителя,

– принципа за едно и също престъпление да не се наказва два пъти (ne bis in idem), 
който забранява лице, осъдено или оправдано с влязло в сила съдебно решение в 
една държава членка, да бъде преследвано или санкционирано за същото 
престъпление в наказателно производство в друга държава членка,

– презумпцията за невиновност, която означава, че всяко лице, обвинено в 
престъпление, се счита за невинно до доказване на вината му в съответствие със 
закона;

5 приветства признанието на Комисията в неотдавнашното й съобщение относно 
политиката на ЕС в областта на наказателното право, че първата стъпка в 
наказателноправното законодателство следва винаги да бъде вземане на решение 
относно това дали изобщо да се приемат мерки, свързани с материални 
наказателноправни разпоредби;
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6. насърчава Комисията да предложи мерки, които, без да накърняват принципите на 
необходимост и субсидиарност, да улеснят по-последователно и съгласувано 
прилагане на действащите в ЕС материални наказателноправни разпоредби на 
национално равнище;

7. подчертава, че мерките за хармонизиране следва да бъдат предложени, на първо 
място, за да подкрепят прилагането на принципа на взаимното признаване на 
практика, а не единствено с цел разширяване на приложното поле на 
хармонизираното наказателно право на ЕС; 

8. насърчава Комисията да продължи да включва в своите оценки на въздействието 
критерия за необходимост и пропорционалност, да използва най-добрите практики 
на държавите членки с висока степен на гаранции в сферата на процесуалните 
права, да включи оценка, основана на нейния пълен списък с основни права, както и 
да въведе критерий, определящ по какъв начин предложенията й отразяват 
горепосочените общи принципи, уреждащи наказателното право;

9. подчертава необходимостта от създаването на единни минимални стандарти за 
закрила във възможно най-висока степен на заподозрените и обвиняемите в 
наказателни производства с цел укрепване на взаимното доверие; 

10. насърчава Комисията и държавите членки да вземат под внимание и 
незаконодателните мерки, които укрепват доверието между различните правни 
системи в държавите членки, увеличават съгласуваността и насърчават развитието 
на обща за ЕС правна култура във връзка с борбата с престъпността;

11 подчертава необходимостта от по-съгласуван и висококачествен подход на ЕС в 
областта на наказателното право и осъжда следвания досега фрагментарен подход;

12. приветства наличието на група за координация между службите по въпросите на 
наказателното право в рамките на Комисията и призовава Комисията да предостави 
на Парламента по-конкретна информация относно нейния мандат и начин на 
функциониране;

13. призовава за създаването на ясен, координиращ орган в рамките на Комисията за 
всички предложения, които съдържат наказателноправни разпоредби, за да се 
осигури съгласуван подход;

14. приветства съществуването на работна група на Съвета по въпросите на 
материалното наказателно право и настоява Съветът да предостави на Парламента 
конкретна информация относно това каква е нейната връзка с другите работни 
групи на Съвета, които се занимават с наказателноправни разпоредби в области на 
политиката, различни от правосъдието и вътрешните работи;

15. призовава за сключването на междуинституционално споразумение относно 
принципите и методите на работа, от които да се ръководят предложенията за 
бъдещи материални наказателноправни разпоредби на ЕС, и призовава Комисията и 
Съвета да създадат междуинституционална работна група, в рамките на която 
заедно с Парламента да подготвят такова споразумение и да обсъдят общи въпроси, 
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при целесъобразност при провеждане на консултации с независими експерти, с 
оглед на гарантирането на съгласуваност на наказателното право на ЕС;

16. вярва, че тази междуинституционална работна група следва да оказва помощ при 
определянето на подходящ обхват и приложение на наказателноправните санкции 
на равнището на ЕС, както и да разгледа съществуващото законодателство с оглед 
намаляване на фрагментацията и несъвместимостта между правните системи, 
характеризиращи настоящия подход;

17. решава да проучи по какъв начин може да бъде най-добре гарантиран съгласуван 
подход към законодателството на ЕС в областта на материалното наказателно право 
в рамките на Парламента и във връзка с това посочва липсата към момента на 
комисия по координация, както и важната роля, която правната служба може 
потенциално да изпълнява;

18. подчертава значението на създаването на информационна служба за Парламента, 
която да подпомага отделните членове на ЕП в ежедневната им работа, като по този 
начин осигурява качеството на работата на Парламента като съзаконодател;

19. подчертава, че един съгласуван подход изисква преди приемането на законодателно 
предложение във връзка с материалното наказателно право Парламентът да 
разполага с правен анализ на предложението, който да показва дали са били изцяло 
изпълнени всички изисквания, посочени в настоящата резолюция, както и какви 
допълнителни подобрения са необходими;

20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, на националните парламенти на държавите членки и на Съвета на 
Европа.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

С влизането в сила на Договора от Лисабон изградената върху стълбове структура 
беше изоставена и беше създадена основата за разработване на наказателно право 
като част от общностното право на ЕС. Като се има предвид, че в миналото дълго 
време наказателното право се считаше за област от изключителната компетентност 
на държавите членки и едва с Договора от Маастрихт от 1992 г. за пръв път беше 
направен пробив по въпроса за разработване на наказателно право на ЕС, това може 
да се счита за решение от основна важност.

Въпреки че сега Договорът формално съдържа основанието за създаване на нови 
наказателноправни разпоредби на ЕС, това не означава, че въпросът за 
наказателното право е станал по-малко чувствителен. Така например Договорът 
предвижда процедура на т. нар. „аварийна спирачка“, в случай че някоя държава 
членка счита, че предлаганото законодателство засяга основни аспекти на нейната 
наказателноправна система. Това е една извънредна процедура, включена в 
Договора.

Освен това наказателното право се различава от другите сфери на правото по това, 
че по правило ограничава някои права на човека и основни свободи на обвиненото 
и/или осъдено лице. В много случаи се ограничава свободата на движение, но дори 
когато престъплението се наказва само с глоба, най-малкото се налага ограничение 
върху правото на собственост. Подобни ограничения по принцип са законни и 
допустими, но се нуждаят от „доказване на необходимост“. Дори дадено лице да не 
бъде осъдено, самите наказателни разследвания могат да имат заклеймяващ ефект: 
хората биха могли да счетат, че „няма дим без огън“.

Освен това трябва да се имат предвид и практическите съображения. Евентуален 
наплив от нови инициативи на ЕС в областта на материалното наказателно право 
лесно би могъл да претовари националните администрации . Предложенията трябва 
да са от такъв характер, че да могат да се изпълняват и прилагат в пълна степен. 
Ресурсите на компетентните национални органи са ограничени, особено при 
настоящата икономическа криза. Съществува опасност приемането на ново 
законодателство да не доведе до по-добро правоприлагане и по този начин да 
подрони както надеждността, така и ефективността на материалното наказателно 
право на ЕС.

Поради всички тези причини ЕС трябва да възприеме изключително внимателен 
подход при създаването на нови или преразглеждането на действащи разпоредби на 
наказателното право. Историята на неговото развитие не е безупречна, както това 
беше уместно посочено от група учени, които представляват Европейската 
инициатива за наказателноправна политика. Те отбелязват, наред с другото, 
употребата на множество препратки в правните текстове като нарушение на 
принципа за правна сигурност: законодателството следва да бъде ясно и лесно 
разбираемо, така че да е предвидимо от всеки дали дадено деяние съставлява 
престъпление, или не. Това важи още повече за директивите, тъй като те трябва да 
бъдат транспонирани в националното законодателство и всяка липса на яснота може 
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да доведе до различни тълкувания, което лесно би могло да увеличи, вместо да 
намали объркването.

ЕС не е разработил отделно пространство за наказателноправни разпоредби. Те 
могат да бъдат открити в актове във връзка с правосъдието и вътрешните работи, но 
и в множество други области на политиката на Съюза. В неотдавнашното си 
съобщение относно политиката на ЕС в областта на наказателното право Комисията 
споменава например: финансовия сектор (манипулиране на пазара или злоупотреба 
с вътрешна информация), измамите, фалшифицирането, тежките нарушения на 
установените на равнище ЕС социални, технически и пазарни правила, както и 
правилата за безопасност, за професионалните транспортни услуги, тежките 
нарушения на правилата на ЕС в областта на защитата на личните данни, 
митническите правонарушения, нарушенията в областта на околната среда, 
нелегалния, недекларирания и нерегулирания риболов, както и нарушения във 
връзка с аспекти на политиките за вътрешния пазар.

Възниква въпросът как да се осигури съгласуваност и високо качество в сфера на 
правото, която се появява в толкова много различни области на политиката. На 
национално равнище често се наблюдава ситуация, при която едно звено в рамките 
на съответното министерство на правосъдието отговаря за цялостната координация 
в областта на наказателното право. Това означава, че независимо от това кое 
министерство поема инициативата за предлагане на ново законодателство, винаги 
се извършва крайна проверка от това централно звено преди приемането на проекта 
на посоченото законодателство от съответните национални органи.

При институциите на ЕС ситуацията е различна. Комисията създаде група за 
координация между службите по въпросите на наказателното право, която следва да 
изпълнява роля, сходна на тази на посоченото по-горе централно звено в рамките на 
дадено министерство на правосъдието на национално ниво. Все още не е ясно обаче 
какъв е мандатът на групата и какво следва в случай на липса на съгласие. Сигурно 
е, че някои членове на Европейската комисия носят частична отговорност, но няма 
член на Европейската комисия, който да отговаря за координацията.

В рамките на Съвета министрите на правосъдието и вътрешните работи полагат 
усилия да осигурят координация на законодателните предложения, съдържащи 
наказателноправни разпоредби. Те създадоха специална работна група по въпросите 
на материалното наказателно право, в която не само се обсъждат типични 
предложения, свързани с областта на правосъдието и вътрешните работи, а която на 
практика е компетентна за всички наказателноправни разпоредби, независимо от 
предмета им. Въпреки това посочената структура все още не успява да преодолее 
съществуващата разпокъсаност и понякога лошо качество на наказателноправните 
разпоредби на ЕС.

За съжаление, изглежда че самият Парламент има най-слабо развитата система. 
Разбира се, Парламентът разполага със специална комисия, която се занимава с 
въпросите на правосъдието и вътрешните работи – комисията по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи, но тя не е комисия по координация и не 



RR\900103BG.doc 11/13 PE454.679v03-00

BG

разполага с компетентност по отношение на всички законодателни предложения, 
които съдържат наказателноправни разпоредби.

По време на заседанието на 8 декември 2011 г. относно подхода на ЕС в областта на 
наказателното право, Правната служба на Парламента заяви, че теоретично би 
могла да предложи услугите си за предоставяне на правни консултации на 
Парламента относно качеството и съгласуваността на предлаганото 
законодателство, свързано с наказателното право. Това обаче предполага 
допълнителна, т.е. нова задача, тъй като при съществуващата понастоящем 
структура Правната служба не извършва този вид дейност. Възлагането на тази 
задача ще доведе съответно до необходимостта от допълнителни ресурси.

За да се гарантира висококачествен и съгласуван подход на ЕС в областта на 
наказателното право, е необходимо не само подобряване на споменатите вътрешни 
структури в рамките на всяка от трите институции на ЕС, но и споразумение между 
трите институции относно съответните принципи и методи на работа.

През 2009 г. Съветът прие заключения относно примерни разпоредби, които да 
служат като насоки при разискванията в Съвета в областта на наказателното право. 
През 2011 г. Комисията представи становището си в съобщение. В настоящата 
резолюция Парламентът ще изясни принципите, които са от значение за неговите 
разисквания. Така бързо се приближаваме до ситуация, при която и трите 
институции ще са изяснили позициите си, но само що се отнася до собствените им 
вътрешни законодателни процедури.

За да се подпомогне бъдещото им сътрудничество, очевидно е необходимо 
институциите да постигнат съгласие относно някаква обща рамка. Би било полезно 
подобна рамка да съдържа определен набор от принципи, на които да се подчиняват 
всички инструменти в областта на наказателното право. В допълнение могат да 
бъдат включени и примерни разпоредби като тези, които се съдържат например в 
заключенията на Съвета от ноември 2009 г. Една такава рамка би могла да служи 
като основа за оценки на въздействието, които да бъдат извършени от Европейската 
комисия, и да допринесе за подготвянето на точните правни анализи за Съвета и 
Парламента. Освен това евентуалната рамка би могла да включва прецизни насоки 
относно вътрешните процедури във всяка от институциите, ориентирани към 
гарантиране на съгласуван подход.

Теоретично погледнато, специално принципите биха могли също да подлежат на 
кодифициране посредством по-формален законодателен метод, на основание на 
предложение от Комисията, последвано от формално приемане както от Съвета, 
така и от Парламента. Като се има предвид обаче, че споразуменията относно 
вътрешните методи на работа не подлежат на приемане във вид на такъв по-
формален инструмент, това би довело до опасност от разпокъсване на рамката на 
няколко части. Следователно, единствено от практически съображения е най-добре 
междуинституционалната рамка да бъде разработена на недотам формално 
основание от междуинституционална работна група.
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Докладчикът е на мнение, че с твърде голяма лекота се предлагат 
наказателноправни разпоредби заради предполагаемото им символично и 
възпиращо действие: в този случай те целят затвърждаване на увереността у 
европейските граждани, че ЕС се отнася сериозно към тяхната сигурност и 
отправяне на ясно послание към потенциалните престъпници, че ще бъдат строго 
наказани. В действителност обаче не наказателноправните разпоредби сами по себе 
си водят до намаляване на престъпността в ЕС. Правоприлагането по отношение на 
престъпленията е също толкова важно, ако не и повече: самият факт, че ЕС е приел 
ново законодателство, не намалява престъпността. Само при положение че правните 
разпоредби са напълно ясни и съответстват на съществуващите национални 
системи, правоприлагането може да бъде ефективно. Обикновено съчетанието 
между съществуването на наказателноправни разпоредби и прилагането им оказва 
въздействие върху престъпността.

В заключение не би могло да се подчертае достатъчно силно значението на пълното 
спазване на Хартата на основните права на ЕС, както и на останалите 
международни актове относно правата на човека, при създаването на нови 
наказателноправни разпоредби. Винаги е необходима проверка за спазване на 
правата на човека, тъй като става дума за мерки, нареждащи се сред мерките с най-
висока степен на принуда, които едно правителство може да наложи на гражданите 
си. Нуждата от такава проверка не е посочена изрично в рамките на доклада, но се 
подразбира, че в контекста на споменатите принципи тя трябва да се извършва 
системно.
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