
 

 

 

 

Превантивни мерки и трансгранично съдебно и полицейско 

сътрудничество в наказателното правосъдие 
7 юли 2022 г., 10:00 ч. 

 

Резюме на изказванията 

 

Представяне на инициативатa „Оценка на въздействията и прилагането на мерките 

за превенция спрямо Директивите и Рамковите решения на ЕС за сътрудничество в 

наказателното правосъдие“ (PRE-RIGHTS) 

Анна Марконато, старши програмен мениджър, Централноевропейска инициатива  

 

Анна Марконато, старши програмен мениджър на Централноевропейската инициатива 

(CEI), откри събитието, като представи инициативата PRE-RIGHTS и ролята ѝ в съдебното 

сътрудничество между Европейския съюз и държавите членки в борбата с радикализацията 

и тероризма. Тя обясни как изследванията върху превантивните мерки и борбата с 

тероризма, базираните на дискусии от типа „living labs“ с участието на практикуващи 

специалисти в областта на наказателното правосъдие и обучението по теми като 

трансграничната правна помощ и превантивните практики, насърчават по-ефективна 

координация между Европейския съюз и държавите членки относно превенцията на 

престъпността. Повече информация за ролята на PRE-RIGHTS в насърчаването на борбата 

с радикализацията и подпомагането на междуинституционалното сътрудничество чрез 

адаптиране на местата за лишаване от свобода както към нуждите на сигурността, така и на 

целите на рехабилитацията, и подпомагането на прилагането на европейската заповед за 

арест (ЕЗА) и на европейската заповед за разследване (ЕЗР), могат да бъдат намерени и 

онлайн в Super-TOOLKIT на Европейската комисия. 

 
Европейската заповед за арест (Чл. 12) и Рамково решение 2009/829/ ПВР на Съвета: 

как да се постигне баланс между съображенията за сигурност и основните права 

Д-р Серджо Бианки, директор, Международен офис на Agenfor International  

 

Д-р Серджо Бианки от Agenfor International обсъди предизвикателствата, пред които са 

изправени държавите – членки на ЕС в усилията си да предпазят лицата от попадането в 

цикъла на престъпността, като използват алтернативни превантивни мерки преди и след 

съдебното производство. Въпреки че член 12 от Европейската заповед за арест (ЕЗР) урежда 

алтернативните мерки, той често е пренебрегван в съдебната практика и се сблъсква с 

допълнителни усложнения поради различията в националните съдебни системи на 



държавите членки. Д-р Бианки призовава за по-последователен подход – от прилагането на 

алтернативни санкции до по-голямо внимание при спазването на основните човешки права, 

както и до по-близко сътрудничество между съдебните и полицейските органи за по-

ефективно използване на алтернативните санкции.  

 
Процесуалните права в производства по европейската заповед за арест 

Димитър Марков, директор, Правна програма, Център за изследване на демокрацията 

      

Димитър Марков от Центъра за изследване на демокрацията представи проблема за липсата 

на гаранции за защита на процесуалните права при прилагането на ЕЗА, въпреки 

многобройните ѝ предимства, като експедитивното ѝ обработване и липсата на съдебно 

политизиране. Той посочи предизвикателствата при гарантирането на правото на 

информация, устен превод, правна помощ и достъп до адвокат. Позовавайки се на Решение 

№ 802 от 17 юли 2018 г. на Софийския градски съд, г-н Марков илюстрира прилагането на 

европейската заповед за арест по дела, свързани с тероризъм.   

 
Основните права и съдебното сътрудничество: предизвикателства и добри практики 

за хармонизацията на практиката в различните държави? 

Д-р Адриано Мартуфи, асистент, Лайденски университет, Холандия 

 

Д-р Адриано Мартуфи от Лайденския университет обсъди продължаващите усилия на 

Европейския съюз за повишаване на ефективността на правните инструменти за съдебно 

сътрудничество, основани на принципа за взаимно признаване. В презентацията си д-р 

Мартуфи направи преглед на развитието на съответната съдебна практика с цел осигуряване 

на по-последователна и адекватна защита на основните права в контекста на наказателните 

производства.  

 
Трансгранично сътрудничество в наказателното правосъдие: Регламент (ЕС) 

2017/1939, дигитализация и обмен на информация относно европейската заповед за 

разследване (ЕЗР) и Системата за ранно откриване и отстраняване (EDES) 

Д-р Фабриция Бемер, експерт, Офис на прокуратурата – Флоренция, Италия 

 

Д-р Фабриция Бемер от Прокуратурата във Флоренция, Италия, обсъди практическото 

приложение на европейската заповед за разследване (ЕЗР), която дава възможност за 

търсене на доказателства при трансгранични наказателни разследвания. Д-р Бемер обясни 

начините, по които ЕЗР може да улесни борбата с тежките трансгранични престъпления, 

включително изпирането на пари и тероризма. В заключителните си бележки тя изказа 

няколко важни наблюдения относно повишаването на ефективността на използването на 

ЕЗР, като подчерта ролята, която съответното обучение на административния персонал в 

съдилищата може да изиграе за рационализиране на съществуващите процедури.  

 


