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Встъпителни бележки

1. На 8 юни 2011 г. Комисията прие предложение за директива на Европейския парламент 
и на Съвета относно правото на достъп до адвокат в наказателните производства и 
правото на комуникация при задържане1.

Това предложение е третата мярка („В1 — без правна помощ + мярка Г“) в изпълнение 
на пътната карта за укрепване на процесуалните права на заподозрени лица или на 
обвиняеми в рамките на наказателното производство, която беше приета от Съвета на 
30 ноември 2009 г.2.

  
1 11497/11 (предложение) + ADD 1 REV 1 (оценка на въздействието) + ADD 2 REV 1 

(обобщение на оценката на въздействието).
2 ОВ C 295, 4.12.2009 г., стр. 1. Първата мярка („A“ относно писмения и устния превод) 

бе приета на 20 октомври 2010 г. (ОВ 280, 26.10.2010 г., стр.1). Втората мярка („Б“ 
относно Декларация за правата) в момента се обсъжда в рамките на обикновената 
законодателна процедура (12564/10).  
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2. На заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни работи на 22—23 септември 
2011 г. Комисията представи предложението си за директива на равнище министри, а 
министрите го обсъдиха като цяло.  В рамките на това обсъждане бе споменат 
документът с позицията на пет държави-членки1, а UK и IE обявиха решението си да не 
упражнят правото си на включване в Директивата в изпълнение на член 3 от Протокол 
21 към Договора от Лисабон.

3. Председателството би желало редовно да предоставя на Съвета актуална информация 
за текущата работа по това важно досие. Ето защо то взе решение да представи 
настоящия документ относно актуалното състояние, отнасящ се до работата в 
подготвителните органи, извършена след заседанието от 22—23 септември.  

Работа в подготвителните органи
 

4. След обсъжданията по време на септемврийското заседание на Съвета работна група 
„Материално наказателно право“ обсъди проекта за директива на заседанията си от 
27—28 септември и 11—12 октомври 2011 г., а на 7 октомври 2011 г.
Координационният комитет в областта на полицейското и съдебното сътрудничество 
по наказателноправни въпроси разгледа някои конкретни въпроси по проекта за 
директива2.

5. Последните резултати от работата, в които са включени редица все още неразгледани 
предложения на председателството, са поместени в док.15120/11. След октомврийското 
заседание на Съвета ще бъде разпространен нов текст, който ще отразява резултатите 
от заседанието на работна група „Материално наказателно право“ от 11—12 октомври 
2011 г.

6. Председателството изразява признателност на всички делегации за конструктивния им 
принос по време на тези работни заседания, което даде възможност да се отбележи 
значителен напредък за постигане на споразумение, което да е приемливо за всички 
държави-членки. Когато бъде постигнато съгласие по него, текстът на общия подход 
ще послужи за основа на преговорите с Европейския парламент в рамките на 
обикновената законодателна процедура (процедура за съвместно вземане на решение).

  
1 14495/11.
2 14861/11.
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Кратък преглед на извършеното досега  

7. В хода на работата бе потвърдено, че съществува тясна връзка между голям брой от 

текстовете в проекта за директива . Това затруднява делегациите ясно да заявят 

позиция по един член, без да им е известен резултатът от обсъждането по един или 

повече други членове. Председателството осъзнава този проблем и го взима предвид 

при организацията на работата по проекта за директива. 

Кратък преглед на извършеното досега (подбрани въпроси):  

Обхват (член 2)

8. Текстът на член 2, който наред с член 3 и член 4 съставлява „сърцевината“ на 

директивата, бе предмет на разгорещен дебат в рамките на работната група1 и на 

Координационния комитет в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по 

наказателноправни въпроси.

9. Настоящата редакция на член 2 до голяма степен е подобна на съответните текстове в 

мерки А и Б. Част от делегациите обаче поставиха въпроса дали текстът на този член 

следва да бъде доусъвършенстван, така че да бъде прецизиран моментът, от който 

започват да се прилагат правата, произтичащи от директивата. По-конкретно бе 

поставен въпросът дали изразът „е било осведомено“, който е използван в текста на 

този член, не следва да бъде прецизиран2.

10. Председателството счита, че съгласуваността на мерките следва да бъде ръководен 

принцип, съпътстващ работата по следващите елементи на пътната карта. Въпреки това 

обаче бе отбелязано, че „обхватът“, използван за предходни мерки, би могъл да бъде 

предмет на (незначителни) адаптации, когато те биха били оправдани, имайки предвид 

специфичните аспекти на тази директива.

11. Друг въпрос, който бе широко дискутиран в контекста на този член, се отнася до 

изключенията за незначителни случаи и за други случаи, напр. за дисциплинарни 

производства и за случаи, свързани с престъпления, извършени в затвора или във 

военен контекст. 

  
1 14470/11
2 Вж. напр. док. 15351/11.
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Член 3 и член 4 - право на достъп до адвокат  

12. Тези текстове, които са тясно свързани, бяха предмет на продължителни дискусии. В 

какви ситуации на заподозряното лице или обвиняемия следва да се предостави право 

на достъп до адвокат?  

13. В хода на обсъжданията в подготвителните органи се оказа, че е налице широк 

консенсус по разбирането, че такова право следва да бъде предоставено най-малко при 

всички ситуации, когато заподозряно лице или обвиняем е субект на наказателно 

производство пред съд, както и когато такова лице е било задържано (лишено от 

свобода).

14. Същевременно липсва единодушие по отношение на ситуация, при която дадено лице е 

приканено да се яви доброволно в полицейски участък ( или подобно място), с цел да 

бъда разпитано от разследващи или други компетентни органи1, както и ситуацията, 

при която лицето е спряно на улицата и е приканено да отговори на въпроси, поставени 

от такива органи. Тези хипотези трябва да бъдат разгледани допълнително и в

светлината на обхвата на директивата, регламентиран в член 2.

15. „Процесуалните действия или действията по събиране на доказателства“ бяха 

обсъждани неколкократно. С оглед на широкообхватното предложение на Комисията 

по тази точка голяма част от делегациите  поискаха тези действия да бъдат заличени от 

текстовете на член 3 и член 4. Комисията, с подкрепата на няколко други делегации,  би 

желала да запази разпоредбите, с евентуални изменения в текста.

  
1 При „доброволен“ разпит в полицейски участък засегнатото лице не винаги имат статут 

на заподозряно или на обвиняем от самото начало. В действителност то може да бъде 
разпитвано като свидетел (фигура, която не е обхваната от настоящата директива) и 
едва по време на разпита да се превърне в заподозряно лице или в обвиняем в 
извършването на престъпление. Би могло да се обмисли дали тази „сива зона“ може да 
бъде уредена чрез внасяне на яснота в обхвата на директивата.
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Член 7 и член 8 - поверителност и дерогации

16. Член 7 и член 8, съответно относно „поверителността“ и „дерогациите“, бяха предмет 

на целенасочени дебати в работната група1 и в Координационния комитет в областта на 

полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. В резултат 

от тези дебати бе договорено въвеждането в текста на член 7 на конкретна, строго 

определена възможност за дерогации от принципа на поверителност. Държавите-

членки постигнаха съгласие да разширят обхвата на концепцията за „наложителните 

причини“ в текста на член 8. 

17. Нерешен е и въпросът, отнасящ се до обхвата на прилагане на член 8 по отношение на 

член 5 и член 6. В последния случай (правото на комуникация с консулски или 

дипломатически служби) бе поставен въпрос дали въобще са необходими дерогации. 

Член 13 - Средства за правна защита  

18. Член 13 засяга въпроса за средствата за правна защита. В първоначалното предложение 

на Комисията се предвижда задължението да се гарантира наличие на ефективни 

средства за правна защита и се предлага показанията или доказателствата, получени в 

нарушение на правото на достъп до адвокат, да не могат да бъдат използвани на нито 

един етап от процедурата като доказателства срещу засегнатото лице, като 

същевременно се запази известна свобода за преценка в случаите, в които използването 

на подобни доказателства не би засегнало правата на защитата.

19. Почти всички държави-членки дадоха ясно да се разбере, че не биха могли да приемат 

текста на предложението на Комисията. Много държави-членки дадоха ясно да се 

разбере също така, че следва да не бъдат давани каквито и да било указания на съдиите 

по въпроса каква стойност имат показанията, получени от заподозряно лице или 

обвиняем в нарушение на правото му на достъп до адвокат, или в случаите, в които 

съгласно предложената директива се разрешава дерогация от това право.

  
1 14568/11. 
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20. В търсене на компромис в момента председателството обмисля решение, според което 

държавите-членки биха разполагали със средства за правна защита по националното си 

право, като от друга страна се посочи, че въпросът за стойността, придавана на 

показания, получени от заподозряно лице или обвиняем в нарушение на правото му на 

достъп до адвокат, следва да се разглежда от компетентен наказателен съд.

Предимството на едно такова решение би било, че няма намеса в системите на 

държавите-членки и не се дават указания на националните съдии, като същевременно 

се гарантира, че е взет предвид въпросът за преценката на стойността на показания, 

придобити в нарушение на правото на достъп до адвокат, което би допринесло за 

повишаване на взаимното доверие между съдебните органи. 

Хоризонтални въпроси

21. При обсъжданията възникнаха и няколко хоризонтални въпроса. Един от тях засяга 

основното разбиране за понятието „право на достъп до адвокат“. Независимо от 

трудностите в „класифицирането“ на системите на държавите-членки, могат да бъдат 

направени следните бележки:  

22. От една страна част от държавите-членки са на мнение, че правото на достъп до 

адвокат следва да предоставя на заподозряното лице или на обвиняемия право, което 

води до действително оказване на адвокатска помощ, ако лицето е изразило желание да 

бъде подпомагано от адвокат.   В рамките на тези системи отговорността за 

упражняване на правото на достъп до адвокат се носи, поне отчасти, от публичните 

органи (подход на гаранциите).  

23. От друга страна, в значителен брой държави-членки е предвидена различна система, 

при която правото на достъп до адвокат не означава непременно, че заподозряното 

лице или обвиняемият ще бъдат винаги подпомагани от адвокат. При тази система 

отговорността за осигуряване на достъп до адвокат се измества върху заподозряното 

лице или обвиняемия. Според тези държави-членки правото на достъп до адвокат  

следва да предоставя на заподозряното лице или на обвиняемия възможност за 

подпомагане от адвокат (подход на възможността).
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24. Тези различия в правните системи оказват влияние върху подхода на държавите-членки 

към обхвата на предложената директива. От една страна, първата група държави-

членки изразява загриженост, че осигуряването на широк обхват на правото на достъп 

до адвокат може да доведе до значителни процесуални и финансови последици. От 

друга страна, втората група е склонна да осигури относително широк набор от права.

Според тях правото на достъп до адвокат на заподозрените лица или обвиняемите 

следва да бъде върховен принцип и в началния етап на наказателното производство, 

дори и това право да не бъде упражнено на всяка инстанция. Някои други държави-

членки и Комисията не виждат непременно противоречие в тези подходи и твърдят, че 

е възможно да се намери приемливо решение посредством намирането на подходяща 

формулировка.

25. Председателството счита, че дискусиите по този въпрос следва да продължат, така че в 

директивата да става ясно какво точно предполага правото на достъп до адвокат и да се 

разсеят опасенията относно конкретните начини за упражняването му ( напр. 

претърсване в дома на лицето  не е необходимо да се третира по  същия начин както 

разпита). По този начин ще се предотвратят проблеми с тълкуването, които могат да 

възникнат на по-късен етап или проблеми, свързани с това дали директивата се 

изпълнява правилно на национално равнище.  

Заключителни бележки

26. Съгласно член 67, параграф 1 от ДФЕС, Съюзът представлява пространство на свобода, 

сигурност и правосъдие, в което се зачитат, наред с останалото, различните правни 

системи и традиции на държавите-членки. Освен това член 82, параграф 2 от ДФЕС 

предвижда, че в контекста на установяването на минимални правила следва да се 

отчитат различията между правните традиции и системи на държавите-членки.

27. Във връзка с това председателството счита, че директивата следва, доколкото е 

възможно, да бъде приложима в системите на всички държави-членки във вида, в 

който те функционират понастоящем, с разбирането, че самата директива следва да 

предоставя високо ниво на гаранции, съответстващи напълно на стандартите на 

Европейската конвенция за правата на човека, както тя се тълкува в съдебната практика 

на Европейския съд по правата на човека.
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28. Председателството изразява благодарност за отличното сътрудничество по това досие, 

оказано от всички заинтересовани страни, както и за активния и конструктивен подход 

на делегациите още от самото начало на работата. Председателството ще призове 

Комисията и държавите-членки да продължат да прилагат този конструктивен подход и 

да демонстрират гъвкавост, когато това е възможно, така че в скоро време да могат да 

бъдат постигнати осезаеми резултати по това важно досие, в полза на всички. 

____________________


