
РОЛЯТА НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪIОЗ ЗА 
РАЗВИТИЕТО НА ПРАВНИЯ РЕД В СФЕРАТА НА СЪДЕБНОТО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

Тодор Коларов 

Освен законодателството, което се приема в рамките на ЕС, 

важно значение за развитието на съдебното сътрудничество по 

наказателни дела, а оттам и за противодействието на международната 

организирана престъпност, има и Съдът на ЕС. Компетентността на 

Съда в рамките на бившия Трети стълб на ЕС е установена с член 46 от 
ДЕС, която бе в значителна степен разширена в сравнение със 

ситуацията преди Договора от Амстердам. Според тази разпоредба 

Съдът на ЕС получава компетентност при условията на член 35 от ДЕС. 
Както отбелязва Стив Пиърс, разпоредбите на чл. 35 (1) - (4), заедно с 
Декларация 1 О от Заключителния акт на Договора от Амстердам, на 
практика закрепват в договора онова, което е било предвиждано като 

правомощия на Съда на ЕС (тогава Съд на ЕО) в Конвенциите от 1996 
г. Член 35 (1) гласеше, че Съдът на ЕС има юрисдикция по 

преюдициални въпроси за валидността и тълкуването на рамкови 

решения и решения, тълкуване на конвенции по Глава VI и по 

валидността и тълкуването на мерки, приети по изпълнението им. Всяка 

държава членка обаче следва да направи декларации по член 35 (2), с 
което изрично да признае юрисдикцията на съда. Държавите членки 

също така трябва изрично да посочат в декларациите си дали всички 

техни национални съдилища могат да се обръщат към Съда на ЕС, или 

само съдилищата, които са последна инстанция по производството. 

Един от важните въпроси, на които Съдът на ЕС отговаря чрез 

решенията си, касае неговата компетентност. Дали компетентността му 

в рамките на бившия Трети стълб е по-широка от обособената в член 35 
ДЕС? Този въпрос получава своето разрешение по делата Gestoras Pro
Aministia1 и Segi2. В тези дела Първоинстанционният съд трябва да се 
занимае с въпроса за обезщетение за вреди, нанесени на обвинени в 

тероризъм организации, които оспорват квалифицирането им като 

такива от Съвета чрез Обща позиция, приета в рамките на 

правомощията му по Втория и Третия стълб. Първоинстанционният съд 

отхвърля исковете, като отбелязва, че чл. 46 от ДЕС чрез препращане 
към чл. 35 изчерпателно изброява подсъдността на съда. Искането за 
обезщетение не е сред изброените в тази разпоредба на договора. Освен 

1 Дело С-354/04 Р, сборник на съдебната практика 2007, с. 1-01657. 
2 Дело С-355/04 Р, сборник на съдебната практика 2007, с. 1-01657. 
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това съдът отбелязва, че и чл. 46 (д) от ДЕС не дава повече правомощия 
на съда по дела в рамките на Третия стълб3 , като следва съдебната 
практика по делото UPA4. Съдът на ЕС отхвърля обжалването на 
решението на Първоинстанционния съд на ЕО по делата Gestoras Pro
Aministia и Segi. Той отбелязва, че Първоинстанционният съд правилно 
е отказал да разглежда въпроса за щети в рамките на Третия стълб. 

Изричното мнение на съдиите е, че чл. 35 не позволява разглеждането 
на дела, касаещи обезщетение, защото разпоредбата на ДЕС е 

изчерпателна и не позволява разширително тълкуване. 

По друг аспект на въпроса за компетентността си Съдът се 

произнася и при разглеждане на делата Yusuf5 и Kadi6. Въпросът, 
свързан с компетентността, е усложнен, понеже става дума за акт, 

прилагащ резолюции на Съвета за сигурност на ООН. Съдът отбелязва, 

че съгласно общностното право "законосъобразността на всяка правна 

уредба, приета от общностните институции, включително за прилагане 

на резолюция на Съвета за сигурност, подлежи на пълен контрол от 

страна на Съда"7 . Съдът отбелязва, че условие за законосъобразност на 
законодателството, което ЕС приема, е съблюдаването на минималните 

критерии в областта на правата на човека8 . Според постоянната съдебна 
практика основните права са неразделна част от общите принципи на 

правото, за чието спазване следи Съдът. В това отношение Съдът се 

вдъхновява от общите за държавите членки конституционни традиции, 

както и от указанията, съдържащи се в международните актове за 

защита на правата на човека, към които държавите членки са се 

присъединили или в чието изготвяне са участвали. Това е така, защото 

спазването на правата на човека е условие за законосъобразност на 

актовете на ЕС и Съюзът не може да допуска мерки, които са 

несъвместими със спазването на тези права.9 Съдът не оспорва по
високия ранг на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН: 

"Евентуално решение на общностна юрисдикция, което постановява, че 

общностен акт, чиято цел е да бъде приложена такава резолюция, 

противоречи на норма от общностния правен ред, която е от по-висок 

3 Чл. 46 (д) от ДЕС дава на Съда на ЕС правомощия по дела, касаещи човешките 
права. 

4 Дело С-50/00 Р, UPA, сборник на съдебната практика 1999, с. 11-03357. 
5 Дело С-415/05 Р, сборник на съдебната практика 2005, с. II-03533. 
6 Дело С-402/05 Р, сборник на съдебната практика 2005, с. 11-03649. 
7 Съединени дела С-402/05 Р и С-415/05 Р, сборник на съдебната практика 2008, с. 1-
06351, пар. 278. 
8 Пак там, пар.279. 
9 Пар. 283 - 284. 
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ранг, не би означавало, че се оспорва предимството на тази резолюция в 

международноправен план." 10 

Същевременно той утвърждава компетентността си по 

прилагането на резолюциите в рамките на ЕС: " .. .принципите, на които 
се подчинява създаденият от Организацията на Обединените нации 

международен правен ред, не предполагат, че е изключен съдебен 

контрол за вътрешната законосъобразност на спорния регламент с оглед 

на основните права поради обстоятелството, че целта на този акт е да 

бъде приложена резолюция на Съвета за сигурност, приета на 

основание глава VII от У става на Организацията на Обединените 

нации." 11 

Делата, които Съдът на ЕС разглежда, имат важно значение за 

установяване и утвърждаване на някои от основните принципи на 

съдебното сътрудничество по наказателните производства. Първото 

дело, касаещо проблеми на съдебното сътрудничество по наказателни 

дела, по което Съдът на ЕС се произнася, е Goztitok & Brtigge12, 

последвано от много други, в които Съдът има възможността да се 

произнесе и по редица елементи на принципа за избягване на повторна 

наказуемост. 13 В обединеното дело Съдът разглежда въпроса за обхвата 
на принципа ne bis in idem. По делото Gasparini 14 Съдът отбелязва, че 
при ne Ьis in idem става въпрос само за лица, спрямо които 

възможността за по-нататъшното наказателно преследване е погасена, 

независимо дали това е станало с участието на съд, а в споменатото 

вече Goztitok & Brtigge 15 е установено, че това са не само делата, 
приключили със съдебно решение, но и случаите, при които 

прокуратурата без участието на съда прекратява наказателното 

преследване. В Gasparini 16 приложимостта на принципа е разширена и 
спрямо случаи на изтекла погасителна давност. В решенията по делата 

Van Esbroeck17, Van Straaten18, Gasparini 19, Kraaijenbrink20 Съдът тълкува 

10 Пар. 288. 
11 Пар. 299. 
12 Съединени дела С-187/01 Ри С-385/01 Р, сборник на съдебната практика 2003, c.I-
01345 . 
13 Делата С-469/03 Miraglia, сборник на съдебната практика 2005, с. 1-02009; С-436/04 
Van Esbroeck, сборник на съдебната практика 2006, с. 1-02333; С-467/04 Gasparini, 
сборник на съдебната практика 2006, с. 1-09199; С-150/05 Van Straaten, сборник на 
съдебната практика 2006, с. 1-09327; С-288/05 Kretzinger, сборник на съдебната 

практика 2007, с.1-06441; 367/05 Kraaijenbrink, сборник на съдебната практика 2007, с. 
I-06619; С-491/07 Turansky, сборник на съдебната практика 2008, с. I-11039; С-297 /07 
Bourquain, сборник на съдебната практика 2008, с. 1-09425. 
14 Дело С-467/04 Р, сборник на съдебната практика 2006, с. 1-09199. 
15 Цит. по-горе. 
16 Цит. по-горе. 
17 Дело С-436/04 Р, сборник на съдебната практика 2006, с. 1-02333. 
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критериите за идентичност на деянията, в Kretsinger21 се произнася по 
въпроса кога наказанието се счита за приведено в изпълнение. 

В Goztitok & Brtigge22 Съдът също така за първи път споменава 
принципа на взаимно доверие между държавите членки в правосъдните 

им системи и взаимно признаване на законите, дори ако резултатът би 

бил различен в собствената им държава.23 

Изключително важна е ролята на Съда при утвърждаване на 

принципите на взаимно признаване и взаимно доверие. Те намират 

своето практическо утвърждаване в Goztitok & Brtigge, след като 

Европейският съвет в Тампере (1999 г.)24 стига до заключението, че 
взаимното признаване е основа, на която трябва да се гради 

установяването на единно пространство на свобода, сигурност и 

правосъдие в рамките на ЕС, а Рамковото решение за Европейска 
25 ~ с 

заповед за арест е първият акт, които го въвежда на практика. ъдът 

се придържа към тази практика и в следващите си решения, напр. в 

делата Kozlowski26 и Wolzenburg27 , при които разглежда аспекти на 
приложението на принципа за взаимно доверие и взаимно признаване. 

Така напр. в Pustovarov28 Съдът е изправен пред въпроса кои са 
релевантните критерии, за да се прецени дали предаденото лице е 

наказателно преследвано за "различно престъпление" от това, за което 

се иска предаване. Съдът се произнася, че в духа на принципите за 

взаимно признаване и взаимно доверие в Рамковото решение за 

Европейската заповед за арест: "За да се определи дали става дума за 

"различно престъпление" от това, за което се иска предаване, следва да 

се провери дали признаците на състава на престъплението съгласно 

неговото законово описание от издаващата държава членка са тези, за 

които лицето е предадено, и дали съществува достатъчно съответствие 

между данните, съдържащи се в заповедта за арест, и посочените в 

последващия процесуален акт. Промени в обстоятелствата, свързани с 

18 Дело С-150/05 Р, сборник на съдебната практика 2006, с. 1-09327. 
19 

Цит. по-горе. 
20 Дело С-367/05 Р, сборник на съдебната практика 2007, с. I-06619. 
21 Дело С-288/05 Р, сборник на съдебната практика 2007, с. I-06441. 
22 Цит. по-горе. 
23 Интересно е да отбележим, че Генералният адвокат Коломер в мнението си по 
делото прави анализ на разпоредбите в националните законодателства на тогавашните 

държави членки (с изключение на Гърция), от които става ясно, че споразумението за 

прекратяване на наказателното производство води до прекратяване на делото и то се 

приравнява на окончателно решение на делото. 

24 Цит. по-горе. 
25 Цит. по-горе. 
26 Дело С-66/08 Р, сборник на съдебната практика 2008 с. I-06041, пар. 31. 
27 Дело С-123/08 Р, сборник на съдебната практика 2009, с. I-09621, пар.56. 
28 Дело С-388/08 PPU, сборник на съдебната практика 2008, с. 1-08993. 
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времето и мястото, са допустими, доколкото произтичат от 

доказателствата, събрани в хода на производството, образувано в 

издаващата държава членка, за поведението, описано в заповедта за 

арест, доколкото не засягат характера на престъплението„.29" 
Специално внимание заслужава делото Maria Pupino30, в което 

Съдът на ЕС de facto въвежда принципа за лоялно сътрудничество в 
сферата на съдебното сътрудничество по наказателни дела. Делото е 

свързано с повдигнат пред Съда преюдициален въпрос за тълкуване на 

рамково решение в областта на Третия стълб. В мотивите по делото 

Съдът отбелязва, че ЕС не би могъл да изпълнява ефективно задачите 

си, ако принципът на лоялно сътрудничество, според който от 

държавите членки се изисква да вземат всички възможни мерки, за да 

изпълнят задълженията си съгласно правото на ЕС, не се прилага в 

сферата на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателни 

дела. Поради това Съдът на ЕС прави заключението, че принципът за 

тълкуване на националното право в съответствие с правото на ЕС е 

задължителен и в Третия стълб. Така националният съд е длъжен да 

направи всичко възможно с оглед буквата и духа на нормата, така че да 

получи желания резултат и да се съобрази с разпоредбата на чл. 34(2)(Ь) 

от ДЕС. Това, разбира се, следва да се прави, като се спазват общите 

принципи на наказателното право. По този начин Съдът на ЕС 

разширява приложното поле на наднационалните принципи за 

ефективност и лоялно сътрудничество, основаващи се на чл. 1 О от 
Договора за ЕО като принцип в Третия стълб. Принципът за лоялно 

сътрудничество в рамките на правосъдието и сътрудничество по 

наказателни дела е утвърден и вече е установена практика на Съда на 

ЕС, както става ясно и от Segi31 . 

Утвърждаването на принципа на лоялно сътрудничество обаче 

не е безпроблемно. Съдът на ЕС се сблъсква с позицията на 

Конституционния съд на Германия, който очевидно пренебрегва 
доктрината за лоялно сътрудничество в Pupino32, когато разглежда 
конституционосъобразността на национална норма, транспонираща 

Рамковото решение за Европейската заповед за арест. Германският съд 

не приема наложеното от Съда на ЕС правило, че сътрудничеството в 

тогавашния Трети стълб може да доведе до задължение за 

националните съдилища да тълкуват националното си право, така че то 

да е в унисон с Рамковото решение за Европейската заповед за арест, 

въпреки че рамковото решение няма директен ефект. 

29 Пар. 57, Pustovarov. 
·о , Дело С-105/03, сборник на съдебната практика 2005, с. I-05285. 
31 Цит. по-горе, пар. 52. 
32 Цит. по-горе. 
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Конституционният съд на Германия изтъква международния характер 

на сътрудничеството в Третия стълб като основание за възприетата от 

него линия.33 Германският съд не приема в частност, че правата на 
гражданите на Федералната република са гарантирани по смисъла на 

чл. 16 на конституцията на страната. 
Белгийският конституционен съд се сблъсква с аналогичен 

въпрос, свързан с конституционните последици от премахването на 

двойната наказуемост при прилагането на Европейската заповед за 

арест. За разлика от другите конституционни съдилища34 , той използва 
процедурата за искане на преюдициално становище от Съда на ЕС35 . 
Делото Advocaten voor de Wereld36 поставя фундаментални въпроси, 
които са част от дискусията за действителността на Рамковото решение 

и конституционосъобразността на транспонирането на Рамковото 

решение на ниво ЕС. С искова молба на Advocaten voor de Wereld, 
предявена пред белгийски съд, се иска пълна или частична отмяна на 

закона, който въвежда в белгийското право разпоредбите на Рамковото 

решение. Advocaten voor de Wereld твърди, че Рамковото решение е 
недействително, тъй като материята на Европейската заповед за арест 

трябва да се въведе с конвенция, доколкото по силата на чл. 34, пар.2, 
буква б от ДЕС, рамкови решения могат да се приемат единствено за 

целите на "сближаването на законовите и подзаконовите разпоредби на 

държавите членки", какъвто не е настоящият случай. На второ място в 

иска се твърди, че разпоредбата на закона, който въвежда във 

вътрешното белгийско право чл.2, пар. 2 от Рамковото решение, 

нарушава принципа за равенство и за недопускане на дискриминация, 

тъй като има отклонение от изискването за повторно наказване. 

Съдът на ЕС не открива нарушение, което да засегне 

действителността на Рамковото решение относно Европейската заповед 

за арест и процедурите за предаване между държавите членки. Съдът се 

произнася, че: "Противно на становището на Advocaten voor de Wereld, 
липсва каквото и да било основание да се заключи, че сближаването на 

законовите и подзаконовите разпоредби на държавите членки чрез 

приемане на рамкови решения „. визира единствено посочените в 

чл. 31, пар. 1, буква д от ДЕС наказателноправни норми на тези 

33 BVerfG, Neue Juristische Wochenschrift, 58 (2005), 2291. 
34 Полша, Чехия, Германия, Кипър, Гърция и др„ 
35 Искането за преюдициално становище от Конституционния съд на Белгия има и 
друго важно значение. Това е първият случай в рамките на бившия Трети стълб на ЕС, 

в който конституционен съд фактически признава върховенството на Съда на ЕС да 

тълкува националните норми, касаещи транспонирането на актове относно съдебното 

и полицейското сътрудничество по наказателни дела. 
36 Дело С-303/05 Р, сборник на съдебната практика 2007, с. 1-03633. 
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държави, а именно правилата, отнасящи се до съставите на 

престъпленията и до наказанията в областите, изброени в цитираната 

разпоредба. "37 

"На първо място, следва да се отбележи, че съгласно член 6 от 
ДЕС Съюзът се основава на принципа на правовата държава и зачита 

основните права така, както те са гарантирани от Европейската 

конвенция за защита правата на човека и основните свободи, ... и така, 
както произтичат от конституционните традиции, общи за държавите 

членки, като общи принципи на правото на Общността. Поради това 

институциите подлежат на контрол за съответствие на техните актове с 

договорите и с общите принципи на правото, подобно на държавите 

членки във връзка с въвеждането на правото на Съюза ... 
Безспорно е, че сред тези принципи фигурират както принципът 

за законоустановеност на престъплението и наказанието, така и 

принципът за равенство и за недопускане на дискриминация, които са 

препотвърдени съответно в членове 49, 20 и 21 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз ... "38 

По отношение на списъка в чл. 2 (2) Съдът на ЕС отбелязва, че 
" ... този списък не съдържа легални дефиниции на посочените в него 
престъпления, а само твърде общо определени категории нежелани 

прояви. За разлика от лицата, лишени от свобода на основание, което не 

е свързано с Европейска заповед за арест, лишените от свобода в 

резултат от изпълнение на Европейска заповед за арест без проверка за 

повторно наказване не се ползват от гаранцията, според която 

наказателният закон трябва да отговаря на изискванията за точност, 

яснота и предвидимост, така че всяко лице към момента на извършване 

на дадено деяние да знае дали същото съставлява или не престъпление. 

Следва да се напомни, че принципът за законоустановеност на 

престъплението и наказанието (nullum crimen, nulla poena sine lege ), 
който е част от общите принципи на правото, залегнали в основата на 
общите конституционни традиции на държавите членки, е провъзгласен 

и в различни международни договори, и по-конкретно в чл. 7, пар. 1 от 
Европейската конвенция за защита правата на човека и основните 

свободи ... "39 

"Съгласно чл. 2, пар. 2 от Рамковото решение, изброените в тази 
разпоредба престъпления, . "ако в издаващата държава членка са 

наказуеми с лишаване от свобода или с мярка, изискваща задържане за 

максимален срок, не по-малък от три години, и така, както са 

определени в законодателството на издаващата държава членка", дават 

37 Пак там, пар. 32. 
38 Пар. 45-46. 
39 Пар. 49. 
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основание за предаване съгласно Европейска заповед за арест без 

проверка за повторно наказване на деянието. 

Поради това дори държавите членки да възпроизведат буквално 

изброяването на категориите от престъпления, посочени в чл. 2, пар. 2 
от Рамковото решение с оглед на неговото въвеждане, самата 

дефиниция на тези престъпления и предвидените за тях наказания се 
съдържат в правото "на издаващата държава членка". Рамковото 

решение няма за цел да съгласува елементите от фактическите състави 

на въпросните престъпления или предвидените за тях наказания. 

Следователно, макар чл. 2, пар. 2 от Рамковото решение да 

премахва проверката за повторно наказване по отношение на 

упоменатите в тази разпоредба категории престъпления, тяхното 

определяне и установяването на съответните наказания продължава да 

се урежда от правото на издаващата държава членка, която, както 

впрочем посочва чл. 1, пар. 3 от същото рамково решение, трябва да 
спазва основните права и основните правни принципи, залегнали в чл. 6 
ЕС, и в резултат на това - принципа за законоустановеност на 
престъплението и наказанието. 

Ето защо чл. 2, пар. 2 от Рамковото решение, доколкото 

премахва проверката за повторно наказване за престъпленията, 

посочени в тази разпоредба, не е недействителен поради нарушение на 

принципа за законоустановеност на престъплението и наказанието."40 
Съдът на ЕС дава друго важно тълкуване на разпоредбите на 

Рамковото решение за Европейска заповед за арест по делото 

Kozlowski41 . По това дело Районният съд в Тучола, Полша, иска 
предаването на г-н Козловски - полски гражданин, намиращ се на 

територията на Германия, където няма постоянна работа, семейство или 

роднини. Искането е за изтърпяване на наказание, наложено му от 

полския съд. Чл. 4 (6) от Рамковото решение за Европейската заповед за 
арест посочва като факултативно основание за неизпълнение на 

Европейска заповед за арест, лицето, чието предаване се иска, "да се 

намира или да е гражданин или пребиваващ в изпълняващата държава 

членка" и тази държава да поема изпълнението на наказанието съгласно 

своето право. Както отбелязва Съдът, Рамковото решение не определя 

обхвата на тези две понятия. Съдът подчертава, че понятието "се 

намира" не следва да се тълкува разширително, в смисъл, че 

издирваното лице, което без да е гражданин на изпълняващата държава 

членка или без да пребивава в нея, временно се намира на територията 

на изпълняващата държава членка. Съдът не приема становището, че 

40 Пар. 51-54. 
41 Цит. по-горе. 
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термините "пребиваващ" и "се намира" са еднакви, нито че 

определението на тези две понятия може да бъде оставено за преценка 

от всяка държава членка, а следва да получи универсално тълкуване. С 

оглед на съдържанието на запитването Съдът отбелязва, че г-н 

Козловски не пребивава в Германия и тълкува единствено понятие "се 

намира". 

"За да се определи дали в конкретен случай между издирваното 

лице и изпълняващата държава членка е налице връзка, която позволява 

да се заключи, че то попада в обхвата на понятието "се намира" по 

смисъла на чл. 4, точка 6 от Рамковото решение, следва да се направи 
обща преценка на редица обективни елементи, които характеризират 

положението на това лице, сред които по-конкретно фигурират 

продължителността, естеството и условията на престоя на издирваното 

лице, както и семейните и икономическите връзки, които то има с 

изпълняващата държава членка."42 
Като отбелязва, че едно-единствено, характеризиращо 

съответното лице обстоятелство, не може да бъде от решаващо 

значение, Съдът счита, че обстоятелствата, дали лицето пребивава 

непрекъснато в изпълняващата държава членка и дали пребивава в 

държавата членка в съответствие с националното законодателство във 

връзка с влизането и престоя на чужденците, без да са решаващи, могат 

да бъдат релевантни за изпълняващия съдебен орган, когато той трябва 

да определи дали положението на заинтересованото лице попада в 

приложното поле на чл. 4, точка 6 от Рамковото решение. По

конкретно, само на основата на продължителността, естеството и 

условията на неговия престой, както и липсата на семейни връзки и 

наличието на слаби икономически връзки с изпълняващата държава 

членка, не може да се приеме, че такова лице попада в обхвата на 

понятието "се намира" по смисъла на чл. 4, точка 6 от Рамковото 
решение. 

С огшщ на всички изложени по-горе съображения, на първия 

въпрос следва да се отговори, че чл. 4, точка 6 от Рамковото решение 
трябва да се тълкува в смисъл, че: издирвано лице е "пребиваващо" в 

изпълняващата държава членка, когато се е установило в последната 

като място на действително пребиваване, и "се намира" в нея, когато в 

резултат на траен престой с определена продължителност в тази 

държава членка е установило връзка с тази държава, чиято степен на 

близост е сходна с произтичащата от пребиваване. За да се определи 

дали между издирваното лице и изпълняващата държава членка е 

налице връзка, която позволява да се заключи, че то попада в обхвата 

42 Пак там, пар. 48. 
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на понятието "се намира" по смисъла на посочения чл. 4, точка 6, 
изпълняващият съдебен орган следва да направи обща преценка на 

редица обективни елементи, които характеризират положението на това 

лице, сред които по-конкретно фигурират продължителността, 

естеството и условията на престоя на издирваното лице, както и 

семейните и икономическите връзки, които то има с изпълняващата 

държава членка. 

Съдът на ЕС има роля за утвърждаване на принципа на защита 

правата на човека в рамките на съдебното сътрудничество по 

наказателни дела. Всъщност делата, които оказват голямо значение за 

развиване на позицията на Съда в тази рубрика, са така наречените 

"дела за тероризъм". В решенията си по тези дела обаче Съдът ясно и 

недвусмислено подчертава, че принципите са приложими за всички 

сфери на съдебното сътрудничество по наказатешш дела при 
противодействие на международната организирана престъпност. 

В делото Segi43 , както и в Gestoras Pro-Aministia44, със своята 
жалба организацията Segi иска отмяна на Определение на 

Първоинстанционния съд на Европейските общности по дело, с което 

последният е отхвърлил предявения от тях иск за обезщетяване на 

вредите, които те твърдят, че са претърпели вследствие на включването 

им в списъка на лицата, групите и образуванията, посочени в чл. 1 от 
Обща позиция 2001/931/ОВППС на Съвета от 2001 г. за прилагането на 
специални мерки за борба с тероризма.45 Тук Съдът на ЕС се придържа 
към позиция, че от чл. 6 от ДЕС е ясно, че ЕС е основан на принципа на 
върховенство на закона и зачитане на основните права. 46 

Съдът на ЕС се сбъсква с още по-съществено предизвикателство 

при разглеждане на делата Yusuf & Kadi47 . Става дума за дело за 
обявяване за недействителен акт на Съвета, който е приет, за да приведе 

в действие в рамките на Общността резолюции на Съвета за сигурност 

на ООН48 във връзка с противодействието на международния теоризъм 
и, по-специално, насочени към запориране на финансови активи, 

принадлежащи на определени лица и организации, свързани с Осама 

бен Ладен, Ал Кайда и талибаните. През 2005 г. Първоинстанционният 
съд отхвърля иска поради липса на компетентност. Разглеждайки 

въпроса за компетентността си да се произнесе, съдът отбелязва, че 

43 Цит. по-горе. 
44 Цит. по-горе. 
45 08 L 344, 28.12.2001, с. 93-96, специално българско издание: глава 18, том О 1, с. 
179-182. 
46 Пак там, пар. 51. 
47 Цит. по-горе. 
48 Резолюции 1267 от 1999 г., 1333 от 2000 г. и 1390 от 2002 г. 
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Общността не е адресат на резолюциите и следователно счита 

компетентността си ограничена до установяване само дали 

резолюциите нарушават jus cogens. Съдът се произнася, че 

запорирането на активите не нерушава права, защитени от jus cogens, и 
поради това отхвърля иска. Решението е обжалвано от Кади49 . Въпросът 
за защита на правата на човека е квалифициран от Генералния адокат 

Мадуро като "основния въпрос в делото".50 

Съдът не намира основание за извод, че е допустимо отклонение 
от принципите на свободата, демокрацията, както и спазването на 

правата на човека и основните свободи51 . Като разглежда процедурата 
по преразглеждане пред Комитета по санкциите в рамките на този 

режим на Организацията на Обединените нации, Съдът стига до извода, 

че тя нито би могла да доведе до общ съдебен имунитет в рамките на 

вътрешния правен ред на Общността, нито предлага гаранциите на 

съдебна защита: " ... общностните юрисдикции ... са длъжни да осигурят 
контрол, който по принцип трябва да е пълен, за законосъобразността 

на всички общностни актове с оглед на основните права, които са 

неделима част от общите принципи на общностното право, 

включително по отношение на общностни актове като спорния 

регламент, чиято цел е да бъдат приложени резолюции, приети от 

Съвета за сигурност на основание глава VII от У става на Организацията 
на Обединените нации. "52 "При положение че Съветът не е уведомил 
жалбоподателите за фактите и доказателствата срещу тях, въз основа на 

които са им наложени ограничителни мерки, нито им е предоставил 

правото да се запознаят с тях в разумен срок след предписването на 

тези мерки, жалбоподателите не са били в състояние да изложат 

надлежно своята гледна точка в това отношение. Следователно не е 

било спазено правото на защита на жалбоподателите ... "53 

Споделям мнението на редица изследователи, че Съдът ясно и 

недвусмислено посочва, че всеки международен акт, включително тези, 

които предхождат по време правото на ЕС, имащи универсален 

характер и политически мащаб, каквато е Хартата на ООН54, не могат 
да нарушават човешките права55 . Макар да не се произнася по акта на 
Съвета за сигурност, Съдът се произнася по отношение на вътрешния за 

49 Юсуф оттегля жалбата си, след като междувременно е изключен от списъка. 
50 Пар. 41 в Становището на Генералния адвокат. 
51 Пар. 303. 
52 Пар. 326. 
53 Пар. 348. 
54 Цит. по-горе. 
55 Andrea Gattini, Joined Cases С-402/05 Р and 415/05 Р, Yassin Abdulah Kadi, AI 
Barakaat International Foundation v. Council and Commission, judgement of the Grand 
Chamber of3 September 2008. 
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ЕС акт, който привежда Резолюцията на ООН в действие и така 

практически я обезсилва. Това е много силен и ясен сигнал, че в 

рамките на ЕС, включително и при съдебното сътрудничество по 
наказтелни дела, целта, било то борбата с международната 

организирана престъпност или тероризма, не оправдава средствата, 

когато те нарушават правата на човека. 

В делото Kadi Съдът разглежда един много важен за борбата с 
международната организирана престъпност въпрос. Става дума за 

запориране на имущество и как такова действие се отнася към въпроса 

за защита на правата на човека. Според установената съдебна практика 

правото на собственост не е абсолютен принцип на правото на ЕС, а 

трябва да се разглежда във връзка със своята обществена функция. 

Ограничения върху упражняването на правото на собственост са 

допустими, при условие че е спазен тестът, които има 2 кумулативни 
условия: (1) мерките отговарят на преследваните от ЕС цели от общ 
интерес и (2) не са непропорционални. Противното би накърнило 

самата същност на гарантираното по този начин право56 . Съдът 
подчертава, че за да се определи обхватът на правото на зачитане на 

собствеността, трябва да се има предвид по-специално чл. 1 от 

Допълнителен протокол № 1 към ЕКПЧ57 . Според него това не означава 
липса на отрицателни последици, дори ако са значителни, за 

определени оператори, включително тези, които не носят никаква 

отговорност за положението, довело до приемане на съответните мерки, 

но са засегнати, по-специално що се отнася до правото им на 

собственост. 

Във връзка с някои от решенията си преди влизането в сила на 

Лисабонския договор Съдът на ЕС търпи критики за това, че размива 

границите между Първия и Третия стълб, като се произнася в духа на 

разпоредбите в отхвърления по това време Конституционен договор58 . 
От днешна гледна точка обаче действията на Съда са били далновидни 

и спомагат за установяване на непротиворечива практика. В тази 

56 Вж. решенията по делата: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Съединени дела С-
23/07 и С-24/07; сборник на съдебната практика 2008, c.I-04277; ERSA , Дело С-
347/03, с. 1-03785 и Bosphorнs, Дело С-84/95, сборник на съдебната практика 1996, с. 
1-03953. 
57 Открит за подписване на 20.3.1952 г., влиза в сила на 18.5.1954 г., ETS № 009, 
http://conventions.coe.int. 
58 Eulalia Sanfrutos Cano, The Third Pillar and the Court of Justice: А "Praetorian 
Communitarization" of Police and Judicial Cooperation in Criminal Matters, Security 
Versus Justice? Police and Jнdicial Cooperation in the EU. Edited Ьу Elspeth Guilt and 
Florian Geyer, 2008, page 51; Anthony Dawes and Orla Lynskey, The Even Longer Arm of 
ЕС Law: The Extension of Commнnity Competence Into the Field of Criminal Law, CMLR 
45,2008,р.131. 
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рубрика попадат делата, касаещи наказателна отговорност за 

причинени екологични вреди59 • С решенията си по делата Environmental 
Crimes60 и Ship Sошсе Pollнtion61 Съдът на ЕС предоставя 
компетентност в сферата на наказателното право на Европейската 

общност. Съдът отбелязва, че нито наказателноправни норми, нито 

процесуални наказателни норми попадат в сферата на Общностната 

компетентност. Той обаче постановява, че това не означава, че: 

" ... Общностният законодател не може, когато прилагането на 

ефективни, пропорционални и превантивни наказания от 
компетентните национални органи са от ключово значение за борбата 

със сериозните престъпления срещу околната среда, да вземе мерки, 

които са свързани с наказателното право на държавите членки и които 

той счита за нужни, за да е сигурен, че правилата, които е приел за 

защита на околната среда, са напълно ефективни."62 

Мария Бергстрьом открива "поразителна" прилика между това 

мнение на Съда и чл. III-270 (2) от отхвърления с референдум във 
Франция и Холандия Конституционен договор63 . Поради това Съдът е 
критикуван, че пренебрегва принципа на субсидиарност, залегнал в чл. 

5 от ДЕО, както и съществените различия между тогавашния Първи и 
Трети стълб64 . Следва да се подчертае, че тази политика на Съда 
допринася за плавния преход от стълбовата структура към новите 

реалности в рамките на съдебното сътрудничество по наказателни дела 

след промените, настъпили с Лисабонския договор. 

59 Връзката между замърсяването на околната среда и транснационалната 
организирана престъпност не трябва да се пренебрегва. Налице са редица данни в тази 

връзка. Според доклад на Офиса на ООН за наркотици и престъпност (UNODC) от 
октомври 2008 г. "престъпността срещу околната среда е тежка, международна и''· 

организирана". Тя е охарактеризирана като една от най-печелившите форми на 
престъпна дейност и поради това не е изненадващо, че организираната престъпност е 

привлечена от големите печалби при извършване на такива деяния. Данни, цитирани в 
доклада, посочват, че в средата на 90-те години около 38 000 тона CFC са били 
търгувани незаконно, което е 20% от световната CFC търговия с цена 500 млн. долара. 
Според оценки от 2008 г. на Правителството на САЩ, международни криминални 

синдикати са печелили между 22 и 31 млрд. долара годишно от незаконно изхвърляне 
на опасни отпадъци, контрабанда на забранени опасни материали и трафик на 

защитени природни ресурси. 

60 Дело С-176/03, сборник на съдебната практика 2005, с. I-07879 . 
61 Дело С-440/05, сборник на съдебната практика 2007, с. 1-09097. 
62 Дело С-176/03, Пар.48. 
63 Maria Bergstroш, Spillover or Activist Leapfrogging? Criшinal Coшpetences and the 
Sensitiveness ofthe European Court of Justice, European Policy Analysis 1, SIEPS 2, 2007. 
64 Biondi and Harшer, 2005 in Luxeшburg: Recent Developшents in the Case Law of the 
Coшшunity Courts, European PuЫic Law, Vol. 13, 2007, р. 33. 
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Разглеждайки горните принципи на съдебното сътрудничество по 

наказателни дела, е видно, че подобно на сферата на бившото 

Общностно право Съдът на ЕС има значителна роля за развитието на 

правния ред. Въпреки че в периода преди приемане на Лисабонския 

договор Съдът на ЕС не посочва изрично, че принципите на 

Общностното право са приложими в рамките на Третия стълб, той се 

придържа към непротиворечиво прилагане на фундаменталните 

принципи във всички сфери на правото на ЕС. В тази връзка Стив 

Пиърс отбелязва: " ... ДЕС и съдебната практика на Съда на ЕС 

потвърждават, че редица общи принципи на Общностното право са 

приложими в Третия стълб, а практиката на Първоинстанционния съд и 

становищата на различни Генерални адвокати подкрепят прилагането 

на повечето или всички от тях. Освен това няма индикации от 

съдебната практика ... , че някои от общите принципи следва да се считат 
неприложими към Третия стълб. . .. Няма основание да се прави 

заключение от текста на Договорите, че който и да е от общите 

принципи е неприложим ... "65 

65Steve Peers, Salvation Outside the Church: Judicial Protection in the Third Pillar After 
Pupino and Segi Judgeшents, CMLR 4, Vol. 44, 2007, рр. 883, 928. 
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