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На 13 януари 2014 г. Европейският парламент и на 22 януари 2014 г. Съветът решиха, 
в съответствие с член 304 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), да 
се консултират с Европейския икономически и социален комитет относно 
 

„Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото 
на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство“ 
COM(2013) 821 final – 2013/0407 (COD); 

 
„Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
процесуалните гаранции за децата, заподозрени или обвиняеми по наказателни 
производства“ 
COM(2013) 822 final – 2013/0408 (COD); 

 
и „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно временната правна помощ за заподозрените или обвиняемите, които 
са задържани, и правната помощ при производствата по европейска заповед 
за арест“ 
COM(2013) 824 final – 2013/0409 (COD). 

 
На 27 ноември 2013 г. Комисията реши, в съответствие с член 304 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), да се консултира с Европейския 
икономически и социален комитет относно: 
 

„Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Постигане на 
напредък по Програмата на Европейския съюз в областта на процесуалните 
гаранции за заподозрените или обвиняемите — укрепване на основите на 
европейското пространство на наказателно правосъдие“ 
COM(2013) 820 final. 

 
Специализирана секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“, на която беше възложено 
да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 12 март 2014 г. 
 
На 497-ата си пленарна сесия, проведена на 25 и 26 март 2014 г. (заседание от 25 март), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 139 гласа 
„за“, 1 глас „против“ и 9 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
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1. Заключения и препоръки 
 

Комитетът приветства и подкрепя предложенията за директиви и препоръки на 
Комисията относно презумпцията за невиновност, процесуалната защита на деца и 
лица от уязвими групи и временната правна помощ. 

 

1.1 Все пак Комитетът има редица съображения, насочени към укрепване на основните 
принципи и на целите на тези предложения. 

 

1.2 Относно презумпцията за невиновност Комитетът би желал да подчертае, че никой не 
се смята за виновен до установяване на противното с влязла в сила присъда и че това 
право е неприкосновено. Комитетът подчертава, че доверието на гражданите в правната 
система изисква съдиите да са „имунизирани“ срещу натиск и влияние от какъвто и да 
е характер, включително и от страна на медиите. Във връзка с това е необходимо, 
без да се засяга конституционно гарантираната свобода на словото, медиите също да се 
въздържат да застават в позицията на правораздавателни органи. 

 

1.3 По отношение на защитата на децата по наказателни производства Комитетът би желал 
да подчертае, че когато са лишени от свобода, децата се намират в много уязвимо 
положение поради свързания със задържането риск за тяхната духовна и физическа 
неприкосновеност. В този контекст Комитетът същевременно подчертава, че трябва да 
се дава приоритет на инициативи, чрез които децата, изправени пред наказателни 
производства, се интегрират възможно най-бързо в социалния и обществения живот. 

 

1.4 Относно временната правна помощ Комитетът оценява положително факта, 
че принципите на предложението за директива се прилагат и към лица, срещу които е 
издадена европейска заповед за арест. Комитетът подкрепя също така препоръката да 
се полагат усилия за по-нататъшно хармонизиране на критериите за вземане на 
решение относно правото на правна помощ по наказателни производства. 
Комитетът отбелязва обаче, че правната помощ по наказателни производства не бива да 
бъде излагана на риск заради бюджетните затруднения, с които се сблъскват някои 
държави членки, и задава въпроса в каква степен могат да се предоставят средства на 
европейско равнище, например под формата на европейски фонд. 

 

1.5 Комитетът отбелязва, че предложенията за директиви относно презумпцията за 
невиновност и за защита на децата в наказателните производства се прилагат само в 
рамките на наказателното производство. Според него понятието „наказателно 
производство“, по аналогия със съдебната практика на Европейския съд по правата на 
човека, следва да може да се тълкува автономно в европейското право, независимо от 
квалификацията на производствата в държавите членки. За да се гарантира оптимално 
тази възможност за автономно тълкуване, Комитетът препоръчва в съображенията към 
предложенията за директиви да се заличи текстът, съгласно който процесуалните 
гаранции не се прилагат по отношение на административни производства, водещи до 
налагането на санкции. 
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1.6 По отношение на неприсъственото производство, визирано в член 8 от предложението 
за директива относно презумпцията за невиновност, Комитетът отбелязва, че в 
съответствие с тази разпоредба наказателно производство в отсъствието на обвиняемия 
може да се осъществи само при условие че бъде установено безспорно, че той е бил 
уведомен за насрочения съдебен процес. Тъй като това може да доведе до практически 
затруднения, когато местопребиваването на обвиняемия е неизвестно, 
Комитетът препоръчва да се разреши изрично на държавите членки да предвидят 
възможността за специално призоваване на лица с неизвестно местопребиваване 
(например чрез връчване на призовка в полицейското управление). 

 
2. Обобщение на предложенията на Комисията 
 
2.1 На 27 ноември 2013 г. Европейската комисия публикува пакет нови мерки относно 

процесуалните гаранции в рамките на наказателни производства. 
 
2.2 Пакетът е продължение на законодателната програма за процесуалните гаранции в 

наказателни производства, включваща Директива 2010/64/ЕС относно правото на устен 
и писмен превод в наказателното производство, Директива 2012/13/ЕС относно правото 
на информация в наказателното производство и Директива 2013/48/ЕС относно правото 
на достъп до адвокат и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане. 

 
2.3 С въвеждането на минимални процесуални гаранции в наказателните производства 

целта на тази законодателна програма е, от една страна, да се гарантира на гражданите 
на Европейския съюз правото на справедлив съдебен процес навсякъде в Съюза и, от 
друга страна, да се повиши взаимното доверие на държавите членки в правните им 
системи с цел улесняване на взаимното признаване на съдебни решения. 

 
2.4 Разглежданият пакет съдържа три предложения за директиви. Те се отнасят до 

презумпцията за невиновност, процесуалната защита на деца в рамките на наказателно 
производство и правото на временна правна помощ по наказателни дела. 

 
2.4.1 Предложение за Директива относно презумпцията за невиновност 
 

2.4.1.1 Това, че обвиняемите или заподозрените лица по наказателни производства следва да 
се считат за невиновни, докато вината им не бъде доказана пред съда, е един от най-
важните принципи на наказателния процес и съставлява ядрото на правото на 
справедлив съдебен процес. Принципът на презумпцията за невиновност е развит като 
съдържание в съдебната практика на Европейския съд по правата на човека. 

 

2.4.1.2 Предложението за директива има за цел да обхване в директива определени аспекти на 
развития по този начин принцип на презумпцията за невиновност, така че във 
възможно най-висока степен да се осигури ефективното прилагане на презумпцията за 
невиновност и в рамките на Европейския съюз. 
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2.4.1.3 Аспектите на презумпцията за невиновност, които се регулират с директивата, са: 
(1) забраната в публични изявления и официални решения на публичните органи 
заподозрените или обвиняемите да се представят като виновни преди да бъде 
постановена окончателна осъдителна присъда; (2) фактът, че тежестта на доказване е у 
обвинението и че в случай на съмнение обвиняемият следва да бъде оправдан; 
(3) правото на обвиняемия да не се самоуличава и да не оказва съдействие; (4) правото 
да се запази мълчание; (5) правото на обвиняемия да присъства на съдебния процес. 

 
2.4.2 Предложение за Директива относно процесуалните гаранции за деца в рамките на 

наказателни производства 
 
2.4.2.1 За да се гарантира правото на справедлив процес за лица, които не говорят или не 

разбират езика на производството, беше издадена Директива 2010/64/ЕС. Но други 
бариери, различни от езиковите, също могат да бъдат причина обвиняемото лице да не 
е в състояние да проследи както трябва наказателното производство и да участва в 
него, като например ранна възраст или психично увреждане на обвиняемия. 

 
2.4.2.2 С оглед да се гарантира правото на децата на справедливо наказателно производство, 

Комисията е изготвила предложение за директива. Директивата предвижда 
гарантирането на справедлив процес посредством (1) правото на детето и на носителя 
на родителска отговорност да получат информация за допълнителните права, 
които произтичат за децата от директивата или от нейното транспониране в 
националното законодателство; (2) засилено съдействие от адвокат; (3) правото на 
лична характеристика; (4) правото да се поиска медицински преглед при задържането; 
(5) задължение да се прави аудио-визуален запис на разпитите на детето; 
(6) условието, че задържането може да бъде само крайна мярка; 
(7) специално отношение при задържането; (8) правото на своевременно и надлежно 
обработване на делата; (9) гледане на делото при закрити врати; (10) правото на детето 
и на носителя на родителска отговорност да присъстват на съдебния процес в 
наказателното производство; (11) правото на правна помощ. 

 
2.4.2.3 Подобни гаранции са предвидени и за пълнолетни лица, които са в уязвимо положение, 

но поради трудността да се разграничи понятието „пълнолетни лица в уязвимо 
положение“ Комисията е избрала да включи тези гаранции не в директива, 
а в препоръка. 

 
2.4.3 Предложение за директива относно временната правна помощ 
 
2.4.3.1 В Директива 2013/48/ЕС се предвижда правото на съдействие от адвокат. За да може 

това право да се упражнява ефективно от всекиго, е необходимо да се предвиди 
предоставянето на правна помощ на онези лица, които не разполагат с достатъчно 
финансови средства, за да платят сами за адвокат. 
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2.4.3.2 Комисията предлага препоръка относно критериите за достъп до правна помощ и за 
гарантиране на нейното качество и ефективност. Предложението се ограничава само до 
препоръка с оглед на разходите, които могат да възникнат за държавите членки, както и 
с оглед на свързания с това принцип на пропорционалност на действията на Съюза. 

 
2.4.3.3 За да бъде със сигурност гарантирано съдействието на адвокат в случаите, в които то е 

най-необходимо, Комисията предлага обаче директива относно временната правна 
помощ. По-специално предложението за директива предвижда задължение за 
държавите членки да предоставят правна помощ непосредствено, тоест без да изчакват 
компетентните органи в съответната държава членка да вземат окончателно решение за 
предоставяне (или отказ) на правна помощ, в два случая, а именно: (1) на задържани 
лица, (2) на лица, за които има издадена европейска заповед за арест и които са 
задържани в изпълняващата държава членка. 

 
3. Бележки 
 
3.1 Комитетът приветства и подкрепя предложенията на Комисията. Оценката му за тях е 

определено положителна. 
 
3.2 Независимо от това по представените текстове могат да бъдат направени редица 

забележки, изложени по-долу. Става дума, от една страна, за по-скоро общи 
съображения и, от друга, за резерви от по-скоро техническо-правен характер. 
Тези съображения и резерви с нищо не променят факта, че Комитетът подкрепя 
основните принципи и цели на представените предложения, а имат за цел да ги 
укрепят. 

 
3.3 Общи бележки 
 
3.3.1 Относно презумпцията за невиновност 
 
3.3.1.1 Комитетът изцяло одобрява укрепването на презумпцията за невиновност, както е 

предвидено в предложението за директива за засилване на някои аспекти на 
презумпцията за невиновност. 

 
3.3.1.2 Във връзка с това Комитетът би желал да подчертае, че никой не се смята за виновен до 

установяване на противното с влязла в сила присъда и че това право е неприкосновено. 
Комитетът подчертава, че доверието на гражданите в правната система изисква съдиите 
да са „имунизирани“ срещу натиск и влияние от какъвто и да е характер, включително 
и от страна на медиите. Във връзка с това е необходимо, без да се засяга 
конституционно гарантираната свобода на словото, медиите също да се въздържат да 
застават в позицията на правораздавателни органи. 
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3.3.2 Относно процедурната защита на деца и уязвими лица 
 
3.3.2.1 Комитетът подкрепя напълно и укрепването на правата на уязвимите лица в 

наказателното производство и по-специално на децата, както е предвидено в 
предложението за директива относно основните гаранции за децата и в предложената 
препоръка, която има за цел да се гарантира, че уязвимите лица се признават като 
такива и че техните нужди се вземат предвид. 

 
3.3.2.2 Децата, които често поради социални обстоятелствата или заобикалящата ги среда 

стигат до извършването на престъпление, се оказват в много уязвимо положение, 
когато биват задържани, като се имат предвид свързаните с това рискове за тяхното 
физическо, психическо и социално развитие. 

 
3.3.2.3 Освен това Комитетът подчертава, че трябва да се дава приоритет на инициативи, 

чрез които децата, изправени пред наказателни производства, се интегрират възможно 
най-бързо в социалния и обществения живот. 

 
3.3.2.4 В съответствие с разпоредбата, според която правото на децата на задължително 

съдействие на адвокат се прилага и при наказателни производства, които могат да 
доведат до окончателно прекратяване на делото, Комитетът счита за целесъобразно да 
уточни, че това право се прилага и в рамките на процедури, алтернативни на съдебно 
производство. 

 
3.3.3 Относно временната правна помощ 
 
3.3.3.1 Комитетът подкрепя принципите, съдържащи се в предложението за директива, 

съгласно които правната помощ е гарантирана, когато достъпът до адвокат е 
най-необходим – „временна правна помощ“. 

 
3.3.3.2 Комитетът счита за положителен факта, че тези принципи се прилагат и за лица, срещу 

които е издадена европейска заповед за арест. Накрая, Комитетът подкрепя 
препоръката да се положат усилия за по-нататъшно хармонизиране на критериите за 
вземане на решение относно правото на правна помощ по наказателни производства. 

 
3.3.3.3 Комитетът отбелязва обаче, че правната помощ по наказателни производства не бива да 

бъде излагана на риск заради бюджетните затруднения, с които се сблъскват някои 
държави членки, и задава въпроса в каква степен могат да се предоставят средства на 
европейско равнище, например под формата на европейски фонд. 

 
3.4 Съображения от правно-технически характер 
 
3.4.1 Относно обхвата на предложенията за директива относно презумпцията за невиновност 

и за директива относно защитата на децата в рамките на наказателно производство 
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3.4.2 Както в предложението за директива относно укрепването на някои аспекти на 

презумпцията за невиновност, така и в предложението за директива относно 
процесуалните гаранции за децата, заподозрени или обвиняеми по наказателни 
производства, в определението на обхвата се уточнява, че тази защита очевидно се 
прилага единствено в рамките на наказателно производство. 

 
3.4.3 В текста на предложението не се посочва какво по-точно следва да се разбира под 

„наказателно производство“. Така възниква въпросът дали се имат предвид само 
процедурите, определяни като „наказателно производство“ в държавите членки, 
или понятието „наказателно производство“ в предложенията за директиви е по-широко 
и може да включва например и административни процедури, които водят до налагането 
на санкции. 

 
3.4.4 Съгласно постоянната практика на Европейския съд по правата на човека преценката 

дали едно производство следва да се разглежда като наказателно или не се извършва 
въз основа на т.нар. критерии по делото Енгел, а именно: (1) квалификацията на 
правонарушението според вътрешното законодателство, (2) характера на 
правонарушението и (3) характера и степента на строгост на предвиденото наказание. 
Затова за целите на упражняването на правото на справедлив съдебен процес много 
административни процедури в ЕКПЧ се разглеждат като наказателни. Цел на тази 
съдебна практика е да предотврати възможността националните държави да не 
прилагат основните гаранции по Конвенцията само въз основа на квалификацията на 
дадено производство в тяхното законодателство. 

 
3.4.5 Следователно е подходящо да се остави на Съда на ЕС свободата да даде тълкуване на 

понятието „наказателно производство“ извън квалификациите според националните 
законодателства. В противен случай съществува реален риск предвидените в 
директивите гаранции да не постигнат своята цел. 

 
3.4.6 В шестото съображение на предложението за директива относно укрепването на някои 

аспекти на презумпцията за невиновност обаче изрично се посочва, че директивата се 
прилага единствено спрямо наказателните производства и че административните 
производства, които водят до налагане на санкции, не са обхванати от нея. 

 
3.4.7 Това съображение затруднява широкото тълкуване на понятието „наказателно 

производство“, каквото Европейският съд по правата на човека препоръчва и счита за 
необходимо в рамките на упражняването на същите права и принципи, като тези, 
които са предмет на директивите. Ето защо Комитетът е на мнение, че би било 
по-добре това съображение да се заличи. 
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3.4.8 Относно неприсъственото производство, визирано в член 8 от Директивата относно 
презумпцията за невиновност 

 
3.4.9 Съгласно горепосочения член 8 държавите членки могат да предвидят възможност 

съдът, разглеждащ делото по същество, да постанови решение относно вината в 
отсъствието на заподозрения или обвиняемия, при условие че заподозреният или 
обвиняемият е бил своевременно и лично призован, при което е бил уведомен за 
насрочените дата и място за провеждане на съдебния процес или фактически е получил 
официална информация за насрочените дата и място за съдебния процес чрез други 
средства, така че е установено безспорно, че е бил осведомен за насрочения процес. 

 
3.4.10 Член 8 не предвижда възможност за продължаване на производството (задочно), 

когато лицето е с неизвестно местопребиваване и поради това не може да бъде 
призовано. В такива случаи би могло да се помисли за призоваване (връчване на 
призовка) в полицейското управление. 

 
Брюксел, 25 март 2014 г. 
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