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Проект
ЗАКОН
за оттегляне на резервата, направена от Република България в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Европейската конвенция за борба с тероризма
Член единствен. Република България оттегля резервата, направена в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Европейската конвенция за борба с тероризма, ратифицирана със закон (ДВ, бр. 9 от 1998 г.).
Законът е приет от XXXIX Народно събрание на ........................... 2001 г. и е подпечатан с официалния печат на
Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
(Огнян Герджиков)
мотиви
към проекта на Закон за оттегляне на резервата, направена от Република България в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Европейската конвенция за борба с тероризма
През 1977 г. в рамките на Съвета на Европа е открита за подписване Европейската конвенция за борба с тероризма, наричана по-нататък "конвенцията". С този международен инструмент по отношение на терористичните актове се дерогира традиционният принцип, изключващ екстрадицията за политически престъпления. По-конкретно конвенцията елиминира възможността замолената държава да откаже екстрадиция, позовавайки се на политическия характер и мотиви на деянията, посочени в чл. 1 от конвенцията, и ограничава тази възможност досежно деянията по чл. 2. Същевременно правна основа за екстрадицията остават сключените вече международни договори, включително Европейската конвенция за екстрадиция, които съответно се изменят. Член 13 от конвенцията позволява на страните да направят резерва по прилагането на чл. 1, като така взема предвид възможните конституционни и законови пречки за поемане в пълен обем на задължението, произтичащо от посочената разпоредба.
На 17 февруари 1998 г. Република България депозира пред генералния секретар на Съвета на Европа документа за ратификация и конвенцията влезе в сила по отношение на нашата страна на 18 май 1998 г. Към момента конвенцията е ратифицирана от 36 страни -членки на Съвета на Европа.
В ратификационния документ, депозиран от нашата страна, както и в Закона за ратифициране на конвенцията (ДВ, бр. 9 от 1998 г.) се съдържа следната резерва:
"Република България в съответствие с чл. 13, ал. 1 от конвенцията си запазва правото да отказва екстрадиция за някое от престъпленията, посочени в чл. 1, ако счита престъплението за политическо. По смисъла на тази резерва Република България няма да счита убийството или престъпленията, придружени с убийство, за политически престъпления."
Терористичните атаки от 11 септември 2001 г. и последвалата реакция на международната общност, към която безусловно се присъедини и нашата страна, налагат да бъде разгледан въпросът за оттегляне на резервата, направена в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Европейската конвенция за борба с тероризма.
Основните аргументи в подкрепа на тази позиция са следните:
1. Не съществуват конституционни и законови пречки за оттегляне на резервата по конвенцията.
2. В контекста на засилващото се противодействие на актовете на тероризъм от страна на международната общност чрез елиминиране на възможностите за осуетяване на тяхното преследване и наказание се е наложила тенденция за присъединяване към Европейската конвенция за борба с тероризма без резерви. Към момента 36 държави са ратифицирали конвенцията, като 17 от тях са направили резерви (повечето до 1990 г.). Следва да се отбележи, че от присъединилите се 13 страни от Централна и Източна Европа само Унгария, Естония и България са формулирали резерва по конвенцията (българската резерва е идентична с унгарската).
3. 	Отчитайки предприетите от страна на редица държави и международни организации строги мерки за борба с тероризма (включително санкции за държавите, непредаващи терористи), на практика българските власти, без да осъществят наказателна юрисдикция, не могат да откажат екстрадиция на лице, извършило терористичен акт, като се позовават на политическите подбуди за извършването му. От друга страна, достатъчно основания за отказа на екстрадиция или правна помощ, при липса на политическа воля за предоставянето им, могат да се намерят в разпоредбите на чл. 5 и чл. 8, ал. 2 от Европейската конвенция за борба с тероризма (когато молбата за екстрадиция или правна помощ има за цел преследване и наказване заради раса, религия, гражданство или политически убеждения).
Оттеглянето на резервата, направена от Република България в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Европейската конвенция за борба с тероризма, ще потвърди решимостта на нашата държава за укрепване на международното сътрудничество в областта на борбата с тероризма и безспорно ще бъде оценено като важна мярка в процеса на присъединяване към НАТО и Европейския съюз.






ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Лидия Шулева



ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА
Държавите-членки на Съвета на Европа, подписали настоящата Конвенция,
Считайки, че целта на Съвета на Европа е да постигне по-голямо единство между неговите членове;
Съзнавайки   растящото   безпокойство,   причинено   от увеличаването на терористичните актове;
Желаейки да бъдат взети ефикасни мерки, така че извършителите на подобни актове да не могат да избегнат преследването и наказанието;
Убедени, че екстрадицията е особено ефикасно средство, за да се постигне този резултат,
Се договориха за следното:
Член 1
За целите на екстрадицията между договарящите Държави, никое от престъпленията, посочени по-долу, няма да се счита за политическо престъпление, за престъпление свързано с политическо престъпление или за престъпление по политически подбуди:
а/ престъпленията, включени в обсега на прилагане на Конвенцията за борба с незаконното завладяване на самолети, подписана в Хага на 16 декември 1970 година;
б/ престъпленията, включени в обсега на прилагане на Конвенцията за преследване на незаконните актове, насочени против безопасността на гражданската авиация, подписана в Монреал на 23 септември 1971 година;

в/ тежките престъпления, изразяващи се в посегателство срещу живота, физическата цялост или свободата на лицата, ползващи се с международна защита, в това число дипломатическите агенти;
г/ престъпленията, включващи отвличане, вземане на заложници или противозаконно задържане;
д/ престъпленията, включващи използуването на бомби, гранати, ракети, автоматични огнестрелни оръжия, или писма или колети с взривни устройства, ако това използуване представлява опасност за други лица;
е/ опитът или съучастието в извършването на посочените по-горе престъпления.
Член 2
1. За целите на екстрадицията между договарящите Държави, договаряща Държава може да не счита за политическо престъпление, за престъпление свързано с политическо престъпление или за престъпление по политически подбуди всяко опасно действие на насилие, което не е споменато в чл. 1 и което е насочено срещу живота, физическата цялост или свободата на личността.
2. Същото се отнася и за всяко опасно действие срещу имущество, освен посочените в чл. 1, когато то е предизвикало колективна опасност за други.
3. Същото се отнася и за опита или съучастието в извършването на посочените по-горе престъпления.
Член 3                  
Разпоредбите на всички договори и споразумения за екстрадиция, които се прилагат между договарящите Държави, включително Европейската конвенция за екстрадиция, се изменят, доколкото те са несъвместими с настоящата Конвенция.
Член 4
За целите на настоящата Конвенция и ако някое от престъпленията, посочени в чл. чл. 1 и 2. не е включено в списъка на престъпленията, даващи основание за екстрадиция по договор или конвенция за екстрадиция в сила между договарящите Държави, то то се счита за включено.
Член 5
Нито една от разпоредбите на настоящата Конвенция няма да бъде тълкувана като съдържаща задължение за екстрадиция, ако замолената държава има сериозни основания да счита, че молбата за екстрадиция за престъпления посочени в чл. 1 или чл. 2 има за цел преследване или наказание на лицето заради раса, религия, гражданство или политически убеждения, или че положението на това лице може да бъде утежнено, поради някоя от тези причини.
Член 6
1. Всяка договаряща Държава взема необходимите мерки, за да упражни юрисдикция по отношение на престъпление посочено в чл. 1, в случай че заподозреният извършител се намира на нейна територия и ако Държавата не го екстрадира, след като е получила молба за екстрадиция от договаряща държава, чиято юрисдикция се основава на разпоредба, съществуваща и в законодателството на замолената Държава.
2. Настоящата Конвенция не изключва никаква наказателна юрисдикция, упражнявана съгласно националните закони.
Член 7
Договарящата Държава, на чиято територия заподозреният в извършване на престъпление, посочено в чл. 1, е открит и която е получила молба за екстрадиция при условията на параграф 1-ви на чл. 6, в случай че не екстрадира това лице, представя делото, без никакво изключение и без неоправдано забавяне, на своите компетентни власти за целите на наказателното преследване. Тези власти взимат решение като за всяко друго тежко престъпление в съответствие със законите на тази държава.

Член 8
1. Договарящите Държави си оказват възможно най-широка правна помощ по наказателни дела във връзка с всяко производство, касаещо престъпленията посочени в чл. 1 или чл. 2. Във всички случай, отнасящи се до правната помощ по наказателни дела, се прилага законът на замолената държава. Въпреки това, правна помощ не може да бъде отказана на единственото основание, че се отнася за политическо престъпление, за престъпление свързано с политическо престъпление или за престъпление по политически подбуди.
2. Нито една от разпоредбите на настоящата Конвенция не трябва да се тълкува като съдържаща задължението да се окаже правна помощ, ако замолената Държава има сериозни основания да счита, че молбата за помощ за престъпление посочено в чл. 1 или чл. 2 има за цел преследване или наказание на лицето, заради раса, религия, гражданство или политически убеждения, или че положението на това лице може да бъде утежнено, поради някоя от тези причини.
3. Разпоредбите на всички договори и споразумения за правна помощ по наказателни дела, приложими между договарящите Държави, включително Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателно-правни въпроси, се изменят, доколкото те са несъвместими с настоящата Конвенция.
Член 9
1. Европейският комитет по проблемите на престъпността при Съвета на Европа следи за прилагането на настоящата Конвенция.
2. Той прави необходимото за улесняване на приятелското уреждане на всяко затруднение, което би възникнало от изпълнението на Конвенцията.
Член 10
1. Всеки спор между договарящи Държави, отнасящ се до тълкуването или прилагането на настоящата Конвенция, който не е бил уреден в рамките на параграф 2-ри на чл. 9, ще бъде, по молба на една от страните по спора, възложен на арбитраж. Всяка от Страните ще назначи арбитър, а двамата арбитри ще назначат трети арбитър. Ако в срок от три месеца, считано от датата на искането за арбитраж, една от страните не е назначила арбитър, арбитърът ще бъде назначен, по молба на другата Страна, от Председателя на Европейския съд по правата на човека. Ако Председателят на Европейския съд по правата на човека е гражданин на една от страните по спора, то назначаването на арбитър се извършва от заместник-председателя на Съда или, ако заместник-председателя на Съда е гражданин на една от страните по спора - от члена с най-продължителен стаж в съда, който не е гражданин на една от страните по спора. Същата процедура се прилага, ако двамата арбитри не могат да постигнат съгласие за избора на трети арбитър.
2. Арбитражният съд определя процедурата. Неговите решения се взимат с мнозинство. Решението му е окончателно.
Член 11
1. Настоящата Конвенция е открита за подписване от Държавите-членки на Съвета на Европа. Тя ще бъде ратифицирана, приета и одобрена. Документите за ратификация, приемане или одобрение ще бъдат депозирани при Генералния секретар на Съвета на Европа.
2. Конвенцията ще влезе в сила три месеца след датата на депозиране на третия документ за ратификация, приемане или одобрение.
3. Тя ще влезе в сила спрямо всяка подписала я държава, която я ратифицира, приеме или одобри в последствие, три месеца след датата на депозиране на документа за ратификация, приемане или одобрение.
Член 12
1. Всяка Държава може, в момента на подписването или в момента на депозирането на документа си за ратификация, приемане или одобрение, да посочи територията или териториите, за които ще се прилага настоящата Конвенция.
2. Всяка Държава може, в момента на депозиране на документа си за ратификация, приемане или одобрение или по-късно по всяко друго време, да разшири приложението на настоящата Конвенция чрез декларация, адресирана до Генералния секретар на Съвета на Европа, за всяка друга територия, посочена в декларацията, за чиито международни отношения тя отговаря или е упълномощена да поема задължения.
3. Всяка декларация, направена съгласно предходната алинея, може да бъде оттеглена по отношение на всяка посочена в тази декларация територия чрез уведомяване адресирано до Генералния секретар на Съвета на Европа. Оттеглянето влиза в сила незабавно или на по-късна дата, посочена в уведомлението.
Член 13
1. Всяка Държава може, в момента на подписването или в момента на депозирането на документа си за ратификация, приемане или одобрение, да декларира, че си запазва правото да откаже екстрадиция за всяко престъпление, посочено в чл. 1, което тя счита за политическо престъпление, за престъпление свързано с политическо престъпление или за престъпление по политически подбуди, при условие, че тя се задължи да вземе както подобава предвид, при определяне характера на престъплението, особената му опасност, включително:
а/ че то е създало колективна опасност за живота, физическата цялост или свободата на други лица; или
б/ че е засегнало лица, които са чужди на подбудите за извършването му; или
в/ че за извършването му са били използувани жестоки или коварни средства.
2. Всяка Държава може да оттегли изцяло или частично направена от нея съгласно предходната алинея резерва чрез декларация, адресирана до Генералния секретар на Съвета на Европа, която ще влезе в сила на датата на получаването й.
3. Държава, която е направила резерва съгласно алинея 1 от този член не може да иска прилагането на чл. 1 от друга Държава; въпреки това тя може, ако резервата е частична или условна, да иска прилагането на този член, доколкото тя също го е приела.
Член 14
Всяка договаряща Държава може да денонсира настоящата Конвенция, като изпрати писмено уведомление до Генералния секретар на Съвета на Европа. Денонсирането влиза в сила незабавно или от по-късна дата. посочена в уведомлението.
Член 15
Конвенцията престава да действа спрямо всяка договаряща Държава, която се оттегли от Съвета на Европа или която престане да членува в него.
Член 16
Генералният секретар на Съвета на Европа уведомява Държавите-членки на Съвета за:
а/ всяко подписване;
б/ депозирането на всеки документ за ратификация, приемане или одобрение;
в/ всяка дата на влизане в сила на настоящата Конвенция съгласно чл.11.
г/ всяка декларация или уведомление, получени съгласно разпоредбите на чл. 12;
д/ всяка резерва, направена съгласно алинея 1 на чл. 13;
е/ оттеглянето на всяка резерва, извършено съгласно алинея 2 на чл.13;
ж/ всяко получено уведомление съгласно чл. 14 и датата, на която денонсирането влиза в сила;
з/ всяко спиране действието на Конвенцията съгласно чл. 15.
В уверение на което, долуподписаните, надлежно упълномощени за тази цел, подписаха настоящата Конвенция.
Съставена в Страсбург на 27 януари 1977 година, на английски и френски език, като и двата текста имат еднаква сила. в един екземпляр, който се депозира в архивите на Съвета на Европа. Генералният секретар на Съвета на Европа изпраща заверени копия от нея на всяка една от подписалите я държави.

