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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и 
Европейската заповед за арест
(обн., дв, бр. 46 от 2005 г.; изм., бр. 86 от 2005 г.) 



§ 1. Създава се чл. 38а:
“Получаване на Европейската заповед за арест
Чл. 38а. Получаването на Европейска заповед за арест може да се осъществи чрез:
1. Шенгенската информационна система (ШИС);
2. телекомуникационната система на Европейската съдебна мрежа;
3. органите на Международната организация на криминалната полиция (Интерпол);
4. електронна поща или факс;
5. всеки надлежно защитен начин, при който може да се установи автентичността на Европейската заповед за арест.”

§ 2. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
“1. за престъплението, за което е издадена Европейска заповед за арест, е образувано наказателно производство в Република България преди получаването й;”.
2. Точка 4 се изменя така:
“4. исканото лице живее или е постоянно пребиваващо в Република България, или е български гражданин и съдът в Република България приеме да приведе в изпълнение наказанието или мярката, изискваща задържане на лицето, наложени от съда на издаващата държава членка;”.

§ 3. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1.	В ал. 1 думите “24 часа” се заменят с “до 72 часа”.
2.	Алинея 2 се изменя така:
“(2) Когато за исканото лице е получена Европейска заповед за арест извън случаите по ал. 1, полицията го задържа за 24 часа. Прокурорът може да постанови задържане на лицето за нов срок до 72 часа.”
3.	Създава се ал. 5:
“(5) Когато Европейската заповед за арест не отговаря на изискванията на чл. 36 и 37, органите по ал. 1 и 2 уведомяват издаващата държава членка. В случай че несъответствията не бъдат отстранени в сроковете по ал. 1 и 2, производство за изпълнение на Европейската заповед за арест не се образува, а образуваното се прекратява.”

§ 4. В чл. 43 ал. 1 и 2 се изменят така:
“(1) В случаите по чл. 42, ал. 1 съдът служебно се произнася по вземане на мярка за неотклонение задържане под стража на исканото лице. В случаите по чл. 42, ал. 2 прокурорът внася искането за вземане на тази мярка в съответния окръжен съд.
(2) Съдът се произнася незабавно по вземането на мярката за неотклонение по реда на чл. 64 от Наказателно-процесуалния кодекс.”

§ 5. В чл. 44 се създават ал. 8, 9 и 10:
“(8) В случаите по чл. 40, т. 4 с решението си за отказ за изпълнение на Европейската заповед за арест съдът приема да приведе в изпълнение наказанието лишаване от свобода или мярката, изискваща задържане на лицето. След влизането в сила на решението съдът изпраща препис от него на съответната окръжна прокуратура по местонахождението на лицето.
(9) След постановяване на решението съдът служебно се произнася по мярката за неотклонение, валидна до приключване на процедурата по привеждане в изпълнение на чуждестранната присъда, или по мярката, изискваща задържане на лицето.
(10) Окръжният прокурор по ал. 8 внася предложение пред съответния окръжен съд по местонахождението на лицето, като съдът разглежда предложението по реда на чл. 457 от Наказателно-процесуалния кодекс. Решението на окръжния съд подлежи на обжалване пред съответния апелативен съд, чието решение е окончателно.”

§ 6. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
1.	Алинея 2 се изменя така:
(2) Заверен препис от влязлото в сила решение по Европейската заповед за арест се изпраща на Върховната касационна прокуратура и на Министерството на правосъдието.”
2. Създава се ал. 3:
“(3) При допуснато изпълнение на Европейска заповед за арест Върховната касационна прокуратура издава постановление за изпълнение на решението.”

§ 7. В чл. 57 ал. 5 се изменя така:
“(5) Изпращането на Европейска заповед за арест се осъществява по реда на чл. 38а.”

Законът е приет от ХL Народно събрание на ……………………… 2008 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест


Законът за екстрадицията и Европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА) беше приет през 2005 г. с цел да се уреди детайлно в специален закон производството по екстрадиция и изпълнението на Европейска заповед за арест във връзка със засилване ефективността на борбата с международната престъпност. Законът влезе в сила един месец след обнародването му, а в частта за предаване на лица въз основа на Европейска заповед за арест – от 1 януари 2007 г., от която дата Република България стана пълноправен член на Европейския съюз.
Едногодишният период на прилагане на ЗЕЕЗА показа някои празноти и неточности във връзка с изпълнението на Европейската заповед за арест (ЕЗА), които затрудняват дейността на съда и прокуратурата като органи, прилагащи този важен инструмент. Проведени бяха редица семинари и дискусии по темата, на които представителите на съда и прокуратурата споделяха проблемите, възникващи при издаването и изпълнението на ЕЗА. В хода на дебатите относно прилагането на ЕЗА участниците единодушно достигнаха до извода, че ЗЕЕЗА съдържа съществени празноти и неточности, които изключително затрудняват работата на съда и прокуратурата, натоварени с функции по издаване и изпълнение на ЕЗА, които следва да намерят съответното законодателно уреждане.
Предлаганите промени имат за цел усъвършенстване на разпоредбите относно производството по издаването и изпълнението на Европейска заповед за арест, породени са от констатираните практически трудности в дейността на провоприлагащите органи.
Параграф 1, с който се създава нов чл. 38а, урежда начините за получаване на ЕЗА и на необходимата документация към нея, начините за установяване автентичността на документите, изискванията за получаване на оригинални документи. Целта е да се разреши приемането и на документи по факс и електронна поща, които да са достатъчни за започване на производството, без да се изчакват оригиналните документи, както и да се стимулират преките контакти между правосъдните органи на държавите - членки на Европейския съюз.
С § 2 се доразвива възможността по чл. 40, т. 1 от ЗЕЕЗА за отказ да се изпълни ЕЗА само в случаите, когато за престъплението, за което е издадена Европейската заповед за арест, е образувано наказателно производство в Република България преди получаването на заповедта. Новата формулировка в по-пълна степен отговаря на разпоредбите на Рамковото решение на Съвета на Европейския съюз от 13 юни 2002 г. относно Европейската заповед за арест и процедурите по предаване между държавите членки.
Предлагат се изменения в чл. 40, т. 4 и се създават нови алинеи в чл. 44 относно случаите, когато основание за отказ за изпълнение на ЕЗА е исканото лице да живее или да е постоянно пребиваващо в Република България, или е български гражданин и съдът в Република България приеме да приведе в изпълнение наложеното наказание или мярката, изискваща задържане. В тези случаи процедурата по ЗЕЕЗА  ще бъде най-близка до процедурата по чл. 457 от НПК, като в случаите компетентен ще бъде съдът по местонахождението на лицето. Този подход е приложен при транспониране на Рамковото решение в Чехия и Холандия и в други държави членки.
Предвиждат се изменения в чл. 42 и 43 относно действията след получаване на ЕЗА. Предлага се удължаване до 72 часа на срока, за който може да се задържи лицето до проверка на основателността на получената заповед. Гаранция срещу злоупотреба с този срок с оглед защита на правата на задържаното лице е уредбата това да става само по разпореждане на съда или на прокурора. Промените в чл. 43 прецизират редакцията на текста, като разграничават в кои случаи след получаването на ЕЗА производството по задържане под стража се инициира от съда и в кои - от прокурора.
В чл. 42 се създава ал. 5, според която, ако Европейската заповед за арест не отговаря на изискванията на чл. 36 и 37, органите по ал. 1 и 2 уведомяват издаващата държава членка. В случай че несъответствията не бъдат отстранени в сроковете по ал. 1 и 2, производство за изпълнение на ЕЗА не се образува, а образуваното се прекратява.
Изменението в чл. 53 въвежда задължение за съда да изпраща преписи от решенията си по ЕЗА на Върховната касационна прокуратура и на Министерството на правосъдието. По този начин се регламентира събирането на информация, необходима за водене на статистика за броя на получените и изпратените ЕЗА от и за България, тяхното изпълнение или отказ за изпълнение. Тази разпоредба е изключително необходима и с оглед на предстоящия мониторинг на Европейската комисия през есента на 2008 г. за прилагането на Рамковото решение за ЕЗА от българските правосъдни органи.
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