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Правен статут на Мрежата за геноцид 

 Създадена с Решение на Съвета 2002/494/JHA 

 Потвърдена с Решение на Съвета 2003/335/JHA 

 На 30.10.2014 г. е приета Стратегия на Мрежата за борба с безнаказаността на 

престъпленията геноцид, престъпления против човечеството и военни 

престъпления.  

 Мрежата е създадена за да осигури близкото сътрудничество между националните 

власти на държавите членки на ЕС в разследването и преследването на 

престъпленията- геноцид, престъпления против човечеството и военни 

престъпления (т.нар.същински международни престъпления).  

 Мрежата се състои от контактни точки, определени от държавите членки на 

Европейския съюз, държавите наблюдатели и сътрудниците. 

 



Цели 

Целите на Мрежата са: 

 Да улесни и подобри сътрудничеството и подпомагането между правоприлагащите и 
правосъдните власти на държавите в Европейския съюз. 

 Да улесни обмена на информация в наказателните разследвания и преследвания на 
заподозрени в извършването на същински международни престъпления. 

Методи за постигане на целите: 

 Улеснява близкото сътрудничество между контактните точки, представляващи националните 
власти на държавите членки, държавите наблюдатели и сътрудниците, в разследването и 
преследването на престъпленията. 

 Насърчава ефективното разследване и преследване на основните международни 
престъпления на национално ниво със способите на обмена на информацията за криминални 
разследвания на заподозрени в извършването на същински международни престъпления. 

 Подпомага сътрудничеството между правоприлагащите и правосъдни власти на държавите 
членки. 

 Предлага форум за обмен на добри практики, опит и методи, относими към разследването и 
преследването на съответните престъпления.  

 Повишава осведомеността за тези престъпления и отговорността на Европейския съюз при 
слагане край на безнаказаността на основните международни престъпления. 

 



Понятие за същински международни престъпления 

 Същинските международни престъпления са отнесени към юрисдикцията на 
Международния наказателен съд /МНС/, създаден с Римския статут приет на 17 
юли 1998 г. Тези престъпления  засягат  най-съществените отношения защитени 
от международното право и свързани с международния мир и сигурност. 

 Техните състави са уредени в Римския статут ратифициран от Република 
България през 2002 г. Всяка държава ратифицирала Римския статут има 
задължението да разследва и преследва извършителите на същински 
международни престъпления. МНС може да упражнява своята юрисдикция ако 
извършителят е гражданин на държава членка на Римския статут, или ако 
престъплението е извършено на територията на държава членка или ако случаят 
се предава на Съда чрез Съвета за сигурност на ООН.    

  Основната отговорност за преследване извършителите на същински 
международни престъпления е възложена на държавите членки. В Глава XIV 
„Престъпления против мира и човечеството“ от НК са уредени военните 
престъпления, престъпленията против човечеството и геноцид. 

 Универсална юрисдикция – чл.6 от НК 

 Съгласно чл.79, ал.2 от НК не се изключва по давност наказателното 
преследване  и изпълнението на наказанието по отношение на  престъпленията 
против мира и човечеството.  

 



Основни състави на същинските международни престъпления 

съгласно Римския статут на Международния наказателен съд 

 
 Военни престъпления чл.8/2 от Римския статут 

1.Престъплението е извършено в контеста на или има връзка с международен или 

вътрешен военен конфликт. 

2.Жертвата е защитено лице или лице, което не е взело активно участие във военни 

действия или е цивилно лице. 

3.Извършителят е знаел, че жертвата е защитено лице, съгласно Женевските 

конвенции от 1949 г. 

4.Извършителят е имал знанието за фактическите обстоятелства, които определят 

ситуацията като въоръжен конфликт. 

 

 

 



 Престъпления против човечеството – чл.7 от Римския статут 

1.Престъпленията да са извършени като част от широкоразпространена и систематична 

атака. 

2.Атаката да е била насочена срещу цивилно население. 

3.Извършителят е знаел, че атаката е насочена срещу цивилното население. 

 

 

 Геноцид – чл.6 от Римския статут 

 

Всеки един от долупосочените действия извършени с намерение да разрушат в цялост 

или част от национална, етническа, расова или религиозна група, като: 

1.Убийства на членове от тази група. 

2.Причиняване на сериозни телесни или психически увреждания на членове на 

групата. 

3.Умишлено налагане на условия на живот с цел разрушаване на съответната група в 

цялост или в части. 

4.Налагане на мерки с цел ограничаване на раждаемостта в групата. 

5.Насилствено преместване на деца от една група в друга. 



Членство в Мрежата за геноцид 

 Контактни точки на държавите членки в ЕС. 

 Контактни точки на държавите наблюдателки. 

 Контактни точки на сътруднически структури-Европейски институции и 

агенции, международни правоприлагащи агенции и съдебни институции и др. 

   Мрежата си сътрудничи тясно със Съвета на Европейския съюз, Европейската 

комисия и други европейски институции и агенции в усилията за слагане край на 

безнаказаността на основните международни престъпления. 

   Мрежата също така повишава близкото сътрудничество с националните власти 

на трети държави, в частност Канада, Съединените американски щати, Норвегия 

и Швейцария, Международния наказателен съд и ад хок създадените 

международни наказателни съдилища /Международния наказателен трибунал за 

бивша Югославия, Международния наказателен трибунал за Руанда, 

Международния комитет на Червения кръст, Интерпол и др./.    



Структура на Мрежата за геноцид 

Мрежата за геноцид включва следните вътрешни структури: 

1.Пленарно събрание, което включва държавите членки, държавите наблюдатели и 

сътрудниците.То е органът,който взема решенията на Мрежата за геноцид. Решенията 

се вземат с единодушие от гласовете на държавите членки.  

2.Управителен съвет – органът, който взема решения за дейността на Мрежата за 

геноцид между пленарните заседания, които се провеждат два пъти годишно. 

-Състои се от контактните точки на президенското трио на Съвета на Европейския съюз 

и 4 от членовете на Мрежата. Представителят на Председателството на Съвета на ЕС е 

председателстващ на Управителния съвет. 

3.Секритариат на Мрежата – разположен е в сградата на Евроджъст, гр.Хага, Холандия. 

Има за задача да подпомага Мрежата за геноцид и нейните членове, 

Председателството на Съвета на Европейския съюз и Управителния съвет в тяхната 

работа.   

 

 

 



Функции на контактните точки 

 Националните контактни точки поддържат връзка помежду си и улесняват 

координацията и постоянния обмен на информация както между членовете на 

Мрежата, така и с националните власти. 

 Контактните точки следва да са с подходящ опит и назначени като такива от 

националните власти за по-продължителен период от време, като следва регулярно 

да участват в срещите на Мрежата. 

 Контактните точки на Мрежата имат за задача да повишават осведомеността за 

дейностите и функциите на Мрежата като предоставят информация за 

дискутираните на срещите теми на правоприлагащите власти, на властите 

отговарящи за международно правното сътруднимество, на прокуратурата и на 

имиграционните власти на национално ниво. 

 Контактните точки следва да имат възможност да събират информация от 

националните власти на съответната държава и да я предоставят на Мрежата. 

 Контактните точки следва да координират работата си с официалните 

представители на съответната държава членка в органите на ЕС и да улесняват 

последователен и съгласуван подход във връзка с борбата срещу безнаказаността 

на национално, регионално и международно ниво във вътрешната и международно 

политика.   

 



Ден против безнаказаността на геноцида, престъпления против 

човечеството и военни престъпления 

 Денят срещу безнаказаността на основните международни престъпления се 

провежда на 23 Май всяка година и се организира от държавата членка на 

Европейския съюз, която председателства Съвета на Европейския съюз. 

 Основната цел на тази инициатива е да повиши осведомеността за най-жестоките 

престъпления каквито са геноцида, престъпленията против човечеството и 

военните престъпления. „Денят срещу безнаказаността„ следва да представи 

националните разследвания, да промотира общите усилия на държавите членки и 

на Европейския съюз в прилагането на международното наказателно право, да 

осигури участието на жертвите на тези престъпления в наказателните процеси и да 

даде нови сили на обвързаността на Европа в продължаващата борба срещу тези 

престъпления. 

 Събитието се посещава от представители на международните трибунали, на 

държавите членки, на Европейските институции и международни организации, 

както и от представители на неправилествени организации, учени, адвокати и 

журналисти. 



  БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!  

Съдия Мариета Неделчева 

Специализиран наказателен съд 

Контактна точка в НСММСНД в Република България 

Контактна точка по въпросите  на престъпленията срещу човечеството, 

военни престъпления и геноцид В НКС на България в Евроджъст  
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