
  

 Кратка обяснителна бележка относно съдебното сътрудничество 

между Великобритания и държавите членки в ЕС след 01.01.2021 г. 

 

Споразумението за търговия и сътрудничество, което е в сила от 

01.01.2021 г. урежда в Част Трета озаглавена „Правоприлагане и съдебно 

сътрудничество по наказателно правни въпроси“ (л.333 от Споразумението) 

нови правила за осъществяване на съдебно сътрудничество между 

Великобритания и държавите членки на ЕС. 

 С необходимото уважение към регулацията касаеща защита на данните, 

Споразумението за търговия и сътрудничество между Великобритания и ЕС 

предвижда нова правна база, както и прави препращане към съществуващата 

правна рамка, която обхваща широк кръг въпроси касаещи съдебното 

сътрудничество като: - предаването на лица, международна правна помощ, 

обмен на криминални досиета, както и обезпечаване и конфискация на 

имущество. 

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЦА 

От 01.01.2021 г., Рамково решение 2002 /584/ ПВР за Европейската 

заповед за арест, няма да се прилага. Споразумението за търговия и 

сътрудничество предвижда нов механизъм за предаване на лица между 

Великобритания и ЕС. Тези правила заменят кореспондиращите разпоредби 

на Европейската Конвенция за екстрадиция от 1957 г. и нейните 

допълнителни протоколи и Европейската Конвенция за подтискане на 

тероризма, доколкото е относима към екстрадицията. Нещо повече, 

разпоредбите на Споразумението за търговия и сътрудничество ще се 

прилагат по отношение на европейските заповеди за арест издадени преди 

транзитния период - 31.12.2020 г., когато търсеното лице все още не е 

арестувано. 

МЕЖДУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОЩ 

Споразумението за търговия и сътрудничество допълва разпоредбите на  

Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателно правни въпроси от 

1959 г. (Европейската конвенция за взаимопомощ), Допълнителния протокол 



към Европейската конвенция за взаимопомощ от 1978 г. и Втория 

Допълнителен протокол към тази конвенция от 2001 г. 

В допълнение към посочените правни инструменти Споразумението 

акцентира на принципа на пропорционалността, директните контакти между 

властите и мерките за разследване, които винаги следва да бъдат на 

разположение съгласно правото на  помолената държава, подобно да 

Директивата касаеща издаването на Европейска заповед за разследване. 

Освен това, по принцип замолената държава решава дали да изпълни 

искането за взаимопомощ, при първа възможност и във всички случаи не по-

късно от 45 дни от постъпването му. Искането за взаимопомощ се изпълнява 

при първа възможност и във всички случаи не по-късно от 90 дни след 

решението си за изпълнение.  

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КРИМИНАЛНИ ДОСИЕТА 

Разпоредбите на Споразумението за търговия и сътрудничество 

допълва чл.13 и чл.22, ал.2 от Европейската конвенция за взаимопомощ  1959 

г. и Допълнителните протоколи към нея от 1978 г. и 2001 г. и заменя чл.22, 

ал.1 от Европейската конвенция за взаимопомощ от 1959 г., който е допълнен 

от чл.4 от Допълнителния протокол от 1978 г. В сравнение с посочените 

разпоредби, новите правила съдържат по-детайлна информация по отношение 

на изискванията за съхранение на информацията, молбите и отговорите, 

сътрудничеството с трети страни и други относими аспекти.  

ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И КОНФИСКАЦИЯ 

Както и процедурата по предаване, Споразумението за търговия и 

сътрудничество съдържа правила за обезпечаването и конфискацията, които 

заменят Главите „Международно сътрудничество“ в Европейската Конвенция 

за изпиране, търсене, отнемане и конфискация на облагите от престъпление и  

Конвенцията за финансиране на тероризма от 2005 г. (Конвенция 2005) и 

Конвенцията за изпиране, търсене, отнемане и конфискация на облагите от 

престъпление от 1990 г. (Конвенция 1990). Разпоредбата озаглавена  

LAW.CONFISC.2 (Definisions) от Споразумението за търговия и 

сътрудничество заменя кореспондиращите определения в чл.1 от Конвенция 

2005 и чл.1 от Конвенция 1990. 



Споразумението за търговия и сътрудничество предвижда определения, 

задължения за сътрудничество, молби за предоставяне на информация за 

банкови сметки и сейфове, молби за информация за банкови транзакции, 

молби за наблюдение на банкови транзакции, спонтанен обмен на 

информация, временни мерки, както и детайлни правила за процедурата по 

конфискация. 

Очаква се скоро да бъдат публикувани и съответните форми за 

сътрудничество на официалните езици на ЕС. За повече информация можете 

да намерите Споразумението за търговия и сътрудничество на следния линк:  

https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libdocumentproperties/EN/3341 
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