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ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА

Проектът на Закон за европейската заповед за защита има за цел да въведе в
българското законодателство изискванията на Директива 2011/99/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно европейската заповед за
защита.
Настоящият законопроект цели самостоятелно обособяване на уредбата на
Европейската заповед за защита, с оглед постигането на заложената цел – по-добра
защита за всички жертви на престъпление.
С резолюция на Европейския парламент от 10 февруари 2010 г. относно
равенството между жените и мъжете в Европейския съюз – 2009 г. е одобрено
предложението за въвеждане на европейска заповед за защита за жертвите.
Директива 2011/99/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011
година относно европейската заповед за защита е част от пакет от мерки за осигуряване
на минимални права, подкрепа и защита на жертвите в ЕС, независимо от произхода и
местоживеенето им, предложен на 18 май 2011 г. от Европейската комисия.
В пакета от мерки е включен Регламент 606/2011/ЕС относно взаимното
признаване на мерки за защита с гражданскоправен характер, който гарантира, че
жертвите на насилие могат да разчитат на издадените срещу извършителя заповеди за
въздържане от домашно насилие или за защита, ако пътуват или се преселват в друга
държава от ЕС, и допълва Директива 2011/99/ЕС относно европейската заповед за
защита, приета на 13 декември 2011 г., с която са уредени заповедите за защита с
наказателноправен характер.
Третият елемент от пакета от мерки е Директива 2012/29/ЕС, с която се
установяват минимални права за жертвите, където и да се намират в ЕС. Минималните

правила за жертвите са част от по-широката цел на ЕС да изгради европейско
пространство на правосъдие, така че хората да могат да разчитат на едни и същи основни
права и да имат доверие в съдебната система, където и да се намират в ЕС.
В предложения законопроект водещ е принципът за свободна циркулация на
мерки за защита по наказателни дела в рамките на Европейския съюз.
В структурно отношение законопроектът се състои от три глави, допълнителни
разпоредби, преходни и заключителни разпоредби. Той съдържа общо 17 члена, които
включват алинеи и точки. Естеството на материята не изисква в главите да са обособени
раздели.
В Глава първа на предложения проект са изведени общи положения, основни за
производствата по признаване и изпълнение на европейска заповед за защита в
Република България, както и за издаването и изпращането й за изпълнение в друга
държава-членка на Европейския съюз.
Дефинициите на понятията Европейска заповед за защита и мярка за защита са
разписани съответно в чл. 2 и чл. 3 от законопроекта, вземайки предвид факта, че са
основни за регулираната материя. На следващо място, в тази глава са предвидени забрани
и ограничения, които, когато са наложени в издаващата държава и когато се съдържат в
Европейската заповед за защита, следва да бъдат признати и да бъде осигурено тяхното
изпълнение.
В Глава втора се урежда производството по признаване и изпълнение на европейска
заповед за защита, която е издадена в държава-членка на Европейския съюз.
В Глава трета е обособено съответно производството по издаване на европейска
заповед за защита в Република България.
За компетентен орган в производството по признаване и изпълнение на
европейската заповед за защита е определен окръжният съд по местоживеене на
защитеното лице.
Компетентен орган по издаване на европейска заповед за защита в Република
България, се предвижда да бъде съответния съд, на който е подсъдно наказателното дело,
във връзка с което е постановена мярка за защита.
В двете производства, по признаване и изпълнение и по издаване и изпращане на
европейска заповед за защита, са предвидени кратки срокове за извършване на

съответните действия, с оглед придържане към предписаната от Директива 2011/99/ЕС,
подходяща бързина и предоставяне на защита.
В допълнителните разпоредби са предложени легални определения на думи и
изрази, които съставляват най-съществената терминология на проекта на Закон за
европейската заповед за защита и се използват многократно в различни негови
разпоредби.
В заключителните разпоредби са предвидени необходимите промени в
действащите закони, с оглед пълното транспониране на директивата, освен създаването
на Закон за европейската заповед за защита следва да бъдат предвидени изменения и
допълнения в Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс.

