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Съобщение за медиите от FRA 
Виена, 27 септември 2019 г. 

Достъп до правосъдие: обвиняемите се нуждаят от повече 
информация и по-добър достъп до правна помощ 

В последния си доклад FRA констатира, че недостатъчната информация и 
недостатъчно добрият достъп до правна помощ често са причина обвиняемите в 
наказателно производство да не получават пълен достъп до правосъдие. 
Посочено е в кои отношения държавите членки следва да подобрят 
информационните потоци и процесуалното представителство, за да защитават 
правата на обвиняемите. 

„В наказателното производство не всяко лице се третира еднакво от закона, което е 
негово право“, заявява директорът на FRA Michael O’Flaherty. „Необходимо е държавите 
членки да въведат подобрения, за да бъдат обвиняемите запознавани със своите права и 
да получават правната помощ, от която се нуждаят, гарантираща им справедлив и равен 
достъп до правосъдие.“ 

В доклада на FRA „Правата на практика: достъп до адвокат и процесуални права в 
наказателните производства и в производствата по европейската заповед за арест“ се 
разглежда въпросът как се прилагат на практика някои основни наказателно-процесуални 
права. 

Някои от основните констатации: 

• Полицията информира обвиняемите за техните права, но практиките за информиране 
са различни. Те могат да варират от информиране в писмена до информиране в устна 
форма, включително чрез листовки, които могат да бъдат трудни за разбиране. 
Държавите членки следва да гарантират, че обвиняемите са наясно с правата си и да 
им предоставят информация в писмена и устна форма веднага щом те станат 
заподозрени. Освен това, те следва да обръщат внимание на хората, които могат да 
изпитват затруднения, например поради невладеене на език или увреждане. 

• Обвиняемите много често получават минимална или неясна информация относно 
повдигнатите срещу тях обвинения. Това затруднява тяхната защита. Полицията 
следва да информира заподозрените по подходящ начин, ясно и подробно и във 
възможно най-кратък срок, за извършените от тях престъпления и причините, поради 
които те са били задържани. 

• Обвиняемите, особено които са зад решетките, невинаги получават незабавна и 
пряка правна помощ. Държавите членки следва да гарантират, че всички обвиняеми 
получават незабавен, пряк и поверителен достъп до адвокат, преди намиращите се 
зад решетките обвиняеми да бъдат подложени на разпит. 

• Понякога полицията третира заподозрените лица като свидетели или ги разпитва 
неофициално. По този начин заподозрените лица биват лишавани от правото си да 
запазят мълчание и да не свидетелстват срещу себе си. Държавите членки следва да 
третират всички заподозрени лица като заподозрени лица, за да зачетат техните 
права. 

В доклада се разглеждат също европейските заповеди за арест, издадени от друга 
държава — членка на ЕС. Освен посочените по-горе въпроси, обвиняемите са изправени 
също пред проблеми, свързани с правата им, които произтичат от участието на две 
държави в производствата. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/criminal-proceedings-rights
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/criminal-proceedings-rights
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• Езиковите различия често затрудняват обвиняемите да разберат своите права, 
свързани със заповедите и тяхното право на съгласие за прехвърляне за разпит в 
чужбина. Държавите членки следва да предоставят услуги по писмен и устен превод, 
за да могат обвиняемите напълно да разбират какви са повдигнатите срещу тях 
обвинения и какво произтича от европейската заповед за арест. 

• Ответниците често срещат трудности при получаването на процесуално 
представителство и в двете държави. Това може да се дължи на езикови различия, 
както и на неосведомеността на полицията относно правните системи на другите 
държави и нежеланието ѝ за намеса в юрисдикцията на друга държава. Органите в 
държавата, която обработва заповедта следва да помагат на обвиняемите да 
получават правна помощ в държавата, издала заповедта. Държавите членки биха 
могли да предоставят списъци на юридически сдружения при издаването на 
заповедта. 

FRA проведе събеседвания с повече от 250 обвиняеми и професионалисти в областта на 
правосъдието в Австрия, България, Дания, Франция, Гърция, Нидерландия, Полша и 
Румъния. В доклада се цитират респондентите. 

Тази задача беше възложена на FRA от Европейската комисия. Тя допълва доклада на 
Комисията, също публикуван днес, относно начина, по който държавите — членки на ЕС, 
са приложили Директивата на ЕС относно правото на достъп до адвокат. Освен това 
докладът е в допълнение на по-рано извършена от FRA дейност в областта на правото на 
информация. 

За повече информация се свържете с нас на: media@fra.europa.eu / Тел.: +43 1 580 
30 642 

https://fra.europa.eu/en/press-release/2016/trust-vital-effective-cross-border-criminal-justice
https://fra.europa.eu/en/press-release/2016/trust-vital-effective-cross-border-criminal-justice
mailto:media@fra.europa.eu

