Пpетодициaлнo зaпитBa}Ir
oTДrJIеI{ие,

нa Cофийски

ЦpaДски GЪД, Haкaзaтелнo

28-ми съдебен съсTaB пo HaкaзaTrJIнo чaсT}Io ДoЛo /rтuД/

юg8/2a2О г.

с искaне зa произнасяне с

зю

ПреlодициaлдLg-. эaцлlqчpнltе- шo

DeДа нa сПешtнoтo пpo[IзBoДсTBo, пp

правилник нa CъДa

1. IIpеrопициaЛH[I Bъпpоси:

1.

1. _ flали

paзпopедбите

нa ЧЛ.

1,, Пaр.

2 |l

Пap.

3

oт

Cпорaзyмениrтo MеrI(Дy Евpoпeйския gЬюз и Pепyбликa ИслaнДия

и Крaлство [Iоpвrгия oтнoснo пpoцeДypaTa IIo пprдaBаIIr

мrя(Дy

Дъpfl{aBиTe_членки нa Еврoпейския съюз и ИслaнДия н IIoрвeгпя

Дoпyскaт издaBaIIе нa нoBa зaпOBeД 3а аprсT 3a цeлиTе IIa rъIц0тo

IIaкa3атrЛHo IIресЛеДвaнe спряN{o лице' чЦrтo пpеДаBaне
oткaзанo oT дъpя€Ba-ЧЛeнкa

е

на ЕC на осtIоBaIIиr uл. 1, пap. 3 от

Clrоpазyмeниетo, BъB Bpъзка с чл. 6 oт fioгoвopа зa Евpoпейския
съl<l3 и

Чл.8 от Евpoпейскaтa кoнBе}Iция зa пpaвaтa на новeкa?;

|.2.' [aли

paзпopеД6ите нa чЛ. 1, пap. 3 от Cпopaзyгt{ениeтo Nlеrl(дy

Евpoпейския съloз и Pепyбликa Исландия и КpалстBO Hоpвегия
oтнOrнo пpoЦеДypаTa Пo ПpеДaBaнr МrщДy дър)кaBитe-Члeнки Ha
Евpoпeйския gЬIo3 и IIс;Iандия и IIоpBеrия и Ha Чл. 2l, пap. L и чл.
67, пap.1 от .{oгoвopа за фyнкциoниpaнe нa Евpопeйския съIo3' и

нa чл. 6 и чЛ. 45, пар. 1 oт Хартатa нa oсEIoBltите пpaвa нa

Евpопейския съIo3 Дoпyскaт сезIrpaнa със ЗаповеД 3а арест
Дъp?I(аBа_члeнкa нa ЕC Дa пpерeulи пoсTaнoвеЦ oт Дpугa ДъpЯ€вa'
чЛrнкa нa ЕC oткaз 3а прeДaванe нa същoтo лиЦe зa Цrлите нa
съшIoTo IIaкaЗaтеЛ}IO преслrДBaнl' сJIeД катo изДt|pBанoTo Лицe сr e

BъзIIoлзBaлo oT' прaBoтo сll нa свобoДнo Пp}rДBи)кBаIIе И oт
Дъp}ImBaта'

B кoятo r ПoсTaноBеlI oткaзЬт 3а IIprдaBaне сe

e

liрeюд!l].lиал}ro заl]l,l|lвaRe

яa Uoq)и'lскt4 I,pадски съд Пo

}1ЧД

lfl rUУU,/zU r'

пpIrДBIr)килo Дo Дъp}кaBaта' сeзиpaнa с ЦoBатa зaпоBeД зa apесT?

2"

3aпитвaщa юpисДl{кция:

Coфийски гpaДски сьдo f{акaзатФIllo oтДeлeнlle, 28-ми състaB
aдprс: гp. Coфия, [. К. 1000, бyл. ,,Bитoula'' Nо 2

фaкс: ++359 2 986-56-05
Е-мейл : сabi rl et(?.sgs.-i

3'

Ч s ti

се.

g;

b

a. at a n

asоv(Фsсс $ g

flpоизводстBo пPед tIасTоffЩаTa инстaнция 14 прaвнo
реJIеBантни фаtсги:

4. ПpoизвoдсTвoтo пPеД нaциoНaЛнaтa }оpисДикция _ Cофийоки гpaдскI4 оъД

_ е oбpaзyвaнo пo искaне нa Cофийскa грaдс'кa пpoкypaТypa зa

нa

изДaДенa

нa

12.0З.2020

г. oт

пpeДaвa}IеTo

Мy Зa

Prгиoнaлнaтa пpoкypaтyрa ХopДлaнД,

3a aprсT

l(pa.гlотвo Нopвегия Зaпoвед

пpoBе?I(ДaHе

изIIъJII]еFIиe

нa

KT

Нa

ут,

Boде}IoTo срeщy неГo HaKaЗaTелнo

IiрoизBодсTBo B Hopвeгия.

5.

ПpоизводстBoTo

ce

прoвrжДa

пo prдa нa

бългapския 3aкoн зa

и

Cпopaзyfu1ениеTo Мeя(Дy

ексTpaДиЦI4ЯTa kI ЕвpопейскaTa зaПоBrд 3a apeсT

Евpoпейския съIо3

и Pепyбликa

ИслaНДI4Я

и

Крa-пствo HоpвeгиЯ oTtIoоHo

гtpoцеДyрaтa пo ПpeДaBalle Мrждy Дъp)кaвитr-ЧЛе}tки нa Евpoпейокия cъIoз

}t

ИcлaнДия и Flopвeгия.

6' ИскaнoTo зa

JIице

пpеДaBa}ie

KT

e гpa)кДaнин нa

Pепубликa БългapиЯ, кaктo и нa CъединениTe aМepикaноки щaTи'
7. Сpeшy искa}ioTo

JIице

в Itpaлствo Нopвeгия 3a

KT

сe Bоди FlaкaзaТеЛrro пpoизBoДстBo

ДeЯHI4я' квaлифициpa}rи

ПриtIиHе}tи иN4yI]IrсTвеt{и BреДи

кaTo изIvlaМи, о кoитo сa

нa oсигypителнaTa сисТеМa Ea Hoрвегия.

oбвиняеми tтo cъщoTo прoизBoДсTвo сa и бившraтa riapTнЬoркa /нopве)ккa
ГрDI(ДaнКa/

I

нa

KT

,'

с кoятo тoЙ е }киBеел нa семеЙни }laЧaЛa и с

llpeюдициaлно зaвитвatte }ra UoФииски гpa.цски съд гlo tiчД rfl I

кoяTo

и]\4aT

дBе Дrцa, poдени Пo BрrМе }Ia съ)КителстBoтo иl!{' кaкTo и Дpyги

Дицa'

B. По BoДе}IoTo в Hорвеги'я нaкaзaТeJI}Iо шpoI{зBoДсTBo е 6илa
ЗaIIoBrд зa 3aдъpl(aнr

KТ

i{a

}I Нa 26.07.2a18

г. е

изДaДеHa
ПoДaДeн

сигHaJI зa изДиpBal{етo мy в IШенгенскaTa инфopмauионнa с}IсTrМa.

9. Пo

BoДенoTo

B

FIopвегия нaкaзaTфIIIo пpоизBoдcTBo

е 6ил

BI{eсeH

обвинитеЛeн aкт в ПъpвоиIIсTaIIциoЦшия съд B Беpгeн Пprз i\4есrц Юли 2019

KТ нe e Дaлo oснoвal{ие Зa сПиpaнe нa
Ha'
щрoи3BoдсTBoТo \4 сIIpяп{o няКoи oT oсTa[IaJII,me обвиняеми JILIцa'
BкJIIoЧиTелнo !| бивцraтa пapfirьopKa Ha KT
, ca 6илlт пoсTaнoBеI{и
г., кaTo oтсъcтBиrтo

o

съДитеЛ Hl4 TIppLcЪ Дpl,

10. FIa 25'1I.2aI9

г.' Пpи

Лице

BJIиЗaнe }Ia теplатоpиятa нa PепyбJIикa ГIолrшa,

KT

, е бил зaдъp)кан, о oгл9Д I{a itaJlиЧния B
LЦeнгенскaтa инфopМaциoннa сисTеМa cIlIгнал oT }IopвeжкиTе BЛaсТи зa

искal{oTo

изДиpBalrетo Мy.

1

i ' Cлед зaдъp)I(aнeTo

KT

ria

oт IIоJIските влaсTI{

LI

yBеДoМяBaIIr

IIa BJIacTиTr нa FIоpвегия, ъla 27.11.2019 г. oT llpoКyрaTypaTa нa Нopвегия е

билa иЗдaДенa Зaпoвед зa aрrст нa ocIIoBaIIие Cпоpaзy]\{rниrTo

l\dеЖДy

Евpoпейскиll съIоз и Pепyбликa ислaндия и Кpaлство Ноpвeгия.
12. T1o oбpaзyвaнoTo в Peпyбликa Полrua пpoизBoДстBo IIo изIIълнrниe

}Ia

Taкa изДaДeНaTa Зaпoвeд зa apeст е би.rto пoстaIIoBено Prше}Iие нa oкpъrкен
съД BъB Bapшaвa oт 15.01 -202О г., с кoеTo e било oткaзaнo ПpедaBaIIrTo Ha

KT

BъЗ oс}Ioвa нa изДaДенaTa в Hopвегия ЗaпoвеД зa apест'

13. Зa Дa oткФI(е прeДaвaнетo

нa

KT

rro изДaдеHaтa B Flopвeгия

Зaпoвед Зa apесT' пoJIсI(иЯТ cъд cе е пoЗoBaJI rra paзпopеДбите нa ЧЛ. 1, пap. 3

от

CпopaзyМeниeТo МежДy Евpопeйския съIo3 и, репy6ликa kIcлЬ:нДvIЯ

у\

llРgruдylцltаJlhu

зdlll1'д.ddbg

нd

uUwииUци

l.РdДUKд

U.bд

llU

лчд

rn дUyo,/4U

г

Itpaлство FIoрвeгия, прrпpaщaщ къМ чл. 6 oт floгoвoрa 3a Еврoпейския сЪIоз.

Споpeд изЛо)кенитe B pеш]ениетo нa oкpъ>кt.tия gЬД BъI}

Baplшaвa

съoбparкениЯ, пo Делoтo e билo ycтaFIoBеI{o, Че l{акaзaTелlloTo ПpoизBOдсTвo'

обpaзyвaнo оT HopBе)Iо(иTе BлaсТи, е ,,Tясl-Io сBъpзa}Io
коl'rфликт

нa

пapT}Iьoркa

с

ПрOДъЛх(иTeЛния

иск€lнoTo

лиЦе cъс слyxtdaтa Бapнeвене v| бивrцaтa Мy

и мaйкa нa

дBеTе лицa", кaТo в To-Ba oTнoцir}Iиr сa пoсoЧеHи

обстоятелствaTa пo BoдеFlи съдeбни пpoизBoдствa МежДy дBaМaTa бивrци
пaртI{Ьoppt oT}Ioснo упpzDкI{яBaI{rTo }Ia poДиTелските пpaBа пo oTI{Oшrниe нa

децaтa иМ' BI{лroЧиTеЛнo и пoсTa}IоBr}Iи реlПrниЯ нa бългapски съДилищa" с
кoиТo yilpa}кHяBaнетo нa Tези ПpaBa e BЪзЛo)кrнo нa теХriия бaщa в Бългapия.

Пoлският съД e пp}IeJI, че eBентy€tJlнoтo

пpeдaвa}re

KT

нa

Ha

би дoвeлo Дo }Iapyшение нa чл. B oт Евpoпейскaтa
кoHBrнциЯ зa пpaBaTa Ha Чoвeкa и ocнoB}Iите свoбоди, тъй кaто бившIaTa
}Ioрвrx(киTе вЛaсTи

пapтнЬopкa

нa

KT

6и' Моглa Дa изIъpпяBa нaJio)кенoTo й

нaкaзaTелнoTo IIpоиЗBoдсTBo нaкaзaние лицIaBa}Iе

предaвaнеTo Мy' 6и 6ил нaстaнeн

в

ilO

oт свoбoдa, a тoй, след

слеДсTBеI{ aреcT' кorТo

би дoвелo

Дo

нa децaтa Нa пpиеМHo семейство и прaкTиЧrск!{ oкoнЧaTeJlнa
зaгyбa Ha Bpъзкa с TЯХ зa бaщa им. Пoлският съД' същo тaкa' е пpиeл, Че
пpедaBa}Iе

BъПprки нeпpeдaвaнетo

Ha

KT

нa }IopBе)кките BлaсТи, същитe

биxa Мoгли Дa изпoлЗBaT дpyги фоpми нa Мe}кДyнapoДно ПpaBнo
cъTpyДниЧествo с Бългapия зa Llrлитe нa BoДеHото oт 'lЧХ НaкaзaтелHo
пpеслeдBa}rs.
14. Pеш.тениeтo нa

oкpъжrн съД на Bapшaвa от 15.0|.2О20 г., с кoeто е 6илo

oтКaзaHo IIpeДaBaIrеTо

Ha

KТ

Bъ3 oснOBa

нa

и3дaДе}IaTa B

Нopвегия Заповeд зa aресT е билo ПpoтeсTиpaнo oT lipoкуpaTypaтa, кaTo с
pешониe oт 24.a2.2020 г. AпeлaтивHиЯт съД във Bapiпaва e oстaBиЛ ПpoTестa
6ез paзглеждaне.

l5' с

ПoсTaнoвлеНие oT 6.03.2020 г' oкръlt}IиЯT съД BЪB Baprшaвa е oTМrниЛ

B3rтиTr

B

Репyбликa Полшa,

B Хoдa нa

пpикЛloчиЛoTo IIpoизBoДсTBo,

tlpеюдициалнo taпитвaне }ta сoФииски тpадски съд пo }rЧД lli.IU9U/ZU Il

oгpaн}I читеJIни

16.

lvIеp I{I{'

KT

r рeшил

Дa сe зaвъpllr в Бъпt'aрия о пoлет oт Bapшaвa

до Cофия.При BЛизaHе IIa тrpI,ITopуIяTa нa Pепyбликa Бългapия пpез ЛетиЩе
Coфия, нa 10'03.2020

e

}IaпиItен сиг}IaJI

г., KT

l

a 6и'л зaДъpжaн с оглед пpoДълх(aвaЩия дa

B lШенгeнскaтa

инфopМaциoнHa cиотеМa, floдaДен oT

}Iopвrгия нa 26.07 .201 8 г.

17. CлeД Кaтo бългаpските вЛacти ca yвeдoмиJlи Hоpвeгия зa

e пoстъIlиJIa, издaДrнa нa

IIзBършеноTO зaдъpжa}Ie? в Pепy6ликa Бълг apg'Я

12.0з.2020

тaкa

г. oт Pегионaлнaтa пpoкyрaTyрa Хоpплaнл, Cогн oг Фьоpaне,

Hopвегия ЗaпoвеД зa aprcт

KT

Ha

и пprдaвa}Iетo мy зa

пpoBe)кдaнr Ha BOДенoТo сpеil{y тiaкa3aTеЛно пpol{3вoДотBo

B

Hopвегия.

HaказaтeJi}IoTo IIpoизBoдоTBo' Iloсoчrнo в ЗaпoвоДтa 3a apесT oт 12.0З.2020 г.,

e cъщoтo, пo кoeтo е бил BHесe}I обвинитeJтен aIо в ГIървoи[IсTa}IциoHIlия
съД B Бepгeн прeз l\deсец юлI4 z01g г. и зa цeлите, нa кoeтo е билa издaДeнa
ITpeДи ToBa изIlpaTfl{aтa Дo Полiшa Зaповед Зa apесT oт 27 .1 1.2009

г.' ЧиlTo

изtIъЛнение е било oTк.tзa}Io oт oкpъжния съд във Bаpruaвa.
18. Coфийскa гpaдскa пpoКypaTypa g Bнrслa в Coфийски ЦpaДски cъд lСГC/

искaHe 3a заДъpжaне пoД сTрфкa

lra

KT

зa обезпeчaвauе нa

пpиоъcTBиeTo Ь{y B rТpoиЗBoДcтBoTo IIo изпълнrниr Ha изДaДеHaTa B Hopвeгия
ЗаiroвеД 3a aрrсT. Ha 13.03.202a г. съсTaB нa

r

CГC

е yвФIсиJI Toвa искaне' кaтo

BЗrл Мяpкa 3a неoTlс.lloнrниr ,o3aдъpжa}Iе ПoД стрaжa" нa искa}IoTo лице.

oпpeделениeTo нa

CГC е билo

IIa

oбхсaлвaнo Oт зaщиTaTa

KТ

пPед Сoфийокия aiIеЛaТиBеH съД. CофиЙски aпrлaTиве}I оъД с oпpеДелrниr

oT 19.03 '2o2a Г. G oTМrнил

oбrкалBa}IoTo oпprДeлeние

и е вЗrЛ

N{яpкa 3a

нeoткЛo}Ilниl ,'пoДгIискa" пo oтHoIIIeH}Ie нa искaIIoTo Jiице. Cъщевременнo,
Coфийскa гpaдскa пpoкypaтyрa r
}Iaпyскa гpaниЦите нa БългapИЯ.

q

I{aJIoNtиjIa

}la

KT

зaбpaнa дa

llРеюдицl,!алнo Заfll{тBa}jе lla rjоQ}iиски rрадски

съд пo !tчJ.l I{' rUуU/zU

]:

19' HaотoяЦ{eтo съдeбнo пpoизBoДотBo е trбpaзyвaнO, след кaтo Coфийскa
грaДскa flрoKyрaTyрa

е

Bl'lеcлa шa l6.03.2a20

г. в

Cофийсl<и ГpaДски съД

искaнr Зa и3пълнrНиr нa пoЛyЧенaTa oт F{oрвегия ЗaпoвеД зa aреcT, издaДeнa
Нa 12.03.2020 г.

20.

B

Хoдa Ha }Iaстoящeтo оъдебнo прoиЗBOдсTBo

кoреспoЦдеНция с прoкypaTyрaтa на Хopдлaнд, Coгн

e

бипa

paзIvlr}rrнa

oг Фьоpaне'

B рaМкитr

нa I(oяTo с писМo or 6.04.2020 г' 6ългaрcкияT съД е бил yведoМен, Чl пopaди
I(pизaтa

с

Covid-19 Дeлoто

срещy

KT

щe 6ъДe гJIеДaнo oт

Бергенcкия съд нaЙ*рaнo пpе3 oкToМBpи 2020 г., tтoрaди кoето

и Hе r

нeoбхoДимо той дa бъдe еI(сTpaдиpaн в НopBrГия пpеДи ]vIrсrц сеIITеIVIBpи,
оъщaTa гоДиHa.

21. Paзгле)кдaнrTo Пo същrсTBo }Iа нaсToЯщоTo ДеЛo е зaпoЧналo пpез MrсeЦ

дeкеMBри 2020 г., тъй кaTo B пepиoДa Мr)кдy Месец aпpил 2О2a г. и Мeсrц

юли 2020

KT

г.

BклIoЧиTeJIнo

и

FIaзFlaЧaBaиe

нa

е п6сTъI1BaJI B здpaвни Зa3rдениЯ зa ЛеЧrgиe'

oпepaTивнo тaкоBa, кoеTo

е обyслoBилO неoбхоДиМoсT oт

съде6нo-мeДицинскa екcПеpTиЗa

зa

yстaHoBяBaI{e нa

aктyaЛ}loTo l\,ly здpaBoсJ]oBI-Io със'гoяние' Съглaснo пpиeTaтa
зaоеДaниe

пo дrлoTo }Ia 14'I0.2a20 г.

здрaBoслoв}lоTo състoяние

нa искaнoтo

B

оъДебно

съДебнo-мeдиЦиHокa експерTI,Iзa,

л?IЦе

е сepиoзнo yBprДeнO,

сиJIIlo

риокoBo и oпaоно, c oглrд }ra I]oBTopeн тpoмбоrмбoличен инциДeI{T' кoeтo гo

rioстaBя в нaй-pискoвaTa гpyПa Зa еBrHTyaлнo зaрaзЯBaFIe

с Covid-19,

кaтo

нa искaнoтo лицe нr пoзBoлявa пътyвaнe дo Coфия oT цp.
LШyмен, къдетo тoй прeбИBaв,a' Ho нЯМa ПрoTивoпoкaЗaH}Iя зa yчaсTиe B
съcToЯHиeтo

ДeЛoто чpез Bидеoкoнфеpеr*тнa Bpъ3кa

съсToя}lltе
',зaДържa}Ie
apесTa.

нa

иокaHоTo Лице

не е

и

същеBреМeннo' ЗдpaвoслoBlloTo

съBМестиI\,Io

с

пpилагaнe нa МЯpкa

пoД стpaiкa", пъ'I'уBаI]е }Ia ДъЛГи paзстoяния

и пpебиBaвallr

B

tlPeюдициаJIнo эаtlитваr're

на L:oФииски гpадски съд пo }lЧД tl! lU9U/ZU г

22. Искaнотo лице e )Чaствадo Чpeз BиДеoкoнфеpeнтнa Bpъзкa Мех(Дy
oкpъжен съд IIIyме}l и Coфийски цpaДски съД в цpoBeде}rI{Tе пo ДеЛoтO
съДе6ни laсeДalИS' нa 14.|2.2020 г. и нa I'02.202I г.

}Ia I.02.2О2|

г'

нaсToящият оъдебен състaB

е

B

съдeбrrотo зaсeДa}I}Ie

oбявил peшeниетo си дa

oTIIрaBи IIpеюДищ,IaЦнотo зaпиTвaнe дa CъДa rra ЕС.

23. CтpaIIи B IrроизBoДстBoTo:

CoфиЙскa |paдскa llpокyрaтypa

_ гp.

Сoфия, п.

к.

1000, бyл.

,'BиTош]a' No 2; фaко: ++359 2 980-88-49; F-мeйл: sgp@prb.bg;

KT

,'

гр€DкДa}IиH

Еa Бългapия

T1 LIa

CAЩ,

TIprДcTaBляBaН от aдBoкaт flaвшин КyюмдxсиеB, съо съДебен aдpес

гр. Coфия, Cофия, кв. 3oнa Б-5, бд" 14, вx. B,
884 642, е-mail : advоkatkttyunrdzhiеv@

grn аi

1.

r.

62, тeл, +359 888

соrт.

24. Ilpaвo нa съIoзa:.

h.

1, пap. 2 \4 Лap. З oт CrropaзyJvlrшrrTo lvte)кДy Евpопейския

cъюз у1 Pегryблик

a

Иcлarтдvlя 14 Кpалствo Hоpвегия oтEoснO

прoцrдypaTa ITo пpeДaBa}Ir МrжДy дъp)кaBиTr-ЧЛrнки нa
Евpoпейскиll съIoз и Ислaндия и Hopвeгия
aIл. 6 oт,{оговopa зa Евpoпейския съroз

Чл. 21, пap. 1 и ЧЛ.
Евpoпейския съIоз

67

'

пap.

t

oт fioгoвopa зa фyнкциoниpaliе Ha

lfu. 6 И чл. 45, пap. 1 oт ХapTaTa Нa oсIIoBниTr Пpaвa
Евpoпейския съIoз

1

нa

llрeюдrlLlиаJlнo :запиЦвaнe

на UoQиttски т!рaдски съл пo hЧд

N!

tU9U/ZU

It

25. oтносllМa нaциoналI{a Пpaвнa ypeдбa:
Зaкoн 3a rкcTpaдиЦиятa и ЕвропейсI(aTa ЗaпoBeд зa apесT:
Чл. 4, aл. 1 - Tози зaкoн се ilpиЛaГa при нaлиЧиrTo I{a Nleх(ДyнapоДен

ДoГoBoр,

пo кoйто Pегryбликa Бългapия r

oтнoцIениe

}ra

сTрaI{a' кaТo

гo

доIIъJIBa

IIO

неypеДr}Iите Bъпpoси.

2б. HeобхoДигиост 0l' о'гпpaBяне на заtll{тBaнr:

27, Bvтcящият пpед НaсToящия съдебен съсTaB Пpaве}i сПop е с oсНoвe}I
предМeт нaЛице ЛИ ca преЧки дa 6ъДе изпълненa изДaДенaтa, нa oсHoвaние

CпopaзyмениeTo Mех(дy Евpопейския оъIoз kI Pепyбликa lAcлaндия
Кpaлство FIоpвeгия oтHoс}lo шpоuеДУРaTa пo шpедaBaнe

И

l\4еx(Дy Дъp)I(aBиTе_

ЧJIrнки нa Евpопейския съIоз !1 Иcлaндия 14 Hоpвeгия,

от

FIopBr)Iкaтa

ПрoКypaTypa ЗaпoвеД Зa aрrсT I1o oTнoшсниr Ha искal{oTo лиЦe

KT

'

грaЖДaнин нa Бългapия и нa СAШ{.

28. IrtэяcъrЯBaнето }Ia тoЗи ПрeДМrт, спoреД съдебния сЪстaв} e cBързaНo и с
pеIl]aBaнrтo нa Bъпpoсa кaквo е зHaчениеTo, съглaснO пoсоЧеЕIиTе тексToве oт

Пpaвoтo нa ЕC, нa пocтa}IOBеI{иЯ BеЧr oт съД

ЕС, Пoлrua, oTкaз

FIa

дpyгa ДъpжaBa

-

члrнкa нa

Да бъде И3ПЪ.l_lН8Нa пpеДХOДrra Зaпoвед зa apест, изДaДrнa

сЪщo oт FIopBе)l(кa сТpa}Ia, Пo oTlloшIениe Нa съшdиЯ бългaрски грaiКДaHиII, зa
IIрrДaBaIreTo lv1y 3a оъДенr

Пo същOTo HaкaЗaтejlнO npoиЗBoДсTBo' Boденo

сpeщy негo B Hоpвeгия.

29. Taкa lroстaнoвеHияT oТ IIoлския сЪД oткaз зa иЗПълнrниr }Ia издaДrнaTa oT
Нopвехfl(иTe BJIaсти Зaпoвед Зa apест e бил МoTиBLIpaн с pазпopeдбaтa нa Чл.

1, Пap' З Oт CпoрaзyмениeTo

I\4е}I(Дy

Евpoпeйския съ}оз kI Pепyбликa

Ислaндия и Кpaлство HopвеГия oTнoсl{o прoцеДypaTa IIo tТреДaBaнr
дЪp)I(aBиTe-LIЛlHI(и шa Еврtlпейския

я

i\{ех(Дy

съюз и Иcлaндvтя и F{оpвегия, кoятo

llpeюдициaлнo зaпитвalle нa L;о8)ииски гpадски съд пo tlЧд lf rUУU./llU г

изискBa съoбpшяBaI{еTo Ha oонoвнитr
кoIIBrHция 3a lipaвaTa I{a чoBlкa,
дЪpx{aвa_ЧЛel{кa

И Нa

a пpи

изIIълHеIIие

oт оъдебeн Opгaн нa

B ЧjI. 6 oT .{oгoвoрa нa
нa пoЛския cъД дa oткax(e

принциIIиTе' пoсoчеHи

Евpoпейокия съIoз. Cp*д съобpaжеНиятa
иЗIIъJI}IеH}IеTo }Ia Зaповeдтa

гaрaнтиpанoTo

с ЕвpoпeйскaTa

шpи}IцI4l1p1, УcTaI]oBеHи

Зa aprот' е билo BъзМoтtHоTo }Iapyшrниe Нa

в чл. 8 oт К3ПЧoC пpaво нa сeМeен жиBот, в слyвaй нa

IIpeдaBa}IeTo IIa искaнoTo JIицe нa ноpBе)кките вЛaсти. oботoЯTeЛсТBaTa, Bъ3

oснoвa,

нa кoитo e

HaпpaBe}Iо пoзoвaвaнrтo }Ia ЧJI.

8 oТ к3IТ!Ioс

пpoДължaBaT дa същrсTByBaт и къl\d IIaсToяЩия I\{oMrHT, дoкoлItoTo дrцaTa oT
съ}ItиTелотBoтo Ha искaнoтo JIицr p биFIцaтa Мy пapTIIЬoркa, сe oTгJIrx(дaT oT
}Ieгo в Бългapия.

30. CпоpaзyшreниеTo мeх(Дy ЕвpoпейскиЯ съюз и Pепублуткa.УlcлaНДИЯ

pI

Кpaлство I{орвeгия отнoснo пpoцeДypaтa lтo пpеДaBaнr Мех(Дy Дъp}кaвитечJIrпки нa Евpопейсlсия cъIоз и ИслaнДия и НopвeГия (нapиvaно пo-дoлy

B

тrI(сTa Cпорaзyмениeтo) се яBЯвa нepaзделнa Чaст от црaBoтo нa Cъrозa (в

тoзи сМисъjI !' prшeниrто Ha Cъдa нaЕC пo дffIo C-B97fr9 PРU, т,49).

З7. с огЛeд нa

ХapaктrpиcТикI{тe

Ha

кaтo

CпopaзyмrнI{eTo'

цrJiящo

пoдобpявa}IeTo нa съдe6нoTo cътpyдниЧeсTBO IIo нaкaзaTелнoПpaвHи BъПpoсрI
}vlе}кдy,

oт eДнa оTpaнa,

нa Съrозa) и oT Дрyгa

ДъpжaBиTr-ЧJIеHI(и

оTpaнa,

Pепyбликa Иолaндия |4 Кpaлствo Hopвегия, xpeдBl{Д yсTaнoBe}Iитr
BзaиМоoTl{oiueниЯ Мех(дy сTpaIIиTr

пpинaДле}IGIoсTTa

пo

CпopaзyмeнI{eTo

към Евpoпейскoто

B

икoнoМиЧeскo

palrilкиTe

I{a

пpoсTpaI{сTBo

фrшениетo Пo ДeJio C-Bg'llIg PPU, т. 12), изpaзеI{oTo oT ДoгoвapЯщиTe се
оTpaни изpичнo в пpеaмбIoJIa BЗaиМ}Io Дoвrpие (oтнoвo prшIеHI{етo пO дrлo

C-Bg7lLg PPU,

т. 'IЗ)

|4 гoлЯi\4oTo сХоДсTBo lиr}кДy paзпоpед6итe

Cпopaзyме}Iиетo oтнoснo пpoцеДypaтa

пo

пpeДaBa}Iе

vI

Нa

съoTBетHиTr

paзпopeДlrа rтa Paмкoвo pешениe 20021584 (oтнoвo peцie}IиeTo Iio дело C897/1,9

PPU,

т'

74), иМa oсI{овaние Дa се шpиrМe, Че B гоЛяМa оTепeн

llРeюдrrцllaл}lo

зaпrlтвa}le

llа LoФиисI(и трaдскI{

съд Лo HЧ'll ts IUуб/ZU

OтнolшеlIиЯTa Меx(Дy Hopвегия, кaтo изДaBaЩa Зaпoвед
Дърх(aBиTе-ЧЛенки нa

EC,

г

зa apес]' сTpaнa

11

B I(oиTo съoтBстIioTo изДиpBaнo лице се нaМиpa, сe

pеryлиpaт Пo сХoДrн нaЧи}I с нaЧи}Ia нa yрeжДa}lе нa oтнoшеНияTa Ме)кДy

пo

oтДелнитr Дъp)I(aBи-члеFIки

изДaBaнe

И

и3пълнениr

нa

Евpoпейскa

зaПoBед зa aрrст.

з2. CxoДствoто нa оTltollIеHиЯTa Mе)I(Дy дoгoBaрящиTr Дъp)кaBи пo
Cпoрaзyмe}iиеTo с оTнoшIенI{яTa I\4e)I(Дy Дъp)кaBите-чЛенки нa Cъtoзa,
peГЛaментиpaни в Рaмковo рeIшениe 2О021584, спopeд IIaотoЯщIlя съдебeп

съcTaвl принципнO 6tц NIогЛO Дa пoзBoЛЯBa съoTBeтI{oтo пpилaгaне нa
TъЛкуBa}Iетo Ha същоTo PP в пpaктикaTa нa CъДa нa ЕС. Bъпpосът ДoпyстиМo

Ли е изДaBaне нa

I\4Hо)I(сстBO

съЦo л}tцr, пo сДпo и същo

rBpoпейски 3aпoBrди зa aресT срrЩy
}IaкaзaTeЛHo npoиЗBOДстBo

pеtЦен пoлoжиTеJI}Io oт Cъдa нa

ЕC

B pеuJr}Iиsтo

З3. Flaотoящият съдeбrн състaB oбaчe
иДеllTиtl}loст Ме>l(Дy фaктиveскитe

И

еДHCI

и

е бил р.lзглеДal{ и

Мy Пo ДеJIo С-26812О17 r.

cчуITa'

чr Hе е

}IaJ]ицe TaкaB&

пpaв}Iитe съoбрaжeния

нa същoтo

рeцiение и обстoятeЛсTвaтa Пo paзгJlr}кДaнoто дeлo' зa Дa бъде прилo}1(енo
пpякo тълI(yBaнеTo нa прaBoтo нa ЕC със' същoТo pешениe. B pЕtзглеждaнaTa
B peшrниrтo шo делo C-268/2ОI7 г. хипотrзa' Bтopaтa Евpопейскa зaIТоBeд Зa

apесТ

e

r иЗдaдеHa' IlopaДи

пpеДaBaI-Iетo нa съД нa и3дирBaнoTCI лицe, a пъpBaTa

билa изДaдeнa B paМкиTe нa рaзсЛrдBa}Iетo. Пo гIaсToЯщrто ДеЛo

е

yстaнoвенo) че и Зaповедтa зa apест, изДaДенa 0т нopвех(кaTa ПpoкypaTypa нa

27.I1.2a19 г'' чиrTo !IЗпъЛнение е oTкaзaнo oT I1oлокия съД' и 3aпoведтa зa
apесT oт 12.0З.2020 г., Чиетo иЗПълltениe нaстoяЩиЯт съдебeн cъcтaB prшIaвa,

ca ИзДaДeни

cpещy

KT

3a lrpеДaвaнeTo Мy пo еД}Io

и

същo

[Ial(aзaтелнo пpo]4зBoДсТBo, кoеТо се нavlиpa в съде6нa фuзu шpи изДaBaIIeтo и
ЕIa ДBeTе

зaпoBеДи _ о6винителHиЯт aкT гIo ДеЛoTo е бил Bнeсе}I B }IopBе)Itкия

сЪд Пpез Месrц rоли 2019 г.

C

oгЛеД }Ia ToBa

и нacTo'lЩият с'ьдeбe}I съсTaB

нaМирa зa неoбxoдиМo Дa пoискa lъЛкyвaне o'г сТpaнa нa Cъдa rra

10

ЕC

ДaЛИ

tlpeloдициaЛнo зaпиEванe нa сoФиисKи rpaдски съД' пo HЧд rs lU9U/ZU

CпopaзyмеFlиeтo дoпyсI(a сrзиpaне

}Ia

]:

ДъpiкaBитe-члeнки нa ЕC c ПoсЛrдвaщa

Зaпoвeд Зa apeст, сJIeД I(aTo съД Ha Дъp)I(aBa*Члeнкa BеЧе

е оотaвил

6ез

yBФI(ение иокaне Зa пpeдaBaIIе нa oс}IoBaIII{е чл. 1, ПflP. 3 oт Cпоpaзyl{el{иeTo,
BъB Bpъ3кa с ЧЛ. 6 oт !огoBopa зa Евpопейския съЮ3 и Чл. 8 oт Евpoпейскaтa

кoI{BeIIция 3a IIpaBaTa I{a чoBекa, коетo

е билo нaпрaBенo с

ПpеД(oднa

3aповед 3a apecT сpeщy съIцоTo ЛIацe' Пo нaМиpalтIo Co B същaTa фaзa нa
прoцесa нaкa3aTеJII{o ПрoизвoдстBo.

З4.Ha сJIедBaщo МясTo, нaстoящият съдeбеH съсTaв

Hatulиpa paзJIики и }rrжДy

IIрaBнaтa yрeдбa, въз oсtioвa Ha кoяТo е ДaДеНo тъJIКyBaHeTo B peifleниrтo нa

Съдa нa ЕC пo дffIo C-268l2017 r.

pт

oTTloсиI\{иTr къМ нacТoящия пpaвeц cllop

paзпopeдби. Зa дa пpиel,Il' че съдrбнияT opгaн }Ia иЗIIъJII{явaщaТa дъp)кaвa
Длъ}кеН Дa BзeМr pешelrl{e IIо BояКa

ЕзA, кoЯTo

r

lvly е изпpaTеHa, ДOри кoгaTo B

същaтa дърх(aвa 3ечr е пoсTaIIoBенo prшeниr flo ilpедxoДнa ЕЗA зa оъЩотo

лицr и зa същoTо дeяниe, Cъдът нa ЕC B prшениеTo си пo Дrлo дело C268l20L7 г. се r пOзoBaJI

I{a

paзпоpeдбaтa Ha ЧJI" l, пap. 2 от PaмкoBo решIeHиe

20021584' изpичнo зaДЬл}I(aвaщa дъp}к€lBите-Членки

дa и3IIълIIЯT Bсякa ЕЗA, с

КoяTo сa сезиpaни. Cпоpед HaсToящият съдe6еI{ съсTaв' BъiIpeкI4 гoJIlIMоTo си
с'ХoДотвo о Paмкoвo peшrниe 20021584, Cпоpaзyl\4eниrTo }Iе съДъpхta Taкa3a

paзпopeДбa спpямo дoгoBaрящIilTе Дъp)кaBи? коеТo наJIaгa тълкyвal{r ДaJIи

зaдъл)i(rниe' кaTo yсTaIIoBeHoтo 3a дъp)I(aBиTr-члrнки пo чJI. 1, пap.
пoсoЧeHoтo paMкoвO рeШIеHиr' п,Io)I(r

дa сe и3BлeЧr И зa

2

oт

ДoгoBapЯщите

дъp)кaви шо CпopaзyМel{иеТo, oT HегoBoTo съдърx<aниr.

35. Tpетият aсIIект нa IToстaвенЙя oT }IaсToящия съдeбен съrTaB пъpBи
BъIIpос нa преюДиЦиaлI{oTo зaIIиTBaI{е e сBъpзaн c Хapaктеpa Ha
Cпоpaзyмениrтo) кaтo Мe)кдyпapoдe}r ДoгoBop, HaсpещHI{ сTpaI{и' пo кoйтo сa
дъpх(aBитe-члrнки нa ЕC, oT еДнa стpaнa и Кpaлствo Hopвегия' oT дpyгa. B

тoзи

о}4исъJI

r и

paзпopед6aтa

нa чл. 1, пap- 2 oт

CпоpaзyмeниeTo.

Haстoящият съДебrI{ съсTaв нaМирa зa нeобxoдиМo дa IIoTъpси TъЛкyBa}Iе oТ

tl

r1q !aЧ4!1Uьи

зdlltl!'цtlg

lrРе0дицl4dJ1в9

r'y4дgs1

U'Ьд

lJU

nall

N tv Ja I ёv

|'

CъДa гla ЕС Дaли, с oглеД Ha тaкa пoсoЧенaTa paзпoprдбa oт CпopaзyмеFIиеTo,
слeДBa пOстaнoBе}I oт съД Нa eД}la ДъpжaBa-ЧЛенкa Ha

ЕC oтказ

3a РrЗuъJlнeние

пa Зaповeд зa aрrст, oснoBa}I }Ia t{JI. 1, пap. З oт CпopaзyМе}rиrтo, BъB BpъзКa с

чл. 6 oт ,{oгoвoрa 3a ЕC и чл. B oт ЕКЗПЧ, ДB обвъpзвa с To3и oтказ и
oстaнaJIиTо Дъp)кaви-чЛе}tiс{ нa ЕC, cъoтBеTI-Io и с oгЛед }la ]{acpещI{иTr иМ
ЗaДъл)ке}Iия

пo CпopaзyмеFlиетo' и

Дъp)I(aBи. ,[опълнителeн apгyN{еtlт

I-lopвегkIЯ

И ИcлaъlДия, I(aTo иЗДaвaщи

дa сe цpиeМе, Че тaКoвa обвъpзвaке

е

нaЛицe' oсBен ХapaкTepa на CпopaзyМrниеТo, би МoГъЛ дa бъде извлечен и oт

зa фyнкциOl]ирaнe нa ЕС,
yстa}IoBяBaЩ Cъюзa кaтo oбш{о прoстрa}IстBo Ha свoбoдa, сигyрнoот И
съдърх{altиеTo }Ia aIл.

67, пap. 1 oт

.[,oгoBopa

Пpagoсъдие. B Taзи нaсoкa слrдBa Да сr пoсoЧи и Че OTкaзъT) IIoстш{oвеI{ оT
Пoлския съд, Дa бъде иЗПъЛненa пpеДxoДHaТa ЗaПoBеД зa apест' изДaДеHa oT
I-IopBe}fl(итr BлaсTи срещy cъщoTo Лицe

и зa съЩoTo ДrЯниe' е NIoTиBиpaн с

oбщо спoДелЯнII oT Bоички дър)кaBи_ЧJIrнки нa ЕС пpитrциriи, yсTaHOBrНи

B

чл. 6 oт .{oгoвopa зa ЕC и Еврoпейокaтa кoI{BrI-Iция Зa зaщитa ПpaвaTa IIa
човекa. Пpoдължaвaт дa се нaJIицr и фaктиЧeскиTе oснoBa}Iия, кoиTo сa
прrцeнени oт пoлcкиЯ съД, ДoкoЛкoтo ДецaTa oт съ)китеЛстBoТo нa искaI{oTо
лицe с 6ившraтa Мy пapTllЬopкa,

KЬIrл }IaстoЯЩI1Я'

Мoil{ент сr oTгЛe}кДaт oт нrгo

в Бългapия.

36. TяcIlo сBързa}i c Taкa oбоъдениЯ Пo-гopе aсПeI(T Ha пъpвия BъпpOс oт
прeюДиц}raЛнoTo зaпиTвaнe

rи

BTоpИят с}оpмyЛиpaн oт шaстoяЩия съдrбен

съотaB BъПpoс' Искaнoтo Tълкyвaнe ДaЛи

е

ДoпyсTиМo съД

нa

Дъp)Kaвa-

члrнкa нa ЕС Дa пpерешaga IIо съшlеcTвo BеЧe пoстaгIoBеll oTказ oT съД Еa
дpyГa Дъpх(aBa-членкa дa ПpеДaдe искa}Io ЛиЦе пo ПoсJIеДBaщa Зaпoвед зa
apесT, и3ДaДенa въз oснoBa нa Cпoрaзylиrниrтo' и3дaденa нa същaTa фaзa нa
}IaкaзaТеЛ}loTo пpоизBOДсTBo'

r свързaнo с BъПpoca

ДaJrИ

ПoстaноBrI'Iият oткaз

обвъpзвa съДиЛищaTa нa oсTaнaЛиTе дЪp}iaви-Членки нa

ЕC, слеД кaтo

To3и

oTкaз се oсHoBaBa LIa при}IL1ипи, обвъpзвau{и цeлиЯ Cъюз, кaTo oбщo
пpoстpанстBo нa свoбoдa, сигуpнoсT и гIрaBOсЪДие-

1э

llрeюдициaJlно зaпитванe нa L:оФииrки гpaдски съд пo }lчД lii lU96/lU r

37. [pуrияT aспект

TIa BTоpI{я

Дo съoT}Iaся}tеTo МeжДy

Bъпpoс oт пpеЮДЦ}IaJIIIoTo зaIIиTBaI{е сr оTнaся

Нa сTрaниTе-Членки на ЕС,

зaДължeнуIJtTa

с

изIIълI{яBaщи Дъpх(aB}I IIo CпоpaзyмoниrTo и ycтaнoBellитe

flогoвoрa зa фyнкциoHирaне нa Евpопейския съ}o3 и

чJI. 6 и

ЧJI. 21,

кaTo

пap'

1

от

чл' 45, пap. 1 oт

Хapтaтa IJa oсНoBIIиTе IIpaBa нa Евpопейския cъIоз пpaBa нa овoбo Дa
сlIryрHoсT и нa свободно пpидвиx{вaнe нa |paх(ДaниTе I{a

Cъlозa.

B пpоцесния

pI

ЕC в paмките нa

сЛyчaiа, crteд кaTo IIoлскияТ оъД е oTI(aзаJI дa иЗпълEIи

прeДХoДHaтa издaДенa oТ нopBе)ItкI4ITe BJiaс.Tи ЗaповеД зa apеоT, иоКa}IoTo зa
ITprДaBaI{r Лицe, бългapски |paжДaHиII,

сl е

BъзIIолзBаJI oT IIpaBoTo Ои нa

свoбоДно ПpидBюкBaнr и cе е зaBъpнaJI B Бългapия. Именнo yпрa}княBa}IrTo
IIa ToBa пpaBo oT стpaнa нa искaнoтo JIицe e ДoBеjlo Дo нrгoBoтo 3aДъpх(aне

IIpи вJIизaI{eTo lvry Ha TrpиTopиЯTa Ha Бългapия oT гpa}rиrtнитe

oглeд Ha }IaJIични'I сIaгнaJI
BIIoсЛrдсTBиr

и Дo

B

й

BлaсTи, с

lЦeнгенокaтa инфoрмaциoннa cисTeмa, a

издаBaне Ha BTopaтa ЗaпoвеД зa apест

прoкyрaTyрa, ч}Iетo рaзгJlе)Кдaнr

r

пprДМет нa нaстOящетO

oт

нopвrх{КaTa

ШpOизBoДcTBо.

При тeзи обстoятелсTBa l{aстoящият съдeбен оъсTaB llaМиpa зa необхоДrмo
Дa пoискa ТъJIкyBaнeTo oт Cъдa нa
цpeюдици€tilt{оTo

ЕC, фоpмyлиpaнo c

BTopия BъIIрOо на

ЗaпитBaIIr.

38' oтгoвopъТ нa вTopиll фopмyлиpall B IIрrюДицРIaJII{oтo зaП}IтBaне BъITрoс,
OсBеII

с

кoнкprТIlaTa Мy пpилo)кип,IocT къМ paзгJIех(ДaI{ш{ oт нaсToЯЩl4Я

съдeбен cъсTaB пpaBеI{ cпоp,

r

сBъpзa}I

Иc

rlpkтHциIlнoTo I,Iзяс}IяBaHe нa

Bъзndo)l(HoсTTa зa BъзпoЛзBaI{е oT IIpaBaTa нa овобoдa, оиrypHoсT

IIpиДBюIGaI]е oT сTpaнa нa гpax(Дa}Iи нa

ЕC, коитo pa 6или

и овободнo

иЗДиpBa}Iи пo

издaдсHa Пo prДa нa CпоpaзyA4еIrиеTo З4пoвед зa apeот, кoяTo нe е изпълненa

oT оъд нa

дъp}I(aвa-члrпкa

нa ЕC нa

oсHoBa}Iие

чл. 1, пap. З

CпopaзyмrниеTo Мr)кДy Евpoпейския оъIo3 pI Peпyбликa ?Icлarхдия

от
уI

Кpалствo Нopвeгия oтнoснo гtpoцeДypaтa п0 пpeдaвaнe Мeх{дy дъp}кaBIITeчЛеHки нa Евpoпейокия съtoз иИслaнДия и LlopвeГИЯ.

llрeюдициaJll]o зaпr4тванe на сoQиисRи гpадски съд пo нЧд tlt l.UyB/ZU

З9. }Iскaнr зfl пDoизнaсяне с П

r!

иIlllаЛllo заклк)Чrltиe по Deпa на

B чЛ. |07 oт

спetIIнoтo IIDoll3BoДстBo. п

Пnoцeдyuн}lя

пrraвилник rra СъДа:
40. ПpеrоДициaЛЦoтo зaпитBaHе IIoBдигa въпpoси, Oтнaсящи се Дo oблaстите
пo Чaст TрeTa' дял V от,{огoвopa зa фyнкцlloниpal{еTo нa Евpопeйския съIoз.

41. Зa пpoизBoДсTBoто пРeД нaсToяЩия съдебeн съсTaB сa yстat{oBе}Iи
срокoBе в tlл. 20 oт Cпоpaзyмеi{иrтo Ivlеждy Евpoпейския оъЮз и Pеiryбпикa

klcлaндия и Кpaлство Hopвегия
Дъp)кaBиTr-ЧлeFIItи

oTI.ICIсIIo

ПpoцедypaTa IIo пprДaвa}Iе Ме)кдy

нa Евpoпейокия cъюз

оpoкoве пъpBo[IaЧaJIHo I]r

е

и Ноpвeгия.

у1 ИcлaмДия

Тези

l\iloгЛo Дa бъДaт спaЗени, Пoрaди изpиЧHoTo

и3яBлeниr oт исКaщaTa Дъpх(aвa B IIисМoТo oт 6.О4.202a г., Чl поpaДи кpиЗaTa

с Covid-l9 Дeлoтo

оprщу

KT

ще бъде гЛеДaнo от Беpгенокия

съд нaй-paнo пprз oI(ToI\4Bpи 2020 г., пOpaди кorтo и

}Iе е

неoбxоДиМO Toй дa

бъдe ексTpaдиpaн в Hopвегия пprДи Iиeсец септeN{Bpи' същaTa гoДиHa, кaкTo

и пopaДи

BлouIaвaFIeто i{a 3ДрaBoслoB}Ioтo с'ъотoяние

нa искaНoTo лицe

B

г. pl Мeсeц ЮЛи 2a20 г. И пOсЛeДBaЛaTa
неoбxoДиМoст oT LlaзЕaЧaвai{е нa rксПeрTизa Зa yсТaнoBяBaне нa
спocoбносттa Мy Дa yчaсТBa B оъД16нtэтo ПpoизBoДсТBo. Пoнaстoящем,

периoДa l\,lrсец tlпpиji 2020

ДoкoЛкoTo тaкa пoсoЧенитe ПpиaIини
CпopaзyмениeTo

сa пpеoДoлrни,

3a

FIrсIIa3BaIIr FIa сpoкOBrTе I]o

НaоToЯщият съдебен съст.lB сJIеДBa Дa

cъoбpaзявa пpoизBoдстBoтo си със оъщиTе сpoкoвr.

42' N|aкaр и

I'IoHaстoяIцeМ искaHOтo Лице Дa

нe r

зaДъpх{al{o, дoкoJIКoTo

пoД сTpa}кa" е
')зaДъp)кaне
зaМе}IеHa с ,'пoДпискa'o, Пpaвaтa Мy нa свобoднo гтриДBи)кBaHe сa OIpaHиЧени.
I]ЪpBoIIaчaЛ}Io BзеTaтa Мy МЯpкa зa }IеoTкДoнение

Cъглaснo 'rл. 60, aл. 1 oт F{aказaтеЛнo*проr1еоya[ния

кoДекс нa Репyбликa

Бългapия, пoдtlискaTa се съсToи B IIоеМaне Ha зaдъл)ке}Iие

OT

oбвиняrмуlЯ' чe

нЯМa Дa FIaIТyскa Местoя{ИBеенетo си без paзpеurе}rИe Нa съoTBет}tия opГaн.

Cпpямo искarloтo лиЦе e налo}кrнa и зaбpaнa дa нaпyскa пpeДеЛите нa

iД

llpelcдициaлвo зeпt{тзaнe fla сoQI{иски трaдски съд по ttчД N rUyU/ZU !

Бългapия.

43.

B

}rодa

нa нaстoящетo

прopIзBoДстBo искaнoто nиЦе

BлOшIaBaHr }Ia 3ДpaBoсnoB[{OТo съсToяниe' спрЯNIo I{егo

r

r

ПpeTърПЯлo

ПрoBеДе}Io

'1

опepaтивHo ЛеЧrHие. Cъглaснo нaзнaЧe}IaTa съДeбнoмеДициHсКa rкопеpTизa

и

пo}IaсTоЯщeМ 3Дp€lBocлoBнoTо

cъсToЯHиe

нa искaнoтo лицr е сеpиозно

yвpедeнo, сиJItIo pиcl{oвo и oпaснo' о oглeД нa поBтopeн тpом6oембoличен
инциДеI{T, Itoетo гo пoсТaBя в нaй-pисI(oBaTa гpyпa зa еBrIITyuUIIlo зap€tзЯBa}Iе

с Covid-19, кaто cъcToяниeTo нa

искa}IoTo лице нe пoзвoляBa пъTyBa}Iе нa

ДълГи paзcтoяния, tтpиJlaгaнr

нa

тгpебивaвaне

B

NIяpкa ,'зaДъp)кaне

пoД стpaхсa"

у1

apraTa. Tези обcтoятeдсTва, сIIoреД нaстoящия 'съДeбен

cъсTaB, oбyслaвяT сIIrшII]oсттa нa пpOиЗBoДстBoтO' BклIoЧиTеJIHO I{ ДaBa}IeTo
I{a oTгoBop Ha

BъI]poситr пo прeIоДицI{aJII{OTO зallитвaнr.

Бългapия.

44.

Пpилorкeния;

45.

3aвеpеl-l прrПис oТ ПpoToкoЛa oт оъдебнoтo Зaоeдaниe пo ДеJIoTo оT

I.02.202I Г., B кolтo

r

BзrTo рrшеHие зa oTIIpaBяHr lra пprюДиЦиaJllloTo

ЗaпитBaнe _ нa бългapски rзик;

46. Кoпие oT

сигн€tjl

B

II_Ieнгенскaтa инфоpмaциoннa сисTеМa Зa

зaДъpжaнr c ЦеЛ ексTpaДицI{ я aт 26.07.20 1 8 г.
47

-

нa aнглийск

у1

eЗИK;

Копиe oт o6винитеJIeI{ ai(т нa Peгионaлнaтa пpoкyрaтypa ХoрДлaнД,

Cогн oг Фьорaне, Кpа-гtствo HopвегиЯ *

48.

-

IIa

бългapски rЗик;

Зaпoвед зa aрrсT' I{зДaденa oт PегионaJIнaTa пpoкypaTypa ХopДлaнД,

Cогн oг Фьoрaне, Iфaлствo F{opвeг|lЯ Ha27 .1| '2019 г. _ нa нopBеxки език;

1t

llрeюдициaЛно'эaпивBaне,Jа

49.

Perцение ДToстановлeние/

15.01 .202a г'

50'

нa

соq)l.ltlсl{и Iрaдскl4

съд flo tlчд lll !U9U/ZU

з

oкpъ>кния съД Bъв Bapшaвa

OT

_ нa ПOЛски rз}tк и B I1ревoД нa бългаpски;

Pеrшениe /Пoстaнoвлениеl

нa Aпелaтивния съД BъB Bapшaвa oт

24.02.2020 г. * B ГIpеBOд нa бългapски rзик;

51.

Pешreние /Постaновление/ нa oкpъrкния сЪд във Baprшaвa oT 6.0З.2020

г. _ B пpеBoд нa бългapски език;

52.

ЗaповrД зa apест' изДaдeira oт Peгионaлнaтa прoщypaTypa Хopдлaнд,
Cогн oг Фьорaне, Кpaлство HopвегklЯ Нa 12.0з.2020 г. _ i{a ЕIopBе}tки rзик и
B lTpeвoД нa бългapски;

5з.

Писмo oт РегионaЛНa'Гa пpoкyрaтypa Хоpллaнд, Сoгн

oг

Фьopaнe,

Кpaлство Ноpвегия oт 6.04.202t r. _ B ПpеBoд нa бългapски rзик;

Гp. София,

-:

:

1у

4 Фввpyapи 2021 r.

tlленoве:

Пpедседaтел;

l'г
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