
Р Е Ш Е Н И Е

гр.София, 16.08.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ИК, 12 състав в открито съдебно 
заседание на десети август през две хиляди и шестнадесета година в 
състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНКА КОЛЕВА 
ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА ТАЛЕВА 

МАРИЯ БОГДАНОВА 
при секретаря Ив.Рангелова и в присъствието на прокурор Цветанка 
Борилова, като разгледа докладваното от съдия ТАЛЕВА НЧД №3516 
по описа за 2016 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.44, алЛ и ал.2 във вр. с 
чл.45, във вр. вр. чл.19, ал.1 и ал.2 от Закон за екстрадицията и 
Европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА).

Постъпила е Европейска заповед за арест от 29.07.2016г., 
издадена от Прокурор при Прокуратурата към Главния съд в 
гр.Париж, Република Франция, с която се иска задържането и 
предаване за провеждане на наказателно производство срещу 
френския гражданин Мурад Хамид, роден на в
гр. , Р Франция. Иска се и предаване на вещите,
намерени при ареста на лицето, включително артилерия компютри 
или електроника.

В съдебно заседание, проведено на . исканото
лице изрази съгласие за незабавно предаване на френската страна, 
като съгласието беше направено след разясняване на съответните 
възможности и права от съда в присъствието на служебния защитник 
на лицето и преводач. Съгласието беше отразено в протокола и 
подписано от лицето и неговия защитник. Бяха направени и 
декларациите по чл.19, ал.1 ЗЕЕЗА.

Становището на прокурора, е че заповедта следва да бъде 
изпълнена, като се постанови решение за предаване на френския 
гражданин Мурад Хамид на компетентните власти на Република 
Франция, както и да бъде допуснато предаване на всички вещи, с 
които лицето е задържано, описани в протокол за обиск от 
30.07.2016г., представен по делото. Твърди, че с оглед изразеното 
съгласие на исканото лице, са налични предпоставките по чл.45



ЗЕЕЗА, тъй като спрямо френския гражданин няма висящи 
наказателни производства и същият не е осъждан на територията на 
Република България.

Защитникът на исканото лице заяви, че с оглед изразеното от 
подзащитния му съгласие за незабавно предаване, искането е 
основателно и Хамид следва да бъде предаден на френските власти.

След изразяване на съгласието на 10.08.2016г. (понеделник, 
първи работен ден след неделя) изтече и определения от чл.45, ал.2 от 
ЗЕЕЗА тридневен срок за оттегляне на даденото съгласие, в който не 
постъпи такова оттегляне.

Съдът намира, че следва да бъде уважено искането на 
френските власти и френският гражданин Мурад Хамид да бъде 
предаден за провеждане на наказателно преследване на френската 
страна. Следва да бъде уважено и искането за предаване на вещите, с 
които лицето е разполагало в момента на ареста му, подробно описани 
в протокол за обиск на лице от 31.07.2016г., приет и приложен като 
доказателство по делото, като съображенията за това са следните:

Европейската заповед за арест е издадена на 29.07.2016г. от 
Прокурор при Прокуратурата към Главния съд в гр.Париж, Република 
Франция и е придружена с превод на български език съгласно 
изискването на чл.37, ал.З от ЗЕЕЗА. С нея се иска предаване на 
френския гражданин Мурад Хамид за провеждане на наказателно 
преследване спрямо същия за деяние, описано като „участие в 
организирана престъпна група за подготовка на терористични актове“, 
като посоченото в заповедта престъпление е „тероризъм“. Посочени 
са в заповедта и текстовете от френския наказателен закон -  чл.113- 
13, чл.421-1, чл.421-2-1, чл.421-3,5, чл.422-3,4,6 и 7. Европейската 
заповед за арест отговаря на формалните изисквания на българския 
закон и на посоченото Рамково решение, като в нея са посочени 
всички обстоятелства, мотивирали издаването на Европейска заповед 
за арест. Попълнени са обстоятелствено всички параграфи предвидени 
в приложението към Рамковото решение и във формуляра на 
Европейска заповед за арест -  данни за издаващия орган, данни за 
самоличността на лицето, обстоятелства, при които е било извършено 
престъплението, включително време, място и степен на участие на 
исканото лице, наказанието, което се предвижда за по законите на 
издаващата държава членка за извършеното престъпление, както и 
данни за характера и правната квалификация на деянието, направено е 
изрично искане за предаване и на вещите, които са били в исканото 
лице по време на задържането му, поради което съдът намира, че по 
форма и съдържание тя отговаря на изискванията на чл.37, ал.1 от 
ЗЕЕЗА.

Налице са всички изисквания на българския закон (ЗЕЕЗА) и



на Рамково решение на Съвета 2002/584/ПВР от 13.06.2002г. за 
предаване на исканото лице.

Заповедта е издадена от компетентен орган на съдебната 
власт на Република Франция.

В Европейската заповед за арест изрично е посочено 
предвиденото във френския наказателен закон наказание за 
престъплението, за което се издирва френския гражданин Хамид. За 
него е предвидено наказание, надвишаващо три години лишаване от 
свобода - определените от чл.36, ал.З от ЗЕЕЗА минимални срокове, а 
именно -до  десет години лишаване от свобода.

Деянието, за което се иска предаване на френския 
гражданин е описано като „участие в организирана престъпна група за 
подготовка на терористични актове“ и е посочено в заповедта като 
„тероризъм“, същото е включено в каталога по чл.36, ал.З ЗЕЕЗА под 
т.2, поради което българският съд не следва да извършва проверка на 
двойна наказуемост. Това деяние все пак съставлява и престъпление 
по българското право (чл.108а, ал.6 и чл.109, ал.2 НК). Изрично е 
посочено в заповедта, че се иска от френските власти предаване на 
вещите, намерени в лицето в момента на ареста му.

Не са налице условия за изискване на гаранции по чл.41, ал.2 
и ал.З от ЗЕЕЗА -  максималния срок на наказанието, което френското 
законодателство предвижда за престъплението, за разследването на 
което се иска предаване на френския гражданин е десет години 
лишаване от свобода и исканото лице не е български гражданин.

Не съществува и някоя от пречките по чл.39 от ЗЕЕЗА - за 
престъплението „участие в организирана престъпна група за 
подготовка на терористични актове“ няма амнистия в Република 
България, за същото престъпление не е постановявана присъда от 
компетентен съд на Република България или на друга държава и 
френският гражданин е Хамид пълнолетен.

Не са налице и основанията по чл.40, ал.1 ЗЕЕЗА. Видно от 
представените писмени доказателства, а и от изнесеното от прокурора 
в съдебно заседание, срещу Мурад Хамид няма образувани 
наказателни производства в Република България, не е привлечен като 
обвиняем за деянието, за което е издадена заповедта, давностният 
срок за престъплението „тероризъм“ е в съответствие с предвиденото 
наказание по чл.108а, ал.6 и чл.109, ал.2 от българския НК, които 
съответстват на описанието на деянието, за което е издадена 
европейската заповед и предвиждат наказание до десет години 
лишаване от свобода. Френският наказателен закон предвижда същото 
наказание. Според чл.80, ал.1, т.З вр. с ал.З от българския НК, 
наказателното преследване за подобен род деяния се погасява, ако то 
не е възбудено в продължение на десет години. В случая, френските



власти искат предаване на лицето за провеждане на наказателно 
преследване спрямо него, за деяние, което е осъществено в края на 
месец юли 2016г., поради което следва да се приеме, че давността за 
наказателно преследване не е изтекла.

Поради всичко изложено по-горе, исканото лице Мурад 
Хамид следва да бъде предадено на френските власти.

На основание чл.44, ал.9 от ЗЕЕЗА и с оглед на 
постановеното решение, с което се предава исканото лице на 
френските власти, съдът следва задължително да потвърди взетата 
мярка за неотклонение „задържане под стража” по отношение на 
френския гражданин Мурад Хамид до приключване на процедурата 
по превеждане в изпълнение на решението и предаването му на 
компетентните френски власти.

Изхождайки от всичко посочено и на основание чл.45, ал.З 
от ЗЕЕЗА и чл.44, ал.9 от ЗЕЕЗА, Софийски градски съд

Р Е Ш И :

ПРЕДАВА френския гражданин Мурад Хамид, роден на 
. в гр. , Р Франция на компетентните

съдебни власти на Република Франция въз основа на Европейска 
заповед за арест от 29.07.2016г. по дело №1621000 699, издадена от 
Прокурор при Прокуратурата към Главния съд в гр.Париж, Република 
Франция.

ДОПУСКА да бъдат предадени на компетентните съдебни 
власти на Република Франция, въз основа на Европейска заповед за 
арест от 29.07.2016г. по дело №1621000 699, издадена от Прокурор 
при Прокуратурата към Главния съд в гр.Париж, Република Франция, 
вещите, с които исканото лице Мурад Хамид, е разполагало в момента 
на ареста му, подробно описани в протокол за обиск на лице от 
31.07.2016г.

ПОТВЪРЖДАВА взетата мярка за неотклонение 
ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА по отношение на френския гражданин 
Мурад Хамид до приключване на процедурата по привеждане в 
изпълнение на мярката, изискваща задържането на лицето.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и
протест.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.

2 .


