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Съдът на коя държава е компетентен?
Компетентността се отнася до правата и правомощията за правораздаване в рамките на определена територия. Това включва правомощията на
съдилищата да разглеждат дела, отнасящи се до лица, имущество или събития, както и правомощията за намеса под формата например на
задържане под стража на лица или изземване на имущество.
В резултат на правото на свободно движение на територията на Европейския съюз (ЕС), тенденцията при държавите членки да разширяват своята
компетентност и напредъка на технологиите през последните десетилетия, се създават все повече и повече ситуации, при които няколко държави
членки са компетентни да провеждат разследване и наказателни производства по отношение на същите факти.
Ако държавите членки не са задължени да се информират помежду си относно случаи, които биха могли да доведат до конфликт на
компетентност или да се консултират помежду си с цел уреждане на конфликт на компетентност, това би довело до провеждане на производства в
държава членка, която не е най-подходяща за тази цел (например, когато съответните доказателства и свидетели се намират в друга държава
членка), или до паралелни производства в различни държави членки.
За да се намалят тези рискове в края на 2009 г. беше прието Рамковото решение относно спорове за компетентност . Целта на този инструмент е
да се насърчи по-тясното сътрудничество между държавите-членки при провеждането на наказателни производства с цел:
предотвратяване на ситуации, при които едно и също лице е обект на паралелни наказателни производства в различни държави членки по
отношение на едни и същи факти и
намирането на разрешение за избягване на негативните последствия, произтичащи от такива паралелни наказателни производства.
Стремежът е тази цел да се постигне посредством рамковото решение, като се установи задължителна процедура на консултации в случаи, при
които в различни държави членки се провеждат паралелни наказателни производства. Ако в резултат на процедурата на консултации не бъде
постигнат консенсус, участващите държави членки отнасят случая до Евроюст Eurojust, ако е подходящо и в съответствие с компетентността на
Евроюст. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да се съобразят с това рамково решение до 15 юни 2012 г.
Освен това хоризонтално рамково решение, което се отнася до наказателните производства като цяло, са налични няколко инструмента на ЕС,
които съдържат специални правила относно компетентността на съдилищата и координацията на наказателното преследване, като например
Рамковото решение относно борбата с организираната престъпност.
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