
Уебсайт на 
Европейската 
съдебна мрежа 
(ЕСМ)

Сътрудничество 
извън ЕС 

Уебсайтът на ЕСМ има специален раздел, 
предоставящ информация относно държави и съдебни 
мрежи извън ЕС.

За уебсайта 
на ЕСМ: 

 ‣ Създаден през 2000 г.

 ‣ Основна база за звената за контакт на ЕСМ с 
раздели с ограничен достъп, предназначени за 
звената за контакт

 ‣ Управлява се от секретариата на ЕСМ и 
кореспондентите за инструментите на ЕСМ

 ‣ Преведен на официални езици на ЕС (в процес на 
превод)

 ‣ Правно основание: Решение 2008/976/ПВР 
на Съвета от 16 декември 2008 г. относно 
Европейската съдебна мрежа („Решението за 
ЕСМ“)

Секретариат на ЕСМ

Johan de Wittlaan 9 • 2517 JR Хага • Нидерландия
Факс: +31 (0) 70 412 5570
Електронна поща: ejn@eurojust.europa.eu

www.ejn-crimjust.europa.eu

Всеобхватна онлайн платформа с практически 
електронни инструменти и съответна информация 
за улесняване на сътрудничеството между 
органите, занимаващи се с международно съдебно 
сътрудничество по наказателноправни въпроси.

www.ejn-crimjust.europa.eu

В раздела са включени координати за 
връзка със звената за контакт на ЕСМ в 
държави извън ЕС и членове на съдебни 
мрежи по света. Практикуващите юристи 
могат да достигнат до съдебните органи в 
целия свят като се свържат със звената за 
контакт на ЕСМ в своята държава членка. 
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Електронни 
инструменти, достъпни 
на уебсайта на ЕСМ:

Атлас
за намиране на компетентен орган за изпълнение на 
искания за съдебно сътрудничество, заедно с координати 
за връзка

Компендиум
за изготвяне и изпращане на искания – достъпен на 
всички езици на ЕС!
• Образец на искане на правна взаимопомощ
• Европейска заповед за разследване (ЕЗР)
• Решение за обезпечаване
• Решение за конфискуване
• Други видове инструменти на ЕС за взаимно 

признаване

Fiches Belges
за проверка дали дадена съдебна мярка е приложима в 
друга държава, както и информация за това кой език да 
се използва и каква информация да бъде включена

Библиотека
за намиране на информация за правните инструменти на 
ЕС, която да бъде използвана за уведомления, формуляри, 
доклади, наръчници и др.

Списък на звената за контакт
за намиране на координати за връзка със звената за 
контакт на ЕСМ (защитен с парола)

Какво друго можете да 
намерите на уебсайта 
на ЕСМ?
 ‣ Специални раздели относно ЕЗР, ЕЗА и електронните 

доказателства

 ‣ Статус на прилагането на правните инструменти на ЕС в 
държавите членки

 ‣ Информация за националните системи (държавите 
– членки на ЕС, асоциираните държави и страните 
кандидатки)

 ‣ Партньори на ЕСМ

 ‣ Раздели за събития и новини за преглед на 
предстоящите заседания на ЕСМ и партньорски прояви, 
както и последните новости в областта на съдебното 
сътрудничество по наказателноправни въпроси

За да 
научите 
повече
 ‣ се консултирайте със страниците с практически 

насоки на ЕСМ на уебсайта на ЕСМ

 ‣ Достъпни са видеоматериали, например видеоклип 
за представяне на уебсайта на ЕСМ и видеоклипове с 
инструкции за различни инструменти

При средно 2,5 милиона посещения на 
година уебсайтът на ЕСМ остава ключов 
източник на съществена информация за 
практикуващите юристи. Поради това 
една от основните задачи на секретариата 
на ЕСМ е да гарантира качеството на 
съдържанието на платформата.
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