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През последните години информационните и комуникационни тех-
нологии (ИКТ) навлизат широко в различни области на правосъдните 
системи на държавите от Европейския съюз и разкриват нови въз-
можности за подобряване на вътрешното управление на съдебната 
система, както и на услугите, които тя предоставя. Оттук идва и 
названието е-правосъдие.

Сред редицата услуги, целящи значително повишаване на ефектив-
ността, прозрачността и достъпността на съдебната администрация, 
са наличието на уеб услуги, възможността за онлайн достъп до съдеб-
ните регистри, различните закони и съдебна практика, поддържането 
на електронни папки, електронният обмен на правна документация и 
онлайн публикуването на правни текстове, като това са само някои 
от примерите за предоставяните ключови електронни услуги.

Предимствата, създавани от реформирането на съдебната система с 
цел въвеждане на ИКТ в администрацията, са многобройни и могат 
да бъдат идентифицирани на различни равнища – от участието на 
граждани в съдебни процедури, до работата на адвокатите, съдиите 
и прокурорите, на държавните служители в съда и дори на прави-
телствата.

Можем да споменем някои от възможните предимства, които про-
изтичат от развитието и прилагането на електронните инструменти в 
съдебната система:

• постигане на по-висока ефективност на съдебната система по 
отношение на продуктивността и съкращаването на разходите 
при съществуващата значителна интензивност на информационния 
поток;

• постигане на по-висока ефективност на съдебната система чрез 
съкращаване на продължителността на процедурите и произтича-
щото от това спестяване на време и намаляване на разходите, 
както и чрез осигуряване на достъп на съдиите и съдилищата до 
системите за администриране и съхраняване на документацията 
и до свързаните с тях инструменти (видео-конферентни връзки, 
софтуер за съвместна работа онлайн и др.). Най-важният аспект 
на тези предимства е свързан със спестяването на време. В дейст-
вителност, при много от процедурите не е необходим реален 
физически контакт между гражданите и държавните служители. 
Освен това, размяната на документи по електронен път може да 
се осъществява извън рамките на стандартното работно време. 
Нещо повече, хората с увреждания получават по-лесен достъп 
до съдебните процедури. И накрая, тези реформи допринасят за 
ускоряване на правораздаването и на съдебните процедури като 
цяло;
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• осигуряване на по-добър достъп на гражданите до съдебната 
власт чрез предлагане на повече информация и постигане на по-
добро разбиране на начина, по който функционират съдилищата 
и, което е по-важно, на правните инструменти и признаването им 
с цел по-добра защита на правата на гражданите;  

• постигане на по-голяма прозрачност по отношение на функциони-
рането на правосъдната система с помощта на технологии, които 
улесняват контрола върху управлението и протичането на делата и 
позволяват извършването на качествена оценка на резултатите;

• повишаване на доверието в съдебната система от страна на граж-
даните и бизнеса. 

Общото следствие от всички изброени е гарантирането на по-висока 
легитимност на съдебната власт. 

Участниците в системата на правосъдието (съдии, адвокати, проку-
рори и др.) често наблягат на факта, че ако използването на ИКТ 
може безспорно да доведе до положителни резултати, то методите 
за тяхното въвеждане трябва да бъдат подбрани по начин, който да 
гарантира спазването на основните принципи за правна сигурност, 
неприкосновеност и автентичност на документацията, поверителност 
на информацията и независимост на съдебната власт. Докато е оси-
гурена възможност за протичане на съдебния дебат и правото на 
защита остава ненакърнено, развиването на е-правосъдието ще иг-
рае положителна роля за достъпа до правосъдната система; целта е 
да се намалят спънките и да се съкратят съдебните процедури, или, 
най-малкото, да се повиши тяхната предвидимост. 

През последните години държавните органи в различни държави 
започват да провеждат законови реформи, с които да въведат ИКТ 
в изпълнението на ежедневните операции в дейността на заетите 
в правосъдната система. В зоната на Евросъюза идеята за е-пра-
восъдие, с някои изключения, е разработена главно в областта на 
администрацията, като политиката е насочена към подобряване и 
модернизиране на правораздаването в две категории съдебни дела. 
От една страна са тези съдебни дела, които биват приключвани в 
рамките на националната съдебна система, а от друга – трансгра-
ничните дела. Според Европейската комисия основната задача на 
е-правосъдието е да подпомогне правораздаването в Европа, като го 
направи по-ефективно в полза на гражданите.

Понастоящем основните компютърни технологии са широко раз-
пространени в съдилищата в Европа. Според данните, събрани в 
рамките на ЕКЕП през 2008 г., от �� проучени европейски държави, 
�1 предлагат основни компютърни и текстообработващи системи в 
100% от съдилищата си, а други � държави – в над �0% от своите 
съдилища. Разпространението на тези технологии започва още през 
80-те години на миналия век, но в много случаи не протича гладко 
и безпрепятствено. Често тези технологии се разработват и прилагат 
само на местно ниво за посрещане на конкретни неотложни бизнес 
нужди или в рамките на временни пилотни проекти (напр. в Ита-
лия, Ирландия, Белгия). Едва през 90-те години много европейски 
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правителства започват по-систематично и мащабно да осигуряват на 
съдилищата необходимото оборудване и офис приложения. Базовите 
технологии представляват стандартни продукти, които обикновено се 
предлагат на пазара. Те се състоят най-общо от хардуер и софтуер 
за създаване, събиране, съхраняване, обработване и предаване на 
информация и се използват за изпълнението на основни администра-
тивни операции.

Почти всички държави в ЕС използват системи за електронно упра-
вление на регистрите, но едва половината са въвели технически стан-
дарти за осъществяване на електронна комуникация и са осигурили 
пълен електронен достъп до делата. Нещо повече, използването на 
електронни методи за комуникация (напр. телеконферентни връзки) 
по време на съдебни дела е силно ограничено и дори на местата, 
където е възприето като практика, делът му остава под 10%. Най-чес-
то, дори и дълго след официалното им въвеждане, автоматизираните 
регистри не са заменили хартиените в качеството им на официални 
документи и в резултат на това деловодителите и административният 
персонал са принудени да извършват паралелни процедури и да се 
справят с двоен обем работа.

На национално равнище се провеждат различни проекти за осигу-
ряване на по-добър достъп на страните в един съдебен процес до 
съответното дело и по-добра връзка със съда. Целта на тези проекти 
е да се осигурява информация относно съдебните процедури, за-
конодателството и делата посредством използването на компютърни 
системи, както и да се въведат изцяло електронни съдебни процеду-
ри и електронно записване на изслушванията. Например, Франция, 
Германия и Великобритания вече предлагат на гражданите свободен 
достъп до цялото национално законодателство и юриспруденция.

Най-разпространеният метод за осигуряване на информация в елек-
тронен вид е чрез използването на уеб-страници в интернет. Четири 
съществени елемента се оказват много полезни при анализирането 
и сравняването на електронния обмен на информация в интернет 
между съдилищата и другите засегнати страни. Те са: организиране 
на начина, по който се предоставя услугата, достъп до информация 
(графичен израз, структура и др.), потребители (граждани, страни, 
адвокати, експерти и други участници) и съдържание (типология на 
услугата).

Начините, по които е организирано предоставянето на информация 
в мрежата, са различни в отделните европейски държави. В някои 
случаи е налице централизирано организиране и предоставяне на 
информацията, като основната роля е поета от върховните съдили-
ща, министерствата на правосъдието и съдебните съвети. На други 
места правото за предоставяне на информацията е делегирано в 
някакви общи рамки. А има случаи, когато се спазват принципите на 
пълна свобода и право на местна инициатива. В Австрия например, 
не е позволено поддържането на отделна уебстраница на всеки съд 
и цялата информация за съдилищата се предлага единствено чрез 
официалната уебстраница на Министерството на правосъдието. В 
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Холандия Съветът за съдебна власт осигурява единствения портал 
за достъп до информация относно съдилищата, структурата на съ-
дебната власт, дейностите и процедурите. Отделните съдилища имат 
много ограничено право на собствена инициатива в това отношение. 
В други държави, каквито са Белгия и Франция, всеки съд може да 
разработва собствена уеб-страница, като следва указания, спуснати 
от Министреството на правосъдието. Има и такива държави (напри-
мер Финландия и Италия), в които съдилищата могат да поддържат 
свои уеб-страници без да се съобразаяват с каквито и да било кон-
кретни правила.

Идеята на е-правосъдието е посредством ИКТ да се осигури по-
добър достъп на гражданите до правосъдната система и да се по-
виши ефективността на правните действия, към които спадат всички 
дейности, свързани с разрешаването на спорове или наказването на 
престъпно поведение1.

Първоначално е-правосъдието, като част от политиката на Евро-
пейския съюз, придобива съществена значимост главно като един 
от инструментите на политиката по въпросите на Правосъдието и 
вътрешните работи, насочена към повишаване на ефективността 
на съдебната система на ЕС чрез прилагане на различни мерки, 
сред които онлайн достъп до съдебна практика и въвеждане на 
електронни процедури, като подаване на електронни заявления до 
съдилищата.

При настоящите условия, обаче, е-правосъдието придобива много 
по-мащабно значение. Предназначението му вече надхвърля пър-
воначалната идея за прилагане на определен набор от мерки. На-
растващата интеграция на вътрешния пазар и все по-голямата мо-
билност на територията на Европа значително увеличават броя на 
трансграничните съдебни дела и поставят нови предизвикателства по 
отношение на езиковото многообразие, териториалната отдалеченост 
и непознаването на различните национални правни системи.

Първото систематично използване на понятието „е-правосъдие” на 
ниво Европейски съюз е регистрирано през 200� г. в набор работни 
документи на Съвета, макар че началото на някои от инициативите 
е поставено още през 200� г.

Едно от официалните съобщения на Европейската комисия, озагла-
вено „Към европейска стратегия за е-правосъдие”, публикувано през 
май 2008 г., се счита за преломен момент във възприемането на 
идеята за е-правосъдие. Това е първият съществен опит за въвежда-
не на понятието „е-правосъдие” и е отговор на „необходимостта да 
се усъвършенстват правосъдието, сътрудничеството между правните 
органи и ефективността на самата правосъдна система”. Според този 
документ е-правосъдието представлява конкретна област в рамките 

1 „Към европейска стратегия за е-правосъдие” – Европейска комисия, COM(2008) �29 
окончателен вариант”, Брюксел, �0.�.2008 г.

подходът 
на Ес към 
е-правосъдието
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на по-общата идея за електронно правителство, която предполага въ-
веждане на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) 
във всички административни процедури.

През март 2009 г. Съветът приема многогодишен план за действие в 
рамките на европейската програма за е-правосъдие2, като официал-
но приема, че прилагането й изисква систематично и координирано 
изработване на стратегия, а не откъслечни държавни мероприятия. 
Поставени са следните цели: a) подобряване на достъпа до инфор-
мация в областта на правосъдието, по отношение на законодател-
ството както на ЕС, така и на отделните страни членки, а също и на 
съдебната практика, б) дематериализиране на трансграничните съдеб-
ни и извънсъдебни процедури посредством електронни средства за 
комуникация, в) опростяване и насърчаване на комуникацията между 
съдебните власти и държавите-членки на ЕС и г) създаване на Евро-
пейски портал за е-правосъдие�, който да предлага достъп до цялата 
европейска система за е-правосъдие (т.е. до информационните уеб-
страници и/или електронни услуги на ЕС и на отделните държави). 
Последната, доста амбициозна цел предвижда трансгранична обмяна 
на информация и документи и създаване на условия за интеропера-
тивност между вътрешните и външните потребители сред съдилищата 
в страните членки.

Европейският портал за е-правосъдие ще изпълнява поне следните 
три функции:

a) достъп до информация

Порталът ще предоставя на гражданите на ЕС информация на техния 
майчин език относно съдебните системи и процедури. Непознава-
нето на действащите правила в другите държави от ЕС е една от 
основните причини гражданите да не търсят правата си, когато се 
намират извън родината си.

Порталът ще съдържа следната конкретна информация:

• информация за правата на жертвите на престъпления и полагащи-
те им се компенсации според европейското и отделните нацио-
нални законодателства;

• основните права на гражданите на всяка от страните-членки на 
ЕС (правата на гражданите, обвинени в извършване на престъпле-
ние);

• основните принципи, свързани с правото на гражданите да завеж-
дат дела в съдилища в други държави от ЕС или с правото им на 
защита, когато бъдат призовани от такъв съд.

2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:0��:0001:0012:EN:PDF
� https://e-justice.europa.eu/home.do. За кратко представяне на целите на правосъдния 

портал на ЕС вижте http://www.euregov.eu/workshop/presentations/02.pdf
 Техническата информация за портала е представена в документ на ЕК от � февруари 

2009 г. http://www.ccbe.org/fileadmin/user_upload/document/EJustice_Portal/0�_0�_2009/
English/EN_Portal_Description_of_Services.pdf

http://www.eutrio.be/files/bveu/media/source1854/documents/Actplan.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:075:0001:0012:EN:PDF
https://e-justice.europa.eu/home.do
http://www.euregov.eu/workshop/presentations/02.pdf
http://www.ccbe.org/fileadmin/user_upload/document/EJustice_Portal/05_03_2009/English/EN_Portal_Description_of_Services.pdf
http://www.ccbe.org/fileadmin/user_upload/document/EJustice_Portal/05_03_2009/English/EN_Portal_Description_of_Services.pdf
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Порталът освен това ще предоставя практическа информация относ-
но различните компетентни органи и начините за свързване с тях, 
както и за използването (задължително или по избор) на адвокатски 
услуги и процедурите за получаване на правна помощ.

Част от тази информация вече е налична на страницата на право-
съдната мрежа, отнасяща се до гражданскато право. Тя ще бъде 
интегрирана в портала и допълнена с информация, свързана с нака-
зателното право и правата на жертвите.

б) справки

Порталът трябва също и да препраща потребителите към същест-
вуващите уеб-страници на европейските правни институции (Eur-lex, 
Pre-lex, SCADPlus, Eurovoc и IATE), както и към различните правни 
мрежи и техните инструменти.

Нещо повече, порталът ще насочва потребителите към определени 
регистри, които са свързани помежду си на европейско ниво посред-
ством връзки с органите, които управляват съответните проекти.

в) директен достъп до определени процедури в рамките на Ес

В дългосрочен план се предвижда създаването на напълно електрон-
ни процедури в рамките на ЕС. Вече съществуват правни основания, 
напр. регламентите за искове с малък материален интерес и „проце-
дури за плащане”.

Предстои да се проучат възможностите за заплащане на съдебни 
такси през портала, както и за изискване на свидетелство за съди-
мост от страна на гражданите онлайн на избран от тях език.

Насърчаване на е-сътрудничеството в транснационалните 
съдебни дела

Една от основните цели на ЕС се състои в изграждането на реална 
европейска зона на свобода, сигурност и справедливост, както и на 
единен вътрешен пазар. Създаването на зона на справедливостта в 
ЕС изисква премахването на всички пречки пред свободното прид-
вижване на гражданите на ЕС от една държава членка в друга. Тези 
пречки възпрепятстват и правилното функциониране на вътрешния 
пазар. След сключването на Договора от Амстердам (199� г.) ин-
ституциите на ЕС имат правомощията да приемат мерки за правно 
сътрудничество в областта на гражданското право с произтичащите 
от това трансгранични последствия. Най-съществени сред тези мерки 
са принципът на взаимно признаване на съдебните и извънсъдебни-
те решения и създаването на единни разпоредби за разрешаване 
на конфликти и на единни правила за юрисдикцията. Създаването 
на международна частноправна система, обхващаща европейската 
общност, може да се превърне в правен инструмент за насърчаване 
на вътрешния пазар на Обединена Европа, както и за формиране на 
правосъдна зона според заложеното в Лисабонския договор. Проуч-
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ване, проведено от Европейската комисия, разкрива, че към момента 
около 10 милиона граждани са въвлечени в трансгранични граждан-
ски съдебни дела. Техният брой неизбежно ще нараства в резултат 
на увеличаващото се движение на хора в рамките на ЕС�.

Транснационалното е-сътрудничество е фокусирано също и върху 
управлението на трансграничните и транснационалните наказателни 
дела, както и върху взаимодействието между националните системи, 
работещи в областта на наказателното право. Правното сътрудни-
чество в сферата на наказателното право е въведено най-напред с 
Договора от Маастрихт през 199� г. и е записано под точка V на 
Договора за функционирането на Европейския съюз. Като се позо-
вава на принципа за взаимно признаване на присъдите и съдебните 
решения във всички държави от ЕС, където се налага и е предвидено 
максимално доближаване до сходни национални закони и прилагане 
на единни минимални разпоредби, за да се осигури сътрудничество 
между практикуващите в областта на правото (съдии, прокурори 
и адвокати) и партньорите им в другите държави от Съюза. Ми-
нималните разпоредби обикновено са свързани с приемането на 
доказателства и с правата на жертвите на престъпление, както и на 
участниците в наказателни преследвания.

Европейският съюз е възприел няколко законодателни инструмента, 
съответстващи на принципа на взаимно признаване:

• Европейска заповед за арест;
• Европейска заповед за предаване на доказателства;
• запор върху имущество и веществени доказателства;
• заповед за конфискация;
• обмен на информация за съдимост/съдебни досиета; 
• решения относно мерки за неотклонение (без задържане) по вре-

ме на досъдебната фаза; 
• взаимно признаване и изпълнение на присъдите, независимо дали 

са свързани с лишаване от свобода или не.

И накрая, „Стокхолмската програма” представлява още една инициа-
тива за насърчаване на сътрудничеството в областта на правосъдието 
и поставя нов списък с цели за периода 2010 – 201� г.:

• да се разработят инструменти за прилагане на принципа на вза-
имно признаване на всеки етап от наказателното преследване;

• да се приравнят доколкото е необходимо националните процедур-
ни разпоредби и законодателства с цел повишаване на взаимното 
доверие и признаване;

• да се разработят единни минимални стандарти, за да се осигурят 
справедливи процеси в целия ЕС;

• да се разработят и подпомагат органите и инструментите на ЕС 
за правно сътрудничество (напр. EUROJUST и Европейската правна 
мрежа) в областта на наказателното право;

� „Многогодишен план за действие в рамките на европейската програма Е-правосъдие 
2009 – 201� г.” – (2009/C ��/01).

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010XG0504%2801%29:EN:NOT
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• да се повиши взаимното доверие между националните съдебни 
системи в страните-членки на ЕС, с помощта на развиване на 
европейска правна култура по пътя на обучения и свързване в 
мрежа на работещите в областта на правото;

• да се наблюдава прилагането на законите на ЕС, които вече са 
приети;

• да се вземат предвид външните аспекти на правното сътрудни-
чество на ЕС (например преговорите и споразуменията с държави 
извън ЕС, оценяването на правосъдните системи на страните, кан-
дидатстващи за присъединяване).

Въпреки амбициозните цели, поставени от ЕС, на практика прилага-
нето на принципите на е-правосъдието в правосъдните системи на 
отделните държави зависи основно от тяхната готовност и желание.

Разнообразието от институционални рамки предполага и разноо-
бразие от решения, възприети от отделните държави, по отношение 
на техническите и управленски приложения на информационните и 
комуникационните технологии (ИКТ) за целите на подпомагане на 
правораздаването. Този кратък преглед на постигнатото има за цел 
да предложи обща картина на това разнообразие на възприети под-
ходи към използването на електронните инструменти и индикаторите 
за управление на делата, като се фокусира върху следните държави: 
Белгия, Англия и Уелс, Финландия, Германия, Гърция, Италия и Ис-
пания.

Като се има предвид многообразието на съдебните системи в ЕС, 
неизбежно е наличието и на множество различни идеи за същността 
на е-правосъдието. За съжаление никой не е в състояние да пре-
достави задълбочена информация за основните технически решения, 
използвани в отделните държави, както и за актуалното състояние по 
отношение на цялостното използване на информационните и кому-
никационните технологии в съдебните системи на страните – членки 
на ЕС�.

Въпреки това, въз основа на различни проучвания и налични доклади, 
може да се определи, че е-правосъдието се отнася до три различни 
области: 1. превенция на престъпността (напр. поддържане на елек-
тронни съдебни досиета); 2. правораздаване (напр. съдебни дела); 
�. правоприлагане (напр. електронно наблюдение на осъдените). 

Могат да се разграничат и три области на приложение на ИКТ по 
отношение на различните участници в ролята им на потребители на 
електронни инструменти.

� Доклад на работната група на Съвета „Обработка на правна информация (електронно 
правосъдие)” 10�9�/0�.

E-правосъдието 
и областите 
на неговото 
приложение
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1. обмен на информация посредством електронни 
инструменти между професионалистите в областта  
на правото

ИКТ в съдилищата

Тези технологии могат да бъдат разделени на четири групи в зави-
симост от технологичните и организационните им характеристики и 
функции:

1. базови компютърни технологии, в това число настолни компютри, 
текстообработващи програми, таблици, а също външни и вътреш-
ни електронни пощенски кутии за съдиите и за административния 
персонал;

2. приложения за подпомагане на административния персонал на 
съдилищата, включително автоматични регистри и дневници, както 
и системи за управление на делата;

�. технологии, улесняващи работата на съдиите, например електрон-
ни библиотеки, съдържащи закони и съдебна практика, както и 
системи за подпомагане на определяне на наказанията;

�. технологии, използвани в съдебните зали.

ИКТ и обмен на информация между съдилища, страни по делата и 
професионалисти в сферата на правото

Макар че електронната кореспонденция е широко разпространена 
сред съдиите в цяла Европа, в повечето случаи тя си остава нефор-
мално средство за комуникация. Това се дължи основно на факта, 
че в много държави законът изисква използването на сертифицирана 
електронна поща и на електронен подпис за официалната комуни-
кация (напр. в Белгия, Франция, Гърция, Италия). В повечето случаи 
тези технологични решения не са осигурени, а в няколко държави са 
проведени само пилотни проекти за прилагането им (напр. Белгия и 
Италия). Като съществен напредък могат да се посочат форумите и 
дискусионните групи, в които съдиите могат виртуално да се срещат 
и да обсъждат законодателството, процедурите и делата.

В някои случаи, успоредно с намаляването на възможностите съди-
ите да работят в състави (напр. в Холандия), електронните форуми 
и дискусионни групи се възприемат като добра възможност за съ-
диите да споделят информация и да получават подкрепа (а дори и 
обучение).

Институциите на съдебната власт и съдилищата си взаимодействат 
и обменят информация с оглед на предоставяните от тях услуги 
или в качеството си на участници в един и същ процес. Различните 
групи потребители имат различни нужди по отношение на обмена 
на информация. Нещо повече, отделните групи притежават различни 
технически и юридически възможности и познания. Специфичните 
изрази и съкращения, които дадена група потребители използва, за 
да улесни комуникацията си вътре в групата и със съдилищата, могат 
да се окажат пречка пред достъпа на потребители от други групи, 
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които не са запознати със съответните съкращения или жаргон. В 
някои случаи цялата информация е предоставена от многофунк-
ционални уеб-страници (портали), докато в други случаи е налице 
тенденция към концентриране на информацията в зависимост от 
потребителските групи, за които е предназначена.

2. достъп на гражданите до правосъдната система 
посредством електронни инструменти

Информацията, предоставяна от уеб-страниците на правосъдната 
система, може да бъде разделена на четири категории в зависимост 
от съдържанието: обща информация, информация за дейността и 
организацията на съдилищата, правна информация и информация, 
свързана с конкретни дела.

1. Общата информация съдържа данни за работата, адресите, работ-
ното време и евентуално някои официални документи, отнасящи 
се до обществото като цяло. Сред предоставяните услуги могат да 
бъдат различни търсачки, формуляри и заявки за сваляне, връзки 
към други уеб-страници, електронни адреси на офиси и админи-
стративен персонал на съдилищата и, макар и рядко, на съдии.

2. Информацията за дейността и организацията на съдилищата може 
да съдържа статистически данни за работата на съдилищата, раз-
личните подразделения, организацията на работата и произнесе-
ните присъди. Малко са съдилищата, които предоставят тази ин-
формация на уеб-страниците си. Обикновено това са върховните 
съдилища, министерствата на правосъдието, съдебните съвети.

�. Правната информация може да бъде разделена на обща, специ-
фична и свързана със съдебната практика. Общата правна ин-
формация е свързана с общите правила, процедури, примери 
за формуляри и писмени изложения за улеснение на страните в 
съдебния процес, обяснение на термините и документите, използ-
вани в съдебния процес и др., които могат да бъдат съотнесени 
към всеки съд. Като пример за информация относно процедурите, 
уеб-страниците на няколко италиански съдилища предоставят ин-
формация за тарифите/таксите, които се заплащат за получаване 
на копия от присъдите и от други съдебни документи. Специфич-
ната информация се отнася до конкретните правила, процедури, 
практики, формуляри и т.н., прилагани във всеки отделен съд. 
Макар че много от уеб-страниците предлагат формуляри за сва-
ляне, единици са тези, които предоставят подробна информация 
за тяхното попълване или за основните съдебни процедури. Нещо 
повече, много от уеб-страниците съдържат електронни формуляри 
за попълване, но в повечето случаи е необходимо тези формуляри 
да бъдат разпечатани и подадени на хартия (Белгия, Италия).

�. Информацията, свързана със съдебната практика, предлага онлайн 
достъп до бази данни, съдържащи съдебни решения. Докато ин-
формацията, която се отнася до законите и съдебните процедури 
и практики, обикновено се предоставя безплатно, това не винаги 
се отнася и за съдебната практика. В някои държави се предлага 
безплатен свободен достъп до съдебната практика (напр. Англия и 
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Ирландия – BAILII; Норвегия – Lawdata), докато в други достъпът е 
ограничен до определени категории потребители чрез конкретни 
технически мерки (напр. в Италия само адвокатите имат достъп 
до PolisWeb) или се изисква обезличаване на засегнатите страни, 
както е в Белгия, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Италия 
и Испания.

Приоритетните действия на ЕС до 201� г. в областта на е-правосъ-
дието трябва да бъдат насочени към осигуряването на възможност 
гражданите, особено когато става дума за жертви на престъпления, 
да получават необходимата информация без да се сблъскват с ези-
кови, културни или законови пречки, свързани с многообразието на 
правосъдните системи. Необходимо е също да се подкрепят механи-
змите за насърчаване на сътрудничеството между съдебните органи 
(точка 1). Например, порталът е-правосъдие осигурява достъп на 
гражданите и юридическите лица до правосъдието в Европа. Този 
портал трябва да повиши видимостта на предприетите действия и да 
улесни достъпа до правосъдието в Европа. Важно е също така да се 
отбележи дейността на „Eвропейската правна мрежа в областта на 
гражданското и търговското право”, която съдържа много подробна 
информация за достъпа до правосъдните системи на всяка от стра-
ните в Европейския съюз.

Според едно скорошно решение на Европейския съд за правата на 
човека, от дадена държава може, при определени условия, да се 
търси отговорност за невъвеждане на мерките, заложени в програ-
мата за е-правосъдие. Европейският съд за правата на човека осъди 
Словакия за това, че не е изградена необходимата инфраструктура 
за електронно подаване на заявления. В аргументацията си съдът 
посочи, че щом конкретни обстоятелства налагат електронното пода-
ване на заявление, наложеното от държавата ограничение е в нару-
шение на чл. �(1), а именно – правото на достъп до правосъдие и 
справедлив процес. Отсъдено е, че поведението на държавата в този 
случай е „несъответстващо ограничаване на правото на жалбоподателя 
да представи ефективно случая пред съда”.

http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/
http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/

