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Посетете уебсайта 
на ЕСМ
www.ejn-crimjust.europa.eu
Уебсайтът на ЕСМ предлага „обслужване 
на едно гише“ за информация в областта 
на съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси. Той също така 
предоставя обширен набор от инструменти за 
практикуващите специалисти, включително:

 ▶ Атлас 
за намиране на компетентен орган, към който 
да се отправи искане;

 ▶ Компендиум 
за изготвяне на искане онлайн;

 ▶ Fiches Belges 
за намиране на основна правна и 
практическа информация относно 
процесуалните и следствените действия във 
всяка държава – членка на ЕС;

 ▶ Библиотека 
за намиране на изчерпателна информация 
относно правните инструменти на ЕС и 
международните правни инструменти.

www.ejn-crimjust.europa.eu
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Какво пред- 
ставлява 
ЕСМ?
ЕСМ е мрежа от национални звена за 
контакт – прокурори, съдии, представители 
на министерствата на правосъдието и 
правоприлагащи органи – чиято основна 
задача е да улеснява международното съдебно 
сътрудничество по наказателноправни въпроси.
От 1998 г. звената за контакт на ЕСМ са признати 
за основен център, който дава възможност за 
съдебно сътрудничество в съответните държави, 
като броят на регистрираните случаи през 
периода 2010—2020 г. надхвърли 90 000.
Управлението, функционирането и 
приемствеността на ЕСМ се осигуряват от 
секретариата на ЕСМ.

ЕСМ и 
улесняване на 
сътрудничеството
• Звената за контакт на ЕСМ идентифицират 

и установяват преки контакти между 
органите в целия ЕС и предоставят правна и 
практическа информация относно съдебното 
сътрудничество.

• ЕСМ дава възможност на практикуващите 
юристи да установят контакт със своите колеги 
по света.

• ЕСМ поддържа сигурни телекомуникационни 
връзки в подкрепа на оперативната работа на 
звената за контакт.

• ЕСМ представлява форум за обсъждане на 
практически и правни проблеми, възникнали в 
контекста на съдебното сътрудничество:

 ‒ за подобряване на практическото 
прилагане на правните инструменти

 ‒ за изграждане на взаимно доверие между 
държавите членки

 ‒ за предаване на становището на 
практикуващите юристи на отговорните 
институции на ЕС.

ЕСМ и 
мрежа от 
експерти
• ЕСМ провежда пет срещи на равнище 

ЕС годишно, които дават възможност на 
практикуващите юристи да се опознаят, да 
установят професионални отношения и да 
разглеждат на място искания за съдебно 
сътрудничество.

• ЕСМ улеснява общите подходи към съдебното 
сътрудничество между представителите на 
различните правни системи.

• ЕСМ предоставя финансова и организационна 
подкрепа за регионалните и националните 
заседания на ЕСМ.

ЕСМ и разширя- 
ване на знанията
• ЕСМ организира:

 ‒ обучения по езици, включително теми, 
свързани със съдебното сътрудничество по 
същество

 ‒ семинари за практикуващи юристи 
относно практическото прилагане на 
правните инструменти.

• ЕСМ предоставя публичен достъп до 
изчерпателен каталог на правните 
инструменти на ЕС, съответната съдебна 
практика и подкрепящата информация.

Потърсете помощта 
на ЕСМ за:
• идентифициране и установяване на преки 

контакти с компетентния местен орган в друга 
държава членка, до когото да изпратите искане;

• откриване на координатите за връзка с 
органите в целия ЕС и по света;

• установяване на връзка с чуждестранни 
партньори за правни консултации 
относно правилния подход към съдебното 
сътрудничество по наказателноправни въпроси;

• получаване на правна и практическа 
информация относно съдебното 
сътрудничество;

• проучване на най-изчерпателната информация 
относно правните инструменти на ЕС в областта 
на съдебното сътрудничество, включително 
съдебната практика.
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