
 Превод  от английски език! 

 

 

Проектен фиш по Проект 3 „Създаване на Форум за дигитално правосъдие“ 

 

Не всички съдебни органи в ЕС са достатъчно ангажирани или са наясно с напредъка в 

областта на дигиталното правосъдие. В тази област е налице малък обмен на знания 

между съдебните системи и затова няма достатъчно обсъждания на предизвикателствата и 

възможностите, които цифровото правосъдие открива пред съдебната власт и гражданите. 

 

1) Основни цели на проекта: 

Да насърчава дигиталното правосъдие чрез създаване на Форум на ЕМСС за дигиталното 

правосъдие, който да се състои от по един представител на всеки член на ЕМСС и на 

заинтересованите наблюдатели. Целта на форума е чрез електронен обмен и провеждане 

на годишен семинар да: 

 насърчава дигиталното правосъдие и модернизирането на правосъдието и да 

идентифицира предизвикателствата и възможностите;  

 наблюдава развитието в областта на големите данни и изкуствения интелект и да 

предоставя насоки на националните съдебни съвети / съдебната власт; 

 осъществява обмен на добри практики и разработки на национално равнище;  

 споделя напредъка на европейско равнище в тази област; 

 предоставя на Европейската комисия съдебна гледна точка върху електронното 

правосъдие (нови инструменти/управление и т.н). 

 

2) Резултати: (въздействие на проекта = какво ще се реализира) 

1. Повишена осведоменост за напредъка в областта на дигиталното правосъдие и по-добро 

познаване на предизвикателствата пред съдебната система, произтичащи от дигиталното 

правосъдие; 

2. Повишаване на осведомеността за нуждите на съдебната система и по-добро познаване 

на начините за модернизиране на правосъдните системи и стремежа към иновации 

3. По-добро познаване на предизвикателствата и възможностите пред модернизирането и 

дигитализирането на съдебната система; 

4. По-добро познаване от страна на съдебната система на инструментите на ЕС в областта 

на електронното правосъдие. 

 



3) Обхват на проекта:  
 

Форумът е начин за споделяне на знания, повишаване на осведомеността и функционира 

като спаринг партньор за съответните страни / заинтересовани страни и затова няма да се 

разработват информационни инструменти. 

 

4) Съгласуваност с други проекти или работа на други организации: 

Проектът е свързан със стратегическата цел, която насърчава достъпа до правосъдие. 

 

5)   Рискове 

Промяна на лицата, които  присъстват и участват във форума, може да попречи на 

непрекъснатостта и напредъка на форума. 

 

6)   Методология и очакван продукт (как ще бъде постигната целта, външен принос / 

съветници, продуктът са осезаемите резултати от проекта) 

 Организиране на ежегоден семинар за дигитално правосъдие 

 Създаване на контактна група за подпомагане на бърз и директен обмен на 

информация 

 Създаване на мрежа с участието на съответните институции на ЕС, за да се 

представи съдебната перспектива в областта на дигиталното правосъдие. 

 

7)   Организация на проекта (кой какво прави, разпределение на задачите, брой 

срещи) 

Двама членове на Борда отговарят за проекта (Ana Rita Loja- ВСМ Португалия и Colin 

Tyre – Съдебен съвет на Шотландия). Офисът на ЕМСС подпомага дейностите на форума 

и създаването на съответната мрежа в Брюксел.  

 

8)   График: 

4 май 2018 г. – официално създаване на Форума за дигитално правосъдие в Амстердам, 

обсъждане на нуждите и очакванията, взимане на конкретни решения за функционирането 

му  

Създаване на група за контакт – април –септември 2018 г.  

Създаване на мрежата в Брюксел – януари – септември 2018 г.  

Участие в работна група по електронно правосъдие организиранa от Секретариата на 

Съвета (на ЕС) – юни 2018 г.  

2019-2021 г. – организиране на годишен семинар на Форума за дигитално правосъдие  

 

9)   Комуникация в рамките на проекта и с Изпълнителния борд 

Офисът на ЕМСС ще отговаря за цялата комуникация. 

 


