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БЕЛЕЖКА
От: Работна група по електронно право (електронно правосъдие и електронно 

право)
До: Корепер/Съвета
№ предх. док.: 15338/2/10 REV 2 EJUSTICE 103 JURINFO 46
Относно: Доклад относно прилагането на европейския идентификатор за съдебна 

практика (ЕИСП) и общ набор от метаданни за съдебната практика

1. На заседанието си от 22 декември 2009 г. Съветът прие заключения относно 

европейския идентификатор за съдебна практика (ЕИСП), които се съдържат в 

док. 17377/09 JURINFO 58 JUSTCIV 23 JUSTPEN 2. 

2. Съветът възложи на работната група по електронно право (електронно правосъдие и 

електронно право) да извърши предварителни проучвания по следните въпроси:

а) регистър на ЕИСП, неговите спецификации, разработване и поддръжка;

б) евентуално изграждане и прилагане на система на ЕИСП на доброволни 

начала, както и на общ речник на стандарта Dublin core за съдебната практика;

в) подготовка и график за изпълнението;

г) свързаните с това финансови разходи;

д) роля на портала за европейско електронно правосъдие в системата на 

ЕИСП

и отправи покана към работната група да представи до края на 2010 г. доклад до Съвета 

по горепосочените аспекти, както и относно осъществимостта и евентуалния график за 

прилагане на ЕИСП на равнище национални съдилища. 
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3. Държавите-членки следва да бъдат свободни да решат дали и кога да приложат система 

за ЕИСП и метаданни, но същевременно се отчита също, че предвид постоянното 

обновяване на информационните системи на съдилищата, в краткосрочен план е 

необходим ясен технически стандарт за онези съдилища в държавите-членки, които 

желаят да приемат ЕИСП и минималния набор от метаданни. Поради това и за да се 

даде материален израз на предложението, бяха изготвени заключения на Съвета, с 

които държавите-членки се приканват да въведат европейския идентификатор за 

съдебна практика (ЕИСП) и минималния набор от метаданни за съдебната практика. 

4. Проектът беше обсъден с държавите-членки, Съда на Европейския съюз, мрежата на 

председателите на върховни съдилища в Европейския съюз, Асоциацията на 

държавните съвети и върховните административни съдилища в Европейския съюз, 

Европейската мрежа на висшите съдебни съвети, инициативата за стандартизация 

URN:LEX и Европейския комитет по стандартизация на 17 март 2010 г.1 и 8 ноември 

2010 г.2

5. Проектът съдържа технически спецификации за изграждането на ЕИСП и използването 

на минималния набор от метаданни. Редица държави-членки обърнаха внимание на 

независимостта на съдилищата и съдебните органи във връзка с прилагането на 

препоръките. Беше подчертана по-специално необходимостта да не се засягат 

съществуващите национални решения. Проектът за заключения дава достатъчно 

свобода на действие в това отношение: предложеният стандарт е с доброволен 

характер, може да бъде въведен поетапно и не създава пречки за съществуващите 

национални решения.

6. Регистърът на ЕИСП ще бъде виртуален по същността си; в съответствие с плана за 

действие за европейско електронно правосъдие инфраструктурата ще бъде 

децентрализирана, както е описано в точка 5 от проекта за заключения. Приемането на 

стандарта за ЕИСП от (някои) държави-членки е от решаващо значение за развитието 

на (виртуалния) регистър на ЕИСП. Регистърът на ЕИСП следва да бъде част от 

портала за европейско електронно правосъдие.

  
1 Док. 7878/10 EJUSTICE 38 JURINFO 8.
2 Док. 16387/1/10 REV 1 EJUSTICE 125 JURINFO 57.
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7. Повечето държави-членки заявиха, че дори при наличието на подробни технически 

насоки е много трудно да се направи каквато и да е прогноза за финансовото 

въздействие на препоръките. Адаптирането на информационните системи единствено за 

целите на прилагането на ЕИСП и метаданните ще бъде като цяло много по-скъпо, 

отколкото ако предложенията бъдат приети в момент, когато информационните 

системи за публикуване на съдебната практика се подновяват по други причини.

Прогнозата за разходите се затруднява и от несъответствието в информационните 

системи, администрирането на съдилищата и моделите на публикуване в 

държавите-членки.

Трудността да се направи финансова прогноза в настоящия момент не отслабва 

желанието на значителен брой държави-членки да започнат прилагането.

8. В този контекст и като се има предвид, че въпросът за разходите е важен за 

държавите-членки,3 се предлага да се направи опит за оценка на евентуалните разходи 

до края на 2011 г. в светлината на опита на държавите-членки вследствие на 

предстоящото приемане и прилагане на заключенията на Съвета, с които 

държавите-членки се приканват да въведат европейския идентификатор за съдебна 

практика (ЕИСП) и минималния набор от метаданни за съдебната практика.

_________________

  
3 Док. 16871/10 EJUSTICE 133 JURINFO 61.


