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Относно: Преглед на прилагането на Резолюция на Съвета и на представителите на 

правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, 
относно създаването на мрежа за законодателно сътрудничество между 
министерствата на правосъдието в Европейския съюз

1. Мрежата за законодателно сътрудничество между министерствата на правосъдието в 

Европейския съюз беше създадена с резолюция на Съвета и на представителите на 

правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета1. На 

заседанието на Съвета от 28 ноември 2008 г., на което беше приета резолюцията, 

Комисията обеща пълната си подкрепа за мрежата, включително финансова, когато е 

възможно. 

2. В съответствие с точка 16 от въпросната резолюция Съветът трябва да направи 

преглед на нейното прилагане най-късно три години след приемането ѝ.

3. Председателството изготви проект за доклад в сътрудничество с министерството на 

правосъдието на Франция, което понастоящем изпълнява функцията на 

администратор на мрежата.

  
1 ОВ C 326, 20.12.2008 г., стр. 1.
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4. Съветниците по правосъдие и вътрешни работи преработиха текста на проекта за 

доклад на заседанието си от 17 октомври 2011 г. Текстът в резултат от обсъжданията 

на това заседание, който съдържа някои предложения на председателството, е 

поместен в приложението.

5. Корепер се приканва да разгледа този текст, за да може Съветът по правосъдие и 

вътрешни работи да приеме доклада на заседанието си на 27 и 28 октомври 2011 г.

___________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ

(проект)

ДОКЛАД

за прилагането на Резолюцията на Съвета и на представителите на правителствата на 

държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно създаването на мрежа за 

законодателно сътрудничество между министерствата на правосъдието в Европейския 

съюз

Преглед

1. На 28 ноември 2008 г. Съветът и представителите на правителствата на държавите-

членки, заседаващи в рамките на Съвета, приеха резолюция относно създаването на 

мрежа за законодателно сътрудничество между министерствата на правосъдието в 

Европейския съюз1.

2. Целта на тази мрежа е насърчаването на по-добро разбиране на законодателството на 

другите държави-членки, което на свой ред представлява един от начините да се 

укрепи взаимното доверие и да се спомогне за прилагането на принципа на взаимното 

признаване.

3. Целта на мрежата е да се подобри обменът на информация относно действащото 

законодателство, относно съдебните системи и правната уредба, както и относно 

важни проекти за реформи в правната област, по-специално в гражданскоправната и 

наказателноправната област. Освен това мрежата дава възможност на министерствата 

на правосъдието съвместно да провеждат изследвания в областта на сравнителното 

право по актуални законодателни или правни въпроси с цел, наред с другото, да 

добият по-добра обща представа за прилагането на правото на Европейския съюз.

  
1 ОВ C 326, 20.12.2008 г., стр. 1.
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4. Двайсет и пет държави-членки посочиха национални кореспонденти в съответствие с 

точка 4 от резолюцията и предоставиха на администратора исканите данни за 

кореспондентите в съответствие с точка 5 от резолюцията1. По време на последното 

заседание на кореспондентите на мрежата през юни 2011 г. Германия обяви 

намерението си да се присъедини към мрежата2 от 1 януари 2012 г.

5. Бяха организирани три заседания на кореспондентите: на 19 юни 2009 г. в Париж, на 

28 юни 2010 г. в Мадрид и на 27 юни 2011 г. в Будапеща.

6. На учредителното заседание, проведено в Париж на 19 юни 2009 г. кореспондентите, 

представляващи министерствата на правосъдието на държавите-членки на 

Европейския съюз, приеха вътрешни насоки за практически разпоредби относно 

функционирането на мрежата, включително по езикови въпроси. Насоките влязоха в 

сила на датата на приемането им. По този повод Франция беше избрана за 

администратор на мрежата.

7. От второто заседание на кореспондентите на мрежата, проведено през юни 2010 г. в 

Мадрид, Комисията участва в заседанията на кореспондентите като наблюдател.

8. Уебсайтът на мрежата беше създаден от министерството на правосъдието на Франция 

и започна да функционира на 28 юни 2010 г. Мрежата подготвя второто издание на 

уебсайта на адрес http://legicoop.eu.

  
1 Исканите данни за кореспондентите включват следното: а) фамилията, името и 

длъжността на кореспондента/ите; б) езиковите познания на всеки кореспондент; в) 
възможностите за комуникация, които са на разположение на кореспондента/ите, с 
точните (телефонни) номера, (служебни електронни) адреси и т.н.

2 Док. 11170/11 JAI 400 COPEN 148 JUSTCIV 157.
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9. Годишните доклади за дейността, изготвени от администратора на мрежата, показват 

постоянно нарастване на обмена на информация. През първата година от дейността на 

мрежата (юни 2009 г.—юни 2010 г.) са изпратени 113 молби за предоставяне на 

информация от 17 страни. На тези молби са дадени 634 отговора.

10. Този брой се е увеличил през следващата година (юли 2010 г.—юни 2011 г.) 

съответно на 129 молби за информация и 797 отговора. Между стартирането на 

мрежата през юни 2009 г. и 23 юни 2011 г. са изпратени 242 молби за предоставяне на 

информация. Тези молби са получили 1 431 отговора. Тези цифри потвърждават 

основанията за приемането на резолюцията на Съвета от 2008 г., въпреки че би било 

желателно повече държави-членки да дават отговори на молбите.

11. Очевидно е, че е съществувала незадоволена потребност от по-добро взаимно 

познаване на съдебните и правните системи на държавите-членки и тяхното 

законодателство, както и от обмен на информация относно проектите за правни 

реформи и транспонирането на европейските разпоредби в националните правни 

системи. Мрежата запълни тази празнота поне до известна степен и по този начин 

допринесе за установяването на европейското пространство на свобода, сигурност и 

правосъдие.

12. Мрежата не е юридическо лице. Понастоящем тя се управлява от администратор от 

министерството на правосъдието на Франция, който от момента на назначаването си 

осигурява практическото, административното и техническо функциониране на 

мрежата, както и нейната поддръжка и бързото ѝ развитие. 

Заключения

13. Мрежата доказа, че е полезен инструмент за обмен на информация относно правните 

системи и допринесе за подобряване на транспонирането на европейските правни 

инструменти в националните системи и за основните правни реформи в държавите-

членки. 
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14. С оглед да се осигури укрепването и развитието на мрежата (…) биха могли да се 

обмислят нови вътрешни насоки за практически разпоредби или, при необходимост, 

нова резолюция на Съвета или друг инструмент. Вече са предложени значителни 

подобрения, наред с другото за да може да се гарантира, че:

· молбите ще се съставят по по-ясен и по-конкретен начин;

· за отговорите ще се предвиждат разумни срокове, като същевременно 

следва да се отделя сериозно внимание на спешните случаи, в които от 

държавите-членки се иска да дадат отговор в кратък срок;

· все повече държави-членки ще отговарят на дадена молба, като се 

подразбира, че отговорите се предоставят на доброволна основа;

· съдържанието на наличната информация ще бъде по-оптимално 

оползотворено, както и

· комуникационни и информационни технологии постоянно ще бъдат 

адаптирани към съвременните стандарти.

15. Доброто функциониране на мрежата се основава на участието на националните

кореспонденти, които дават отговори на молбите за предоставяне на информация.

Поради това е важно да се обмисли по какъв начин да се улесни работата на 

националните кореспонденти. Наблюдението на дейността на мрежата и редовните 

(автоматизирани) статистически доклади от администратора на мрежата до 

националните кореспонденти биха били от полза в това отношение.

16. Дейността на мрежата на етапа на законодателните проекти отразява в известна 

степен задачата на N-Lex за публикуване на текстовете на националните закони за 

прилагане на правните инструменти на Съюза. Би могло да се помисли по какъв 

начин тези два етапа на законодателна дейност и публикуване биха могли да се 

съгласуват с цел взаимна изгода, като се вземе предвид че основната информация, 

която се обменя в мрежата, не е предназначена за широката общественост.

Въпреки това би могло да се предвиди публикуване на изследвания в областта на 

сравнителното право. За тази цел беше поставено началото на партньорство между 

мрежата и Службата за публикации на ЕС.
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17. С цел да се повиши осведомеността относно мрежата и нейните дейности и да се 

улесни достъпът до събираната от мрежата информация е желателно порталът за 

електронно правосъдие да се свърже с уебсайта на мрежата веднага щом 

публично достъпно съдържание бъде публикувано там.

18. В рамките на три години след своето създаване мрежата се превърна във високо 

ценен европейски инструмент благодарение на особеностите си. Освен че използва 

най-новата технология за правна информация, силата на мрежата произтича от факта, 

че тя разчита на опитни правни експерти от публичната администрация на държавите-

членки, на които често се възлагат преговорите, транспонирането и прилагането на 

инструменти на европейското право и които са добре запознати с тях.

19. За да може да продължи да изпълнява полезните си функции, мрежата се нуждае 

от стабилност. Стабилното финансиране на ежедневните дейности на мрежата би 

укрепило по-специално нейната стабилност и ефикасно функциониране. Освен 

това би могла да се обмисли нова правна форма на организацията, при която 

мрежата да стане юридическо лице, особено ако това може да бъде от полза за 

привличането на финансови средства от други източници освен вноски на 

държавите-членки, които следва да останат доброволни. При всички случаи 

мрежата следва да запази гъвкавото си и лесно администриране, което доведе до 

нейния успех и ще допринася за него и в бъдеще.

(предишните точки 15, 20 и 21 са заличени)

________________________


