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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Кратко представяне на Проекта и Платформата CrossJustice 

Проектът CrossJustice (https://site.unibo.it/cross-justice/en) е 

съфинансиран Европейската комисия по Програма 

„Правосъдие“ на ЕС съгласно Грантово споразумение № 

847346.  

Той се изпълнява от международен консорциум, в който 

влизат седем партньори от пет държави членки на ЕС:  

― Университетът на Болоня – Италия (координатор);  

― Университетът на Торино – Италия; 

― Европейският университетски институт във Флоренция – Италия; 

― Университетът на Лайден – Нидерландия; 

― Вроцлавският университет – Полша; 

― Загребският университет – Хърватия; 

― „АПИС Европа“ АД – България.  

Проектът има за цел разработването на онлайн платформа за подпомагане на 

ефективното упражняване на процесуалните права на лицата, обвинени или заподозрени 

в извършване на престъпление. Платформата предоставя безплатна правно-

информационна услуга, насочена главно към практикуващи юристи – съдии, прокурори, 

следователи и адвокати, но достъпна и за студенти по право, НПО и всички граждани на 

ЕС. Проектният консорциум е поел задължение да осигури свободен достъп до посочената 

услуга за период не по-малко от пет години след завършването на проекта (февруари 

2022 г.). Университетът на Болоня, в качеството на координатор, наскоро подаде ново 

проектно предложение за разширяване на предметния обхват на платформата по 

отношение на инструментите за сътрудничество между държавите членки по 

наказателноправни въпроси – Европейската заповед за арест, Европейската заповед за 

разследване и Регламент (ЕС) 2018/1805 относно взаимното признаване на актове за 

обезпечаване и конфискация. 

Онлайн платформата CrossJustice съдържа два софтуерни модула – модул "Правна 

база данни" и модул „Правен помощник“. 

Модул „Правна база данни“ има за цел да подпомогне потребителите в търсенето и 

извличането на правна информация за процесуалните права на лицата, заподозрени или 

обвинени в престъпления, като е поставен специален акцент върху актовете на правото на 

ЕС в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и тяхното 

транспониране в националното законодателство на всяка от 11-те държави – членки на ЕС, 

обхванати от проекта CrossJustice: България, Хърватия, Франция, Германия, Италия, 

Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Испания и Швеция. 

Модул "Правен помощник" е интерактивен софтуерен инструмент, който цели да 

подпомогне правните специалисти при определянето на приложимите разпоредби от 
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европейското и националното законодателство относно процесуалните права на 

обвинените лица, както в национален, така и в трансграничен контекст. Модулът оценява 

по-специално: 1) степента на съответствие на националната уредба с достиженията на 

правото на ЕС, като показва потенциалните пропуски в процеса на имплементиране; 2) 

степента на съвместимост между националните правни системи като резултат от 

транспонирането на директивите на ЕС. 

Пълнофункционална демонстрационна версия на двата модула на Платформата 

CrossJustice е свободно достъпна на адрес: https://www.crossjustice.eu/. 

Научен консултант на българския екип по проекта е гл. ас. д-р Мирослава Манолова, 

преподавател в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“: https://law.uni-sofia.bg/bg/teacher/gl-d-r-

miroslava-manolova. 
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