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НА ВНИМАНИЕТО НА 

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ 

СТАРА ЗАГОРА 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Имаме удоволствието да Ви представим новия европейски продукт на “Апис Европа” 

АД EuroCases - уеб базирана многоезична правно-информационна услуга, предоставяща 

достъп до съдебната практика на водещи европейски юрисдикции по прилагането на правото 

на Европейския съюз. 

 Новото приложение EuroCases е разработено на базата на европейски проект с 

подкрепата на Седма рамкова програма на Европейския съюз. 

Уникалното съдържание и функционални възможности на EuroCases правят услугата 

ценен помощник на юристите, които искат да разширят своята информация и да обогатят 

професионалния си опит с практиката на други европейски юрисдикции и  на съдебните 

институции на ЕС при решаването на определени правни казуси. 

Ако проявявате интерес към новия продукт можете да наблюдавате онлайн 

демонстрация по skipe, която АПИС организира всеки четвъртък и петък от 16.00 ч. 

Необходимо е само да заявите поне два дни по-рано деня и часа, в който желаете да участвате  

в скайп срещата.   

 С услугата можете да се запознаете предварително и на http://eurocases.eu. За Ваше 

улеснение изпращам промо код за безплатен 10-дневен пробен период, чрез който да се 

регистрирате във формата за регистрация на: 

- Website: http://eurocases.eu 

- Промо код: e0ew 

 

 Услугата ЕuroCases се актуализира и поддържа редовно и се предлага на цена от 346 

лв. без ДДС при ползване на поне 2 други продукта на Апис. Посочената цена е 

промоционална и ще важи до 31.03.2016 г. Предоставеният промо код ще Ви даде 

допълнителна отстъпка от 3 %. 

 При поръчка на повече от 1 абонамент ще получите допълнителна отстъпка 

съответстваща на броя на допълнителните потребители. 

 

Лице за контакт: 

Динка Георгиева 

088 84 762 65 

 

Прилагам кратко описание на услугата 

http://eurocases.eu/


 

 
 

EuroCases e уеб базирана многоезична правно-информационна услуга, предоставяща достъп 

до съдебна практика на водещи европейски юрисдикции по прилагането на  правото на 

Европейския съюз. За достъп до данните приложението изисква потребителско име и парола.  

 

 Съдържание на системата EuroCases 
 

Системата EuroCases предоставя достъп до: 

 Нормативните актове на Европейския съюз: договори; международни 

споразумения; законодателство – регламенти, директиви, решения, други актове (на 4 
езика – английски, немски, френски и български) 

 Съдебна практика на Европейския съюз: решения, определения, становища и други 

актове на Съда на ЕС, на Общия съд и на Съда на публичната служба (на 4 езика – 
английски, немски, френски и български) 

 Национална съдебна практика, свързана с прилагането на правото на ЕС (на 

съответния национален език, но с резюме и ключови думи на английски и/или 

френски, и/или немски език за по-важните съдебни актове). В най-големи обеми е 

застъпена съдебната практика на следните държави-членки на ЕС: Австрия, България, 
Германия, Италия, Обединено кралство и Франция. 

 Практика на Европейския съд за правата на човека в Страсбург (на френски и 

английски език). 

 

 Предимства на системата EuroCases 

 

EuroCases е единствената по рода си правно-информационна система, предоставяща достъп 

до над 150 000 национални съдебни акта, свързани с прилагането на европейските норми във 
всички области на Правото на ЕС. Основните предимства на услугата EuroCases са: 

 Свързване на различните информационни източници – европейски и национални – 

в удобен за потребителя формат и осигуряване на бърз и лесен достъп до данните  

 Систематизация на богатата колекция от съдебни актове, постановени от  

различни юрисдикции на различни езици в обща класификация, което помага на 

потребителя да преодолее ефективно езиковата бариера и да намери нужните му 

съдебни решения в дадена тематична област, свързани с прилагането на конкретен 

регламент или директива 

 Наличие на препратки “от” и “към” документите, без оглед националността на съда, 

и възможност за търсене на релевантната съдебна практика чрез системата от 

изградени връзки между всички решения, цитиращи едни и същи европейски правни 
норми. 

 

 


