
 

 
 

КРАТКО ПРEДСТАВЯНЕ 

на Международния проект InterLex и неговата онлайн платформа  

 

Проектът InterLex (http://www.interlexproject.eu/) е съфинансиран от ЕС по Програма 

„Правосъдие“ съгласно Грантово споразумение № 800839 и има за цел разработването на 

онлайн платформа, която предоставя информация, помощ при вземането на решения и 

обучение в областта на свързаното с интернет международно частно право. Платформата е 

насочена към идентифициране на правната система, която е компетентна да разгледа даден 

спор и националното право, което е приложимо в конкретния казус, както и към намирането 

на релевантните правни материали. 

Проектът се изпълнява от международен консорциум, в който влизат седем партньори от 

четири държави членки на ЕС:  

 Университетът на Болоня (координатор), Университетът на Торино и Европейският 

университетски институт – Италия; 

 Университетът на Констанц – Германия; 

 Масариковият университет – Чехия; 

 АПИС Европа АД – България.  

Разработената в рамките на проекта Платформа InterLex (https://interlex-

portal.eu/bg/index.html) се състои от три модула, имащи за цел да подпомогнат 

практикуващите юристи – съдии, адвокати и юрисконсулти, както и студентите, следващи 

право, при решаването на казуси с международен елемент. 

Модулът за подпомагане вземането на решения е интерактивен експертен модул, който 

предлага на потребителите навигиран алгоритъм, в съответствие с релевантните разпоредби 

от законодателството и съдебната практика, за да ги улесни и насочи при определянето на 

международната компетентност и приложимото право при разглеждането на конкретен 

казус.  

Правно-информационният модул осигурява достъп до изключително богата колекция от над 

5 хиляди резюмирани решения в областта на МЧП на Съда на ЕС и на съдилищата на 

държавите-членки на ЕС.  

Обучителният модул включва набор от обучителни инструменти и практически упражнения 

в областта на МЧП на ЕС, които могат да бъдат използвани в учебни курсове, както и за 

самостоятелно обучение от младши съдии, адвокати и студенти. 

Трите модула на Платформата InterLex са свободно достъпни за всички потребители, но за 

пълноценното използване на Обучителния модул е необходима предварителна регистрация. 
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