
Платформатa InterLex включва три модулa
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С помощта на този модул потребителят може да намери 
аргументиран отговор на въпросите съдилищата на коя държава – 
членка на ЕС, са компетентни да разгледат и решат даден 
граждански или търговски спор, и материалното право на коя 
държава следва да бъде приложено от съда при решаването на този 
спор. За целта той трябва да отговори последователно на серия от 
въпроси съобразно конкретния казус. Към всеки въпрос, в панела 
„Коментари“ е приложен кратък експертен анализ на релевантната 
правна уредба и практика на Съда на ЕС, както и разяснения, 
необходими за правилното разбиране на въпроса или на съдържащи 
се в него правни термини. В панела „Позовавания“ са дадени 
полезни връзки към относимите норми и практика на Съда на ЕС. 
След като бъде събрана необходимата информация, системата 
предлага кратък отговор относно компетентния съд и приложимото 
право.

Модул за подпомагане вземането на решения

За целта е разработена онлайн платформа с безплатен достъп 
https://interlex-portal.eu, която предоставя информация, 
подпомага разрешаването на казуси и улеснява обучението по 
МЧП. Платформата дава възможност потребителят да 
идентифицира юрисдикцията, която е компетентна да разгледа 
даден спор, и националното право, приложимо в конкретния 
казус. Допълнително е предоставен достъп до текстовете на 
относимото европейско законодателство, съдебна практика, 
експертни разработки и учебни материали. 

Система за консултиране
и обучение в областта

на свързаното с интернет
международно частно право

Уебсайт на Проекта: http://www.interlexproject.eu

Проектът InterLex e насочен към повишаване на 
компетентността относно инструментите на ЕС в областта на 
международното частно право (МЧП), и по-специално относно 
аспектите, свързани с интернет и дигиталната икономика. 
Адресиран е както към юристи, така и към студенти по право и 
към граждани.

Онлайн платформа: https://interlex-portal.eu



Правно-информационният модул подпомага потребителите в 
намирането на правна информация сред голяма колекция от 
европейски, национални и международни правни актове и съдебна 
практика в областта на свързаното с интернет международно частно 
право. В допълнение, модулът предоставя достъп до коментари на 
водещи експерти, статии от списания, ръководства, насоки и други 
теоретични и практически материали.

Правно-информационен модул

Обучителен модул

Обучителният модул включва набор от обучителни средства в 
областта на международното частно право на Европейския съюз, 
които могат да бъдат използвани в учебни курсове, както и за 
самостоятелно обучение от студенти и магистрати. Включени са също 
така практически упражнения под формата на тестове с цел проверка 
на усвоените знания. В допълнение модулът предоставя на лектори и 
обучители необходимите функционални инструменти и интерактивна 
среда за публикуване и свързване на собствени обучителни 
материали, например статии, коментари, лекции, насоки, отговори на 
въпроси, примерни тестове и пр.
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ПАРТНЬОРИ

Масариков университет, Чехия
Институт по право и технологии
www.muni.cz

Университет на Констанц, Германия
www.uni-konstanz.de

Адвокатска колегия на Рим, Италия
www.ordineavvocatiroma.it

Европейски университетски институт, Италия
Център за съдебно сътрудничество
https://www.eui.eu/Projects/CentreForJudicialCooperation

АПИС Европа АД, България
www.apis.bg

Университет на Болоня, Италия
Междуведомствен център за изследвания в областта на 
историята, философията и социологията на правото и в 
областта на компютърните науки и правото (CIRSFID)
www.cirsfid.unibo.it

Университет на Торино, Италия
Правен департамент
www.law.unito.it
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Проектът InterLex е съфинансиран от Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз (2014-2020)

Съдържанието на тази публикация отразява вижданията на партньорите по проекта InterLex и те са изцяло 
отговорни за него. Европейската комисия не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея  информация.

Консорциумът InterLex включва участници от четири държави – членки
на ЕС – Италия, България, Чехия и Германия.

Университет на Торино, Италия
Департамент по компютърни науки
Научен координатор на Проекта – Луиджи ди Каро
http://beta.di.unito.it


