Проект ECLI-BG: Въвеждане на идентификатора ECLI в България и свързване с Портала e-Justice
Проектът „Въвеждане на идентификатора ECLI в България и свързване с Портала e-Justice“ (ECLI-BG) е съфинансиран от
Европейската комисия по Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз. Изпълнява се от най-големия доставчик на правна
информация в България – „Апис Европа“ АД в партньорство с най-авторитетната неправителствена организация на
българските юристи – „Съюза на юристите в България“.
Проектът се осъществява с подкрепата на Висшия съдебен съвет в качеството му на ECLI-координатор за България.
Основната цел на проекта ECLI-BG е да се въведе Европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI) в създадения
и поддържан от Висшия съдебен съвет Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове
(https://legalacts.justice.bg/) и да се установи свързаност с Интерфейса за търсене по ECLI на Европейския портал за
електронно правосъдие e-Justice.
Проектът е с продължителност 18 месеца и ще приключи на 31.12.2018 година.
Цели на Проекта


Да се въведе ECLI в разработения от Висшия съдебен съвет национален портал за съдебна практика – Централен
уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове (ЦУБИПСА)



Да се установи свързаност на ЦУБИПСА с Интерфейса за търсене по ECLI в Портала за електронно правосъдие
e-Justice на Европейската комисия



Да се популяризират функционалностите и ползите за потребителите и да се повиши осведомеността относно
ECLI, Интерфейса за търсене по ECLI и други трансгранични правни информационни услуги, поддържани или
подкрепени от институциите на ЕС

Ползи от Въвеждането на ECLI в България
Основният проблем, който ECLI е предназначен да реши, е липсата на уникални идентификатори за съдебна практика.
Въпреки, че съществуват редица бази данни, които предоставят достъп до съдебна практика от различни държави-членки,
те или създават своя собствена идентификационна система, или използват повторно една или повече национални
номерационни системи. Това прави търсенето и цитирането на съдебната практика в трансграничен контекст
изключително трудно.
За разлика от много други държави-членки на ЕС, България няма собствена идентификационна система за съдебната
практика. Съдебните решения могат да бъдат идентифицирани и цитирани еднозначно от съдилищата и практикуващите
юристи само с помощта на много сложна и описателна текстова препратка. Тази практика не само прави невъзможно да
се идентифицират съдебните решения чрез компютърни програми, но често и от хора.
Липсата на национална идентификационна система за съдебната практика прави прилагането на ECLI още поналожително. ECLI идва навреме, за да отговори на критичната необходимост от въвеждане на национален стандарт за
еднозначно идентифициране и правилно препращане към актовете на българските съдилища. В България ECLI ще
изпълнява едновременно ролята на европейски и национален стандарт. Всички български практикуващи юристи ще могат
да се възползват от въвеждането му – съдии, съдебни служители, прокурори, адвокати, вкл. юрисконсулти и други. От
една страна, те ще получат знания как да използват ECLI в правни цитати, а от друга – как да намират решения на
съдилища на държавите-членки чрез Интерфейса за търсене по ECLI в Европейския портал за електронно правосъдие eJustice.

Проектът ECLI-BG е съфинансиран от Европейската комисия по Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз и се
осъществява с подкрепата на Висшия съдебен съвет в качеството му на ECLI-координатор за България.

