ПРОГРАМАТА ЗА ОБМЕН НАКРАТКО
ДЕЙНОСТ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

ЕЗИК

МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА
Пътни, дневни и квартирни разходи се покриват от ЕМСО чрез
изплащане на командировъчни или, когато е приложимо, чрез
възстановяване на база реални разходи.

СЪДИИ И ПРОКУРОРИ

Общи обмени

10 дни*

Език на
приемащата
държава или
lingua franca

Съдилища,
прокуратури

Специализирани
обмени

5 дни

Език на
приемащата
държава или
lingua franca

Съдилища,
прокуратури

Двустранни
обмени

5 дни

Език на
приемащата
държава или
lingua franca

Съдилища,
прокуратури

Учебни посещения 2—5 дни

Английски или
френски език

Съд на
ЕС, ЕСПЧ,
Евроджъст,
институции
на ЕС, FRA,
ХКМЧП

Дългосрочни
обмени

Английски или
френски език

Съд на
ЕС, ЕСПЧ,
Евроджъст

3—12
месеца

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СЪДИЛИЩА И АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ
НАПРОКУРОРИ
Обмени на
административни
ръководители

3—5 дни

Език на
приемащата
държава или
lingua franca

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ
Покана за представяне на кандидатури се изпраща
ежегодно през есента, като се разпространява чрез
институциите членки и институциите партньори на
ЕМСО, вкл. като се публикува на сайта на Мрежата.
Кандидатите със силна професионална мотивация и
добри познания на съответния работен език могат да
заявят интереса си чрез формуляри за кандидатстване,
достъпни на интернет страницата на ЕМСО.
Мрежата работи в сътрудничество със своите членове
и партньори по предварително разпределяне на
кандидатите, в зависимост от наличните места в
участващите държави или институции.
Одобрените кандидати се уведомяват от ЕМСО в рамките
на 2 месеца след изтичане на срока за кандидатстване.

Съдилища,
прокуратури

Програма за обмен за
представители на органите
на съдебната власт

МЛАДШИ СЪДИИ И ПРОКУРОРИ

Програма AIAKOS

2 седмици
(1 седмица
в чужбина и
1 седмица в
собствената
държава)

Английски език

Школи за
съдебно
обучение,
съдилища,
прокуратури

СЪДЕБНИ ОБУЧИТЕЛИ
Обмен на
обучители

5 дни

Език на
приемащата
държава или
lingua franca

Институции
за съдебно
обучение

*Понякога общите обмени са с продължителност 5 дни в зависимост от
приемащата институция

Научете повече! Посетете уебсайта
на EJTN на: www.ejtn.eu

„По мое мнение дейностите на Европейската мрежа за съдебно
обучение (ЕМСО) са най-добрите. Те предоставят възможност на
представителите на органите на съдебната власт да споделят
своите знания с колеги от други държави в Европейския съюз, а
това е безценно.“ Полски прокурор
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С финансовата подкрепа на програма
„Правосъдие” на Европейския съюз

ОБЩО ЗА ПРОГРАМАТА

ДЕЙНОСТИТЕ ВКЛЮЧВАТ…

Програмата за обмен стартира през 2005 г. по инициатива
на Европейския парламент и се превръща във водещата
програма на ЕМСО. Чрез нея Мрежата предоставя качествени
дейности, които отговарят на настоящите и бъдещите
потребности на европейската съдебна система. Днес ЕМСО е
призната за водеща институция при осъществяването на
професионален обмен между представителите
на органите на съдебната власт в
©ENM
Европейския съюз (ЕС).

Краткосрочен обмен в държавите членки на ЕС

Симулиран процес
Програма AIAKOS
Бордо, Франция

„За мен обменът беше
най-плодотворният и изпълнен с
предизвикателства професионален опит
досега.“
Съдия от Чехия

Основната цел на програмата за обмен е подобряване на
практическите познания по отношение на други съдебни
системи, вкл. правото на ЕС и законодателството в областта
на човешките права, чрез директен контакт, обмен на гледни
точки и натрупан опит между съдии, прокурори и обучители от
различни държави членки на Европейския съюз.
В допълнение, програмата за обмен се стреми да развие
европейска съдебна култура, основана на взаимно доверие
между органите на съдебната власт в общото европейско
съдебно пространство.

• О
 бщ обмен: Общият обмен (индивидуален или групов,
на съдии и прокурори от няколко държави членки на ЕС)
позволява на участниците да се запознаят със съдебната
система на приемащата държава, да участват в съдебни
заседания, да се срещат и обменят опит със своите колеги от
посетения съд или прокуратура.
• Специализиран обмен: Съдиите и прокурорите имат
възможност да разширят своя опит в специфична област на
правото в съд или прокуратура на друга държава-членка.
Всяка година се предлагат над 15 специализирани теми в
различни държави-членки на ЕС.
• Двустранен обмен: По своя инициатива групи от съдии или
прокурори от един и същ съд или прокуратура прекарват
една седмица в съд или прокуратура на друга държава
членка на ЕС и обменят опит и добри практики по конкретна
тема от взаимен интерес.
• Обмен на административни ръководители: Този
обмен е предназначен за председатели на съдилища и
административни ръководители на прокуратури и има за цел
да оформи важни умения, като се съсредоточи върху теми,
свързани с лидерство, управленски умения, комуникация
и връзка с медиите, финансово управление, управление на
информационните технологии и човешки ресурси.
• Обмен на обучители: Обучителите в съдебната
система научават повече за методите на преподаване,
педагогическите инструменти и програмите на приемащата
държава, както и за обмена на добри практики с колегите си
във връзка с обучението на съдии и прокурори в държавите
членки на ЕС.

Програма AYAKOS
Програмата е насочена към младшите съдии и прокурори в
началния етап на тяхната кариера, като им дава възможност
да се запознаят с други съдебни системи и учебни програми,
да повишат познанията си по право на ЕС и инструментите
за съдебно сътрудничество, както и да осъществят полезни
контакти с колеги, което ще допринесе за бъдещото им
професионално развитие.

Какво предлага програмата...
• Придобиване на знания за съдебните системи в ЕС
• Обмен на добри практики
• Н
 асърчаване развитието на професионалната мрежа,
към която принадлежат участниците
• Усъвършенстване на езиковите умения

Общ обмен
Венеция, Италия
©PH

Учебни дейности в европейски и международни
организации
• У
 чебни посещения: Организирани посещения за групи от
различни националности в Съда на Европейския съюз,
Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), Евроджъст,
институциите на ЕС в Брюксел, Агенцията на Европейския
съюз за основните права (FRA) и Хагската конференция по
международно частно право (ХКМЧП), които предоставят
информация за функционирането и процедурите на
приемащите институции.
• Дългосрочни обмени: Европейският съд по правата на
човека и Евроджъст дават възможност на участниците
за задълбочено включване в работата на приемащата
институция.
„Удоволствие
е да се участва
в учебно посещение. Това е
толкова интересен и ползотворен опит за
европейските съдии!“
Съдия от Гърция

„Надмина
всичките ми
очаквания. Да разговарям с
колега, председател на съд, който е изправен
пред същите проблеми като мен, но работи в
различен контекст, беше голям опит!“
Председател на съд в Белгия

