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Европейски мрежи и структури за обучение
Европейският център за съдии и адвокати е специализирана антена на Европейския институт по публична администрация (EIPA). Центърът се
намира в Люксембург и работата му е посветена на обучението на съдии, прокурори, адвокати на частна практика и адвокати от сферата на
публичната администрация в държавите — членки на ЕС, страните кандидатки и държавите със сключено споразумение за асоцииране с ЕС, както
и държавите от ЕАСТ.
Видове разработени обучения
В съобщението на Европейската комисията за съдебното обучение от септември 2011 г., EIPA се определя като един от малкото доставчици на
европейско равнище на обучение за съдебната власт и други юридически професии. По-голямата част от тези обучения са разработени и се
предоставят от Европейския център за съдии и адвокати към EIPA (EIPA ECJL).
Освен дейности със свободно записване и конферентни дейности, Европейският център за съдии и адвокати към EIPA предоставя различни
видове специално изготвено и ориентирано към практиката обучение, консултантски и коучинг услуги, както и сравнителни изследвания, свързани
с прилагането на законодателството на ЕС и съдебното обучение в държавите — членки на ЕС и държави, свързани с ЕС (страните кандидатки,
държавите от ЕАСТ и т.н.). Тези услуги се предоставят съгласно договори и чрез безвъзмездни средства за дейности, отпуснати от институциите
на ЕС, или чрез двустранни договори с националните администрации.
В рамките на дейностите със свободно записване, Центърът предлага следните видове дейности:
ориентирани към практиката работни семинари с различна продължителност
програма за обучение през целия живот за възрастни, като магистърски програми и магистърски класове (както с лично присъствие, така и
смесени програми за онлайн обучение); предлагат се програми, които имат продължителност от една седмица до две години
индивидуално избрани уроци за електронно обучение относно достъп до документи, въпроси, свързани с вътрешния пазар (като свободно
движение на хора, обществени поръчки и т.н.), законодателство в областта на околната среда и въпроси, свързани със съдебното сътрудничество
конференции, посветени на последните развития в различни области на правото, като законодателство на ЕС в областта на околната среда и
финансовите услуги, въпроси на съдебното сътрудничество, правото на Съюза в областта на публичната служба и последни тенденции в
съдебната практика на Съда
В рамките на категорията на дейностите по договор EIPA и неговият Европейски център за съдии и адвокати в Люксембург се специализира в
следните видове дейности, разработени индивидуално след консултация с клиенти, за да отговорят на специфичните им нужди:
работни семинари съчетаващи проблемно ориентирано обучение и сесии с наставник
учебни посещения, самостоятелни или комбинирани, с обучение по избрани теми
индивидуално разработени смесени учебни дейности
модули за първоначално обучение за съдии, прокурори и съдебни служители, различни от съдии с различна продължителност
работни семинари за обучение на обучаващи, включително разработване на материали и наръчници за обучение
Тематично обученията на Европейският център за съдии и адвокати към EIPA обхващат:
институционално право на ЕС (и ЕИП)
европейско административно право и основни права
европейски нормативни въпроси, като например околна среда, защита на потребителите, безопасност на храните, трудово и социално право
всички области на вътрешния пазар на ЕС, включително финансови услуги, обществени поръчки и конкурентно право
европейско и международно съдебно сътрудничество по семейноправни, търговскоправни и други гражданскоправни въпроси, както и съдебно
сътрудничество и сътрудничество в областта на правоприлагането по наказателноправни въпроси
процедурите за и по отношение на начина на водене на съдебен спор пред съдилищата на ЕС и ЕАСТ
Центърът се специализира също така в обучение и коучинг с цел укрепване на независимостта на съдебната власт и подобряване на
администрирането и качеството на правосъдието чрез установяване и обмен на знания и практически опит в области като:
въвеждане на управление на качеството в сектора на правосъдието
управление на съдебни институции (съдилища, прокуратури, институции за съдебно обучение)
съдебното обучение се нуждае от анализ и оценка както на качеството, така и на резултатите от съдебното обучение, и т.н.)
етика и борба с корупцията
връзки с обществеността и политики и умения за комуникация
въвеждане и използване на инструменти за електронно правосъдие
Настоящи дейности
Годишно EIPA провежда между 600 и 700 обучения, на които присъстват между 12—14 000 лица. Към това Европейският център за съдии и
адвокати към EIPA осигурява годишно между 110 и 130 обучения, насочени към горепосочените целеви групи.
Общ брой на обученията (включително първоначално обучение и учебни посещения) през 2015 г.: 131
дейности за съдии, прокурори и адвокати на частна практика: 28
дейности за други юридически професии, включително съдебни служители, различни от съдии: 3
дейности за юристи и други работещи в сферата на публичната администрация: 100
Общ брой на участниците през 2015 г.: 2423
дейности за съдии, прокурори и адвокати на частна практика: 375
дейности за други юридически професии, включително съдебни служители, различни от съдии: 26
дейности за юристи, работещи в сферата на публичната администрация: 2022
Общо среден брой дни за участник през 2015 г.: 2
дейности за съдии, прокурори и адвокати на частна практика: 2
дейности за други юридически професии, включително съдебни служители, различни от съдии: 4
дейности за юристи, работещи в сферата на публичната администрация: 2

Горепосочените статистически данни включват първоначално обучение, продължаващо обучение, дейности по подготовка и учебни посещения,
както и участници от или извън ЕС, но те не включват данни, свързани с магистърските програми на Центъра. Освен това цифрите включват както
дейностите със свободно записване, така и частично финансираните дейности (напр. чрез безвъзмездни средства за дейности от ГД „Правосъдие
“), и се изпълняват изцяло съгласно договори, възложени на EIPA от ЕС и националните институции. Те обаче не включват магистрати и юристи,
обучени в рамките на ръководения от EIPA проект „Euromed Justice III“.
Международни партньорства/споразумения
EIPA е част от Европейската мрежа по публична администрация (EUPAN).
Европейският център за съдии и адвокати към EIPA е сключил двустранни споразумения за сътрудничество с националните институции за
съдебно обучение в редица държави — членки на ЕС и страни кандидатки.
През годините EIPA е работил и продължава да работи по всеки отделен проект с националните институции за съдебно обучение в цяла Европа,
както и с европейски асоциации на различните юридически професии, напр. Съвета на нотариусите на Европейския съюз (CNUE), Европейската
камара на съдебните изпълнители (CEHJ) и Съвета на адвокатурата и правните общества в Европа (CCBE).
История
EIPA е основан през 1981 г. като автономна фондация с нестопанска цел, предоставяща целево обучение по въпроси, свързани с европейската
интеграция, насочено към нуждите на националните органи (включително на съдебната власт) на държавите — членки на Европейския съюз, и на
европейските институции. Към днешна дата членове на EIPA са 22 държави — членки на ЕС, както и Норвегия.
През 1992 г. EIPA учредява в Люксембург първия си обучителен център, Европейския център за съдии и адвокати, с конкретна цел за
предоставяне на обучение за съдебната власт и обществеността, както и за адвокати на частна практика по тълкуването и прилагането на правото
на Общността — понастоящем правото на ЕС.
През 2012 г., Европейският център за съдии и адвокати към EIPA възприе целенасочен подход по отношение на основните целеви групи.
Специално за членовете на съдебната власт (включително служители, различни от магистрати), както и за други юридически професии,
дейностите на Центъра са съсредоточени върху предоставянето на специално изготвени и ориентирани към практиката програми за обучение,
както и консултации и подготовка с цел не само осигуряване на знания, но и на практическо ноу-хау и добри практики, както и допринасяне за
трансграничното доверие.
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