Обучение за съдебни служители:

Международни гражданскоправни спорове:
практическа помощ при работа по трансгранични производства
20 октомври 2021 г.
София, НИП, зала 201, ул. „Екзарх Йосиф” № 14
Организатор на семинара: Национален институт на правосъдието (НИП) в
сътрудничество с Академията по европейско право (ERA)
Език: български
Номер на събитието: 121DT10
Цел: Обучението акцентира върху прилагането на правните инструменти на
Европейския съюз по граждански дела в трансграничен контекст. Различни
регламенти, нормативно уреждащи разглеждането на трансгранични дела, ще
бъдат представени и разгледани на въвеждащо ниво по практически ориентиран
начин чрез работа по конкретни казуси, което прави семинара подходящ за
участници с никакъв или малък предишен опит в областта на съдебното
сътрудничество по граждански дела.
Основни теми:
• Регламент „Брюксел Iа”
• Връчване на документи
• Събиране на доказателства
Методология: Обучението е базирано на работа по групи, решаващи зададени
казуси, като по този начин се гарантира активното участие на участниците и
непрекъснат обмен на знания и добри практики. Учебните материали са
разработени от известни експерти от ЕС и целят да подпомогнат съдебните
служители в активното прилагане на същината на правото на ЕС в областта на
гражданското правосъдие.
Лектори:
• Станислав Георгиев – съдия, Апелативен съд Пловдив
• Веселина Кръстева – началник-служба „Съдебно деловодство – III ГО“,
Софийски районен съд

Този семинар е част от поредица, която е организирана с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие 2014 – 2020” на Европейския съюз.

20 октомври 2021 г. (сряда)
8,15

Регистрация на участниците

8,30

Откриване
I. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1215/2012 „БРЮКСЕЛ Iа” относно
компетентността, признаването и изпълнението на съдебни
решения по граждански и търговски дела

8,35

Въведение в Регламент „Брюксел Ia”: приложно поле, основни
разпоредби и общото правило относно висящите дела (lis pendens)

9,30

РАБОТНА СЕСИЯ I
Решаване на казус в малки работни групи

11,00 Кафе пауза
11,10 Докладване на резултатите от работните групи и обща дискусия
12,00 Обяд
II. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1393/2007 относно връчване в държавите
членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или
търговски дела
13,00 Въведение в регламента за връчване на документи и решаване на
интерактивни упражнения
14,30 Кафе пауза
14,40 РАБОТНА СЕСИЯ II
Решаване на казуси в малки работни групи
15,00 Докладване на резултатите от работните групи и обща дискусия
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III. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1206/2001 относно сътрудничеството между
съдилища на държавите членки при събирането на доказателства
по граждански или търговски дела
16,00 Представяне на основните характеристики на регламента за събиране
на доказателства
16,45 Решаване на общ казус и интерактивни упражнения
18,00 Кафе пауза
18,10 РАБОТНА СЕСИЯ III
Решаване на казуси в малки работни групи
19,10 Докладване на резултатите от работните групи и обща дискусия
19,50 Заключителна сесия
20,00 Край на обучението

За допълнителна информация относно проекта моля посетете специално разработената
негова уеб страница: https://court-staff.legaltraining.eu/

Тази публикация е изготвена с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие 2014 - 2020” на
Европейския съюз. Съдържанието на това обучение представя възгледите единствено на автора и
е изцяло негова отговорност. Европейската комисия не поема никаква отговорност за каквото и да
е използване на съдържащата се в него информация.
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