Трансграничен семинар „Съдебен отговор на тероризма”
и начало на електронния обучителен курс на програма
HELP „Превенция на радикализацията”

EU-CoE HELP Radicalisation Prevention, Judicial Response to Terrorism & International
Cooperation in Criminal Matters (HELP RP-TERR-ICCM)

Европейската програма за обучение по права на човека на юристи на
Съвета на Европа (програма HELP) организира трансграничен семинар за

магистрати от държавите членки на ЕС на тема "Съдебен отговор на
тероризма" на 21 и 22 септември 2020 г. в Съдебното училище в Барселона.
Семинарът е предназначен за съдии, прокурори и други експерти в областта на
противодействие на тероризма, определени на квотен принцип (по 5 участника от
всяка от страните, подкрепящи реализацията на проекта), като провеждането му
ще бъде съобразено с епидемиологичната обстановка. Инициативата се провежда в
рамките на проект "Превенция на радикализацията, съдебен отговор на тероризма
и международно сътрудничество по наказателни дела", осъществяван от Съвета на
Европа съвместно с Конфедерацията на европейските пробационни служби (CEP) с
финансовата подкрепа на ЕС и в сътрудничество със съдебните обучителни школи
в повечето държави членки на Съюза. Проектът има за цел да допринесе за
подобряване на съдебното сътрудничество по наказателни дела чрез укрепване на
капацитета и взаимното доверие между професионалистите в сферата на
правосъдието за ефективно и хармонизирано прилагане на установените
европейски инструменти в разглежданата област.
Семинарът е първият от поредицата трансгранични обучения, предвидени по
проекта с цел да осигурят възможност за обмен на опит и добри практики между
магистратите в рамките на ЕС във връзка с прилагането на подход, основан на
междуинституционално и транснационално сътрудничество в борбата с тероризма.
На него ще бъдат представени и съдържателните и методологическите аспекти на
последващия електронен обучителния курс на HELP, посветен на превенция на
радикализацията, както и обучителната платформа на програмата
(http://help.elearning.ext.coe.int). Курсът предлага систематичен преглед на
международната и европейската правна рамка и относимата съдебна практика в
посочената област, и разглежда въпроси, свързани с наказателното производство и
в частност събирането и използването на доказателства по дела за
противодействие на тероризма.

Работният език на присъствения семинар и обучителния курс на HELP е английски,
като разходите за участие в семинара се покриват от бюджета на проекта.
Изискванията към участниците са много добро ниво на владеене на английски език.
Изрично се препоръчва участниците в трансграничния семинар да вземат участие и
в електронния обучителен курс на програма HELP.
За заявяване на участие заинтересованите лица, следва да попълнят електронна
заявка, достъпна в интернет страницата на Института (www.nij.bg), раздел График
на обученията, подраздел Заявка за участие -> Заявка за участие в събития в
чужбина в срок до 24.06.2020 г.
Лице за контакт: Корнелия Кирилова, тел. 02 9359 161, е-поща: k.kirilova@nij.bg

