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СЕМИНАР ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Дата 20, 21 и 22 февруари 2020 
Място Салон Валенте e Аула Маня, Съдебна палата, Mилано 
Език Английски и италиански 
Участници Адвокати  
 

Разпоредбите на Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата) и запознаването с 

конкретното съдържание на правата, защитени от Хартата, не са централни теми на 

юридическите професии в много държави-членки. 

Според предварително проучване сред партньорите по проекта, Хартата не е основен 

инструмент за юристите в Италия, Испания и България. Основните права, залегнали в Хартата, 

нямат адекватно приложение в много области на националното законодателство. 

Проектът Lawyers4Rights („Адвокати за права“) е насочен към прилагането на Хартата и 

обхваща както вътреобщностните причини за проблемите с непознаването й, така и външните 

причини, довели до създаване на специализираното европейско законодателство срещу 

тероризма. По този начин проектът предлага възможност на адвокатите да подобрят своите 

знания и разбиране за обхвата и приложението на Хартата, като бъдат анализирани 

разпоредбите за прилагането й и по-специално чл. 51, както и начините, чрез които Хартата 

може да бъде по-добре прилагана в практиката. 

Проектът Lawyers4Rights 

Водени от фондация „Български адвокати за правата на човека“, шест партньори от три 

държави с многостранен характер, но общ интерес към основните права на ЕС - Националната 

адвокатска асоциация на Италия (ANF), Адвокатската колегия в Милано, Италианската 

конфедерация на свободните професии, Университетът в Бургос (Испания) и Генералният съвет 

на испанските адвокати (Consejo General de la Abogacia Española), имат за цел да подобрят 

разбирането на Харта за правата на човека на Европейския съюз чрез специфични обучителни 

семинари, практически насочени към адвокатите от България, Италия и Испания. Проектът се 

реализира с безвъзмездна помощ в подкрепа на проекти за международно обучение по 

гражданско право, наказателно право или основни права (JUST-JTRA-EJTR-AG-2017). 

 

 



  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа по програма „Правосъдие“ на Европейския съюз. 

 

 

Обучението  

Трите дни на обучението ще бъдат посветени на задълбочаване познаването на разпоредбите 

на Хартата, сравнително-правен анализ на прилагането й и съдебната практика на Съда на ЕС в 

областта на основните права на ЕС. 

Темите, върху които семинарът ще се фокусира, са борба с тероризма и събиране на семейства 

в контекста на миграцията, които поставят нови предизвикателства пред защитата на 

основните права в ЕС. 

Регистрация и допълнителна информация  

От 23 декември 2019 г. (понеделник) можете да се регистрирате, като попълните формуляра на 

сайта https://lawyers4rights.eu/application-form/ и изпратите своето CV и мотивационно писмо 

на английски език. 

В обучението в Милано е предвидено участието на 10 български адвокати. Разноските за път и 

настаняване ще бъдат платени по проекта. 

Селекцията ще бъде извършена от комисия, като сред критериите за подбор са нивото на 

владеене на английски език и професионалния опит на кандидатите.  

Крайният срок за кандидатстване е 12 януари 2020 г. 

Одобрените кандидати ще бъдат писмено уведомени най-късно до 22 януари 2020. 

Приложение: покана и програма. 

 

 

 

Съдържанието на тази покана представлява само възгледите на автора и е негова отговорност. Европейската 

комисия не поема никаква отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. 
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