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Uniós jogi képzés átfogó, sokrétű megközelítése

Legfontosabb
elemei:

Bulgáriában a Nemzeti Igazságügyi Intézet többfajta eszközt dolgozott
ki, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a bolgár igazságügyi tisztviselők
megfelelően alkalmazzák az uniós jogot. Ezen eszközök egyike a
Távoktatási Portálon található Extranet és Vitafórum használata.
2009 óta az Intézet a Távoktatási Portál és a Vitafórum mellett az
Extranetet is használja, amely támogató szerepet tölt be a képzési
folyamatban, mivel kielégíti azt az igényt, hogy rendszeresen frissített,
könnyen elérhető és tanulmányozható, megbízható információforrást
biztosítson.
Ezt a virtuális szakmai teret 2007 és 2009 között hozták létre uniós
támogatású projektek keretében. Eredetileg a bírói kar támogatására
hozták létre, az európai jogi kérdésekkel kapcsolatos, támogató
kommunikációs eszközként. Ezt követően olyan platformmá
fejlesztették, amely a bírósági uniós jogi koordinátorok hálózatának
információcseréjét szolgálja. Jelenleg az Intézet sokszínű képzési és
információs anyagokat tölt ide fel, amelyeket a felhasználóként
regisztrált bírák és ügyészek használnak szakmai célokra.
2012 óta ezt a virtuális szakmai teret megnyitották a bírósági és
ügyészségi gyakornokok számára is. Minden gyakorlati képzési anyagot
(azokat a bírósági határozatokat, gyakorlatokat és feladatokat,
amelyeket a Nemzeti Igazságügyi Intézetnél eltöltött kilenc hónapos
képzés során használtak) feltöltenek az Extranetre, a résztvevők pedig
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bármilyen helyszínről elérik ezeket. Ezen túlmenően 2013-ban az
Intézet egy uniós támogatású projekt keretében elektronikus könyveket
vásárolt a bírósági gyakornokok számára, hogy alapképzésük során
ezzel is támogassa őket a tanulási folyamatban.

Az Intézet honlapján emellett különböző, frissített információkat
tartalmazó elektronikus anyagok érhetők el. A tevékenységi körök része
az igazságügyi tisztviselők számára nyújtott, uniós jogról szóló
elektronikus kiadványok közzététele is. Az Intézet honlapjának egy
aloldalát kifejezetten az európai elfogatóparancsnak szentelték, hogy
annak megfelelő használatával kapcsolatosan számos gyakorlati
kérdést megválaszolhassanak. Az információkat folyamatosan frissítik
az Európai Unió Bíróságának újabb ügyeivel és más példáival.
Intézményi
elérhetőségek

Nemzeti Igazságügyi Intézet
14 EkzarhYossif Str
BG 1301 Szófia
Bulgária
Tel.: + 359 2 9359 100
Fax: + 359 2 9359 101
E-mail cím: nij@nij.bg
Honlap: http://www.nij.bg

Egyéb
megjegyzések

Ez a gyakorlat a benne rejlő lehetőségek miatt ÍGÉRETES
GYAKORLAT, de a szükséges információk hozzáférhetővé tétele és
karbantartása jelentős befektetést igényel.
Az említett eszközök az „Uniós jogi képzés és nemzetközi bírói
együttműködés átfogó, sokrétű megközelítése” elnevezésű bevált
gyakorlat részeit képezik, amelynek bemutatása „az uniós jog
megfelelő alkalmazása és a nemzetközi bírói együttműködés
elősegítését célzó képzési eszközök alkalmazása” részben található.
Az Intézet által alkalmazott további eszközök a következők: 1) Az
Intézet által nyújtott nemzeti képzési programok integráns részévé tett
uniós jog; 2); továbbá 3) uniós jogi koordinátorok országos hálózata.
Az uniós jog 2011 óta nem önálló tantárgy, hanem azt állandó
modulként beépítették az Intézet nemzeti jogi képzésébe (pl. „A
családjogi kódex alkalmazása a hatályos uniós jogszabályokkal
összhangban”, „Fizetési meghagyásos eljárás – a polgári eljárásjogi
törvénykönyvnek és az uniós jognak megfelelő jogi keret” stb.).
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Ezen túlmenően az Intézet létrehozott egy uniós jogi koordinátori
hálózatot. Ez polgári jogi, kereskedelmi jogi, közigazgatási jogi és
büntetőbírákból áll, akik kulcsfontosságú referenciapontként
tevékenykednek a főbb bolgár bíróságokon. Ezek a koordinátorok
további információforrásokhoz férnek hozzá, és kollégáik hozzájuk
fordulhatnak az uniós jog alkalmazásával kapcsolatos konkrét
tájékoztatásért vagy tanácsért. A koordinátor bírák szakmai kapcsolatot
is fenntartanak az Intézettel.

E gyakorlat alkalmazása segíti a bolgár igazságügyi tisztviselőket
abban, hogy fenntartsák a különböző uniós jogforrások alkalmazására
vonatkozó tudásukat.
Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „1. tétel – Vizsgálat a bírák és ügyészek
képzésének bevált gyakorlatairól”, Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN)
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