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Nacionalinis teisingumo institutas (NTI) Bulgarijoje įgyvendino įvairias
priemones, padedančias Bulgarijos teisėjams tinkamai taikyti ES teisės
aktus. Viena iš priemonių − ekstraneto ir diskusijų forumo naudojimas
nuotolinio mokymosi portale.
Nuo 2009 m. NTI, be nuotolinio mokymosi portalo ir diskusijų forumo,
pradėjo naudoti ir ekstranetą. Ekstranetas atlieka pagalbinį vaidmenį
mokymosi procese, nes padeda tenkinti poreikį reguliariai teikti
atnaujintą ir patikimą informaciją, kurią galima lengvai rasti ir peržiūrėti.
Ši profesionali virtuali erdvė buvo sukurta 2007−2009 m. įgyvendinus ES
finansuojamus projektus. Iš pradžių tai buvo bendravimo priemonė,
kurios tikslas − padėti teisėjams spręsti su Europos teise susijusius
klausimus. Vėliau ji buvo patobulinta – sukurta platforma, kurioje
teismuose dirbantys ES teisės koordinatorių tinklo nariai galėtų keistis
informacija. Šiuo metu NTI perkelia įvairius mokymus ir informacinę
medžiagą, kurią profesinėms reikmėms galės naudoti registruotieji
teisėjai ir prokurorai.
Nuo 2012 m. šia profesionalia virtualia erdve taip pat gali naudotis
teisėjai ir prokurorai stažuotojai. Visa praktinė mokymo medžiaga
(teismų sprendimai, kurie naudojami per 9 mėnesių trukmės teisėjų
mokymo kursus NTI) perkeliama į ekstranetą ir dalyviai su ja gali
susipažinti iš bet kurios vietos. Be to, 2013 m. įgyvendinant ES
finansuojamą projektą NTI įsigijo teisėjams stažuotojams skirtų
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e. knygų, kuriomis palengvinamas jų mokymosi procesas per pirminius
mokymus.

Be to, NTI svetainėje galima rasti įvairių elektroninių nuolat
atnaujinamos informacijos šaltinių. Vykdydama šią veiklą, NTI taip pat
leidžia visiems teisėjams skirtus e. leidinius apie ES teisės aktus. NTI
svetainėje sukurtas specialus puslapis, skirtas Europos arešto orderiui,
kuriame aptariami įvairūs šio orderio tinkamo taikymo praktikoje
klausimai. Informacija nuolat atnaujinama – pateikiamos naujausios
bylų analizės ir kiti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos
pavyzdžiai.
Institucijos
kontaktiniai
duomenys

National Institute of Justice (NIJ) (Nacionalinis teisingumo institutas
(NTI))
14 EkzarhYossif Str
BG 1301 Sofia
Bulgarija
Tel. + 359 2 9359 100
Faks. + 359 2 9359 101
E. paštas nij@nij.bg
Svetainė http://www.nij.bg

Kitos pastabos

Ši praktika yra PERSPEKTYVI PATIRTIS, nes ji suteikia daug galimybių,
tačiau jai reikia nemažai investicijų, kad būtų galima parengti ir nuolat
atnaujinti reikalingą informaciją.
Minėtos priemonės sudaro dalį gerosios patirties „Išsamus daugialypis
ES
teisės
mokymo
metodas
ir
tarptautinis
teisminis
bendradarbiavimas“, apibūdintos temoje „Mokymo priemonių, susijusių
su tinkamu ES teisės taikymu ir tarptautiniu teisminiu
bendradarbiavimu, įgyvendinimas“.
Kitos NTI taikomos priemonės: 1) ES teisė, kaip sudedamoji NTI
rengiamo mokymo apie nacionalinę teisę programų dalis; ir 2)
nacionalinis ES teisės koordinatorių tinklas.
Nuo 2011 m. ES teisė nėra išskiriama į savarankišką discipliną – ji kaip
mokymo modulis nuolat įtraukiama į NTI rengiamą nacionalinės teisės
mokymą, pvz., „Šeimos kodekso taikymas atsižvelgiant į galiojančius ES
teisės aktus“, „Mokėjimo įsakymo procedūra − teisinė sistema
atsižvelgiant į Civilinio proceso kodeksą ir ES teisę“ ir t. t.
Be to, NTI sukūrė ES teisės koordinatorių tinklą. Jame dalyvauja
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civilinės, komercinės, administracinės ir baudžiamosios teisės teisėjai,
kurie veikia kaip pagrindiniai kontaktiniai asmenys pagrindiniuose
Bulgarijos teismuose. Šie teisėjai gali susipažinti su papildomais
informacijos šaltiniais, o jų kolegos gali prašyti pateikti konkrečią
informaciją arba patarimą ES teisės taikymo klausimu. Teisėjai
koordinatoriai taip pat palaiko profesinius ryšius su Nacionaliniu
institutu.

Taikant šią praktiką Bulgarijos teisėjai nuolat gauna bendro pobūdžio
informacijos apie įvairių ES teisės priemonių taikymą.

Šaltinis: Europos teisėjų mokymo tinklo (ETMT) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis
projektas „1 dalis. Teisėjų ir prokurorų mokymo geriausios patirties tyrimas“.
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