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Klíčové znaky:

V Bulharsku zavedl Národní institut spravedlnosti (NIJ) rozmanité
nástroje, které přispívají k řádnému uplatňování práva EU ze strany
bulharských soudců. Jedním z nástrojů je používání extranetu
a diskusního fóra na portálu pro dálkové studium.
NIJ používá od roku 2009 kromě portálu pro dálkové studium
a diskusního fóra i extranet. Extranet hraje v procesu vzdělávání
podpůrnou úlohu, jelikož uspokojuje potřebu týkající se zajištění
spolehlivého zdroje informací, který je pravidelně aktualizován, je
snadno přístupný a lze do něj snadno nahlížet.
Tento profesionální virtuální prostor byl vytvořen v období 2007–2009
v rámci projektů financovaných EU. Původně byl navržen jako
komunikační nástroj, který má soudcům napomáhat v záležitostech
týkajících se evropského práva. Byl modernizován tak, aby sloužil jako
platforma pro výměnu informací v rámci sítě koordinátorů pro právo EU
působících při soudech. V současnosti zprostředkovává NIJ velkou škálu
vzdělávacích a informačních materiálů pro profesionální použití soudci
a státními zástupci, kteří jsou zaregistrováni jako uživatelé.
Od roku 2012 je tento profesionální virtuální prostor otevřen rovněž
justičním a právním čekatelům. Veškeré praktické vzdělávací materiály
(soudní rozhodnutí, úkoly a cvičení, jež se používají během
devítiměsíčního počátečního vzdělávání u NIJ) jsou přeneseny na
extranet a účastníci do nich mohou nahlížet z jakéhokoli místa.
V roce 2013 zakoupil NIJ v rámci projektu financovaného EU
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elektronické knihy pro justiční čekatele s cílem napomoci jim v procesu
učení během počátečního vzdělávání.

NIJ mimoto prostřednictvím svých internetových stránek poskytuje
aktuální informace ve formě různých elektronických zdrojů. Táž oblast
činnosti zahrnuje elektronické publikace týkající se práva EU, které jsou
určeny všem soudcům. Na internetových stránkách NIJ byla vyvinuta
zvláštní podstránka věnovaná evropskému zatýkacímu rozkazu s cílem
zabývat se řadou praktických otázek, které souvisejí s jeho náležitým
uplatňováním. Informace jsou průběžně aktualizovány a doplňovány
o nové případové studie a další příklady z Evropského soudního dvora.
Kontaktní údaje National Institute of Justice (NIJ) (Národní institut spravedlnosti)
instituce
14 EkzarhYossif Str
BG 1301 Sofie
Bulharsko
Tel. + 359 2 9359 100
Fax + 359 2 9359 101
E-mail: nij@nij.bg
Internetové stránky: http://www.nij.bg
Další poznámky

Tento postup představuje SLIBNÝ POSTUP, jelikož má potenciál,
vyžaduje však značné investice do zpřístupnění a uchovávání
potřebných informací.
Zmíněné nástroje jsou součástí osvědčeného postupu „komplexní,
mnohostranný přístup ke vzdělávání v oblasti práva EU a mezinárodní
justiční spolupráce“, který je popsán v rámci „zavádění vzdělávacích
nástrojů ve prospěch řádného uplatňování práva EU a mezinárodní
justiční spolupráce“.
K dalším nástrojům, které jsou v NIJ zavedeny, patří: 1. právo EU jako
nedílná součást vnitrostátních programů právního vzdělávání u NIJ; 2.
a 3. národní síť koordinátorů pro právo EU.
Od roku 2011 se právo EU nerozlišuje jako zvláštní obor, nýbrž je trvale
začleněno jako modul v rámci vnitrostátního právního vzdělávání u NIJ,
například „uplatňování zákona o rodině v souladu s právními předpisy
EU“; „řízení o platebním rozkazu – právní rámec podle občanského
soudního řádu a práva EU“ atd.
NIJ mimoto zřídil síť koordinátorů pro právo EU. Tato síť zahrnuje
soudce občanskoprávních, obchodních, správních a trestních soudů,
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kteří působí jako klíčové kontaktní osoby u hlavních bulharských soudů.
Tito koordinátoři mají přístup k dalším informačním zdrojům a jejich
kolegové se na ně mohou obracet se žádostmi o konkrétní informace
nebo rady ohledně uplatňování práva EU. Soudci-koordinátoři udržují
rovněž pracovní styky s národním institutem.

Používání tohoto postupu přispívá k udržování obecného povědomí
bulharských soudců o uplatňování různých právních nástrojů práva EU.

Zdroj: Pilotní projekt – Evropské justiční vzdělávání: „Část 1 – Studie o osvědčených postupech ve
vzdělávání soudců a státních zástupců“, kterou provedla Evropská síť pro justiční vzdělávání.
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