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Ολοκληρωμένη και πολύπλευρη προσέγγιση για την κατάρτιση στο
δίκαιο της ΕΕ

Κύρια
Στη Βουλγαρία, το Εθνικό Ινστιτούτο Δικαιοσύνης εφαρμόζει μια
χαρακτηριστικά: σειρά από εργαλεία που συμβάλλουν στην ορθή εφαρμογή του
δικαίου της ΕΕ από τους βούλγαρους δικαστές. Ένα από τα εργαλεία
είναι η χρήση του εξωδικτύου (extranet) και του φόρουμ συζητήσεων
σε μια πύλη μάθησης εξ αποστάσεως.
Από το 2009, το Εθνικό Ινστιτούτο Δικαιοσύνης χρησιμοποιεί το
εξωδίκτυο παράλληλα με την πύλη μάθησης εξ αποστάσεως και το
φόρουμ συζητήσεων. Λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη
διαδικασία κατάρτισης, καθώς ανταποκρίνεται στην ανάγκη για
αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης, η οποία ενημερώνεται τακτικά και
την οποία μπορεί κανείς εύκολα να χρησιμοποιεί και να
συμβουλεύεται.
Ο εν λόγω επαγγελματικός εικονικός χώρος δημιουργήθηκε μεταξύ
2007 και 2009, στο πλαίσιο έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ.
Αρχικά είχε σχεδιαστεί ως εργαλείο επικοινωνίας για την
εξυπηρέτηση του δικαστικού σώματος σε ζητήματα σχετικά με το
ευρωπαϊκό δίκαιο. Στη συνέχεια αναβαθμίστηκε, ώστε να χρησιμεύει
ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών στο δίκτυο των
συντονιστών του δικαίου της ΕΕ στα δικαστήρια. Επί του παρόντος, το
Εθνικό Ινστιτούτο Δικαιοσύνης αναρτά ευρύ φάσμα εκπαιδευτικού
και πληροφοριακού υλικού που προορίζεται για επαγγελματική
χρήση από δικαστές και εισαγγελείς που έχουν εγγραφεί στο σύστημα
ως χρήστες.
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Από το 2012, ο συγκεκριμένος εικονικός χώρος είναι ανοικτός και για
τους εκπαιδευόμενους δικαστές και εισαγγελείς. Το σύνολο του
πρακτικού εκπαιδευτικού υλικού (δικαστικές αποφάσεις, εργασίες και
ασκήσεις που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της 9μηνης αρχικής
κατάρτισής των δικαστών στο Εθνικό Ινστιτούτο Δικαιοσύνης)
αναρτάται στο εξωδίκτυο και οι συμμετέχοντες μπορούν να το
συμβουλεύονται από οποιαδήποτε τοποθεσία. Επιπλέον, το 2013, στο
πλαίσιο ενός έργου χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ, το Εθνικό
Ινστιτούτο Δικαιοσύνης αγόρασε ηλεκτρονικά βιβλία για
εκπαιδευόμενους δικαστές, τα οποία θα τους βοηθήσουν κατά τη
μαθησιακή διαδικασία στο πλαίσιο της αρχικής τους κατάρτισης.

Επιπλέον, το Εθνικό Ινστιτούτο Δικαιοσύνης παρέχει στον ιστότοπό
του επικαιροποιημένες πληροφορίες υπό μορφή διαφόρων
ηλεκτρονικών πηγών. Στην ίδια σειρά δραστηριοτήτων
περιλαμβάνονται ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις σχετικά με το δίκαιο της
ΕΕ, οι οποίες απευθύνονται σε όλους τους δικαστές. Στον ιστότοπο
του Εθνικού Ινστιτούτου Δικαιοσύνης υπάρχει ειδική επιμέρους
ιστοσελίδα αφιερωμένη στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, η οποία
αναπτύχθηκε για να καλύψει διάφορα πρακτικά ζητήματα που
σχετίζονται με την ορθή εκτέλεσή του. Οι πληροφορίες
ενημερώνονται διαρκώς με μελέτες τρεχουσών υποθέσεων και άλλα
παραδείγματα από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Η πρακτική αυτή είναι ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, καθώς
παρουσιάζει πολλές δυνατότητες, ωστόσο απαιτούνται σημαντικές
επενδύσεις για τη διάθεση και τη διατήρηση των απαραίτητων
πληροφοριών.
Τα προαναφερθέντα εργαλεία αποτελούν μέρος της βέλτιστης
πρακτικής για την «ολοκληρωμένη και πολύπλευρη προσέγγιση για
την κατάρτιση στο δίκαιο της ΕΕ και τη διεθνή δικαστική
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συνεργασία», που περιγράφονται στο πεδίο «Εφαρμογή εργαλείων
κατάρτισης για την προώθηση της ορθής εφαρμογής του δικαίου της
ΕΕ και της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας».
Τα άλλα εργαλεία που χρησιμοποιεί το Εθνικό Ινστιτούτο Δικαιοσύνης
είναι: 1) το δίκαιο της ΕΕ, ως αναπόσπαστο τμήμα των προγραμμάτων
κατάρτισης στο εθνικό δίκαιο του Εθνικού Ινστιτούτου Δικαιοσύνης·
2)· και 3) ένα εθνικό δίκτυο συντονιστών του δικαίου της ΕΕ.
Από το 2011, το δίκαιο της ΕΕ δεν διδάσκεται ως χωριστός κλάδος,
αλλά αποτελεί πλέον μόνιμη θεματική ενότητα του κύκλου
κατάρτισης στο εθνικό δίκαιο του Εθνικού Ινστιτούτου Δικαιοσύνης,
π.χ. «Εφαρμογή του Οικογενειακού Κώδικα σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία της ΕΕ», «Διαδικασία διαταγής πληρωμής – νομικό πλαίσιο
σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και το δίκαιο της ΕΕ»
κ.λπ.
Επιπλέον, το Εθνικό Ινστιτούτο Δικαιοσύνης έχει δημιουργήσει ένα
δίκτυο συντονιστών του δικαίου της ΕΕ. Στο δίκτυο αυτό
συμμετέχουν δικαστές με ειδίκευση στο αστικό, το εμπορικό, το
διοικητικό και το ποινικό δίκαιο, οι οποίοι ενεργούν ως βασικά σημεία
αναφοράς στα κεντρικά δικαστήρια της Βουλγαρίας. Έχουν πρόσβαση
σε πρόσθετες πηγές πληροφοριών και οι συνάδελφοί τους μπορούν
να απευθύνονται σε αυτούς για συγκεκριμένες πληροφορίες ή
συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Οι
συντονιστές-δικαστές διατηρούν επίσης επαγγελματικές επαφές με το
Εθνικό Ινστιτούτο.

Η εφαρμογή της πρακτικής αυτής συμβάλλει στη διατήρηση της
γενικής συνεχούς ενημέρωσης των δικαστών στη Βουλγαρία σχετικά
με την εφαρμογή των διαφόρων νομοθετημάτων του δικαίου της ΕΕ.
Πηγή: Πιλοτικό πρόγραμμα - Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση: «Παρτίδα 1 – Μελέτη σχετικά με τις
βέλτιστες πρακτικές κατάρτισης δικαστών και εισαγγελέων », που εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ)
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