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Najistotniejsze
cechy

Krajowy Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (NIJ) w Bułgarii wdrożył
szereg narzędzi przyczyniających się do zapewnienia prawidłowego
stosowania prawa UE przez bułgarskich sędziów. Jednym z tych
narzędzi jest wykorzystanie ekstranetu i forum dyskusyjnego na portalu
Distance Learning Portal.
Od 2009 r. NIJ korzysta z ekstranetu w połączeniu z portalem Distance
Learning Portal i forum dyskusyjnym. Odgrywa on rolę wspierającą w
procesie szkolenia, ponieważ zaspokaja potrzebę zapewnienia
wiarygodnego i regularnie aktualizowanego źródła informacji, które jest
łatwo dostępne i przystępne.
Tę branżową przestrzeń wirtualną utworzono w latach 2007–2009 w
ramach projektów finansowanych ze środków UE. Początkowo miała
ona pełnić funkcję narzędzia komunikacji wykorzystywanego przez
sędziów w kwestiach związanych z prawem europejskim. Następnie
została rozbudowana w taki sposób, by mogła pełnić funkcję platformy
wymiany informacji w ramach sieci koordynatorów ds. prawa UE w
sądach. Obecnie NIJ udostępnia w ekstranecie różnorodne materiały
szkoleniowe i informacyjne do wykorzystywania do celów zawodowych
przez sędziów i prokuratorów zarejestrowanych jako użytkownicy.
Od 2012 r. dostęp do tej branżowej przestrzeni wirtualnej został również
otwarty dla aplikantów sędziowskich i prokuratorskich. Wszystkie
praktyczne materiały szkoleniowe (orzeczenia sądów, zadania i
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ćwiczenia wykorzystywane w trakcie dziewięciomiesięcznej aplikacji w
NIJ) są zamieszczane w ekstranecie i uczestnicy szkolenia mogą uzyskać
do nich dostęp z dowolnej lokalizacji. Ponadto w 2013 r. w ramach
projektu finansowanego ze środków UE NIJ zakupił e-booki dla
aplikantów sędziowskich, aby zapewnić im wsparcie na etapie uczenia
się w trakcie aplikacji.

Co więcej, NIJ udostępnia aktualne informacje w formie różnego
rodzaju zasobów elektronicznych na swojej stronie internetowej. Ten
sam obszar działalności obejmuje również publikacje internetowe na
temat prawa UE skierowane do wszystkich sędziów. Na stronie
internetowej NIJ utworzono specjalną podstronę poświęconą
europejskiemu nakazowi aresztowania w celu omówienia szeregu
problemów praktycznych związanych z jego prawidłowym
stosowaniem. Informacje są regularnie aktualizowane o ostatnie
rozpatrywane sprawy i inne przykładowe materiały Trybunału
Sprawiedliwości.
Dane
kontaktowe
instytucji
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Inne uwagi

Opisana praktyka stanowi OBIECUJĄCĄ PRAKTYKĘ, ponieważ
drzemie w niej pewien potencjał, lecz udostępnianie i utrzymanie
niezbędnych informacji wymaga znacznych nakładów.
Wspomniane narzędzia stanowią jeden z elementów najlepszej praktyki
pt. „Kompleksowe, wieloaspektowe podejście do szkolenia w zakresie
prawa UE” opisanej w obszarze „wdrażania narzędzi szkoleniowych
sprzyjających prawidłowemu stosowaniu prawa UE i międzynarodowej
współpracy sądowej”.
Pozostałe narzędzia stosowane przez NIJ obejmują: 1) prawo UE jako
integralną część programów szkoleniowych w zakresie prawa
krajowego prowadzonych przez NIJ; 2); i 3) krajową sieć koordynatorów
ds. prawa UE.
Od 2011 r. prawo UE nie jest wyróżniane jako odrębna dziedzina, ale jest
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na stałe włączone jako jeden z modułów szkoleń w zakresie prawa
krajowego organizowanych przez NIJ, np. „Stosowanie przepisów
kodeksu rodzinnego zgodnie z obowiązującym prawodawstwem
unijnym”, „Postępowanie w zakresie nakazu zapłaty – ramy prawne
wyznaczone w kodeksie postępowania cywilnego i w prawie UE” itp.
Ponadto NIJ utworzył sieć koordynatorów ds. prawa UE. W jej skład
wchodzą sędziowie orzekający w sprawach cywilnych, gospodarczych,
administracyjnych i karnych, którzy pełnią rolę podstawowych osób do
kontaktu w najważniejszych bułgarskich sądach. Wspomniani sędziowie
mają dostęp do dodatkowych źródeł informacji, dzięki czemu ich
koledzy mogą się z nimi konsultować w celu uzyskania szczegółowych
informacji lub porad w zakresie stosowania prawa UE. Sędziowie
koordynatorzy utrzymują również kontakt zawodowy z Krajowym
Instytutem.

Stosowanie tej praktyki przyczynia się do utrzymania odpowiedniego
poziomu wiedzy bułgarskich sędziów na temat stosowania różnego
rodzaju instrumentów prawnych prawa unijnego..
Źródło: Projekt pilotażowy – szkolenie europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości: „Część 1 – Badanie
dotyczące najlepszych praktyk w zakresie szkolenia sędziów i prokuratorów” realizowany przez
Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)
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