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Brede, veelzijdige aanpak van opleiding in EU-recht

Voornaamste
kenmerken:

In Bulgarije heeft het nationaal instituut voor rechtspleging
verscheidene hulpmiddelen ingevoerd voor de juiste toepassing van EUrecht door magistraten. Daartoe behoren onder meer een extranet en
een discussieforum op het e-learningportaal.
Sinds 2009 gebruikt het instituut naast een e-learningportaal en een
online-discussieforum ook een extranet. Het extranet speelt een
ondersteunende rol in het opleidingsproces. Het voorziet in de behoefte
aan een betrouwbare en actuele informatiebron die gemakkelijk
toegankelijk en raadpleegbaar is.
Deze virtuele ruimte voor rechtsbeoefenaars werd in de periode 20072009 ontwikkeld in het kader van door de EU gefinancierde projecten.
Ze was aanvankelijk bedoeld als een communicatiehulpmiddel voor de
rechterlijke macht om te communiceren over kwesties van Europees
recht. Ze is vervolgens verder ontwikkeld tot een platform voor
informatie-uitwisseling binnen het netwerk van gerechtscoördinatoren
Europees recht. Het instituut is momenteel bezig met het uploaden van
een brede waaier aan opleidings- en informatiemateriaal voor
beroepsmatig gebruik door rechters en aanklagers die als gebruiker zijn
geregistreerd.
Sinds 2012 staat deze virtuele ruimte ook open voor rechters/aanklagers
in opleiding. Al het opleidingsmateriaal voor de initiële opleiding van
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negen maanden aan het instituut (gerechtelijke uitspraken, opdrachten
en oefeningen) wordt naar het extranet geüpload en kan door de
deelnemers vanuit elke locatie worden geraadpleegd. Daarnaast heeft
het instituut in 2013 in het kader van een door de EU gefinancierd
project e-boeken voor rechters in opleiding gekocht voor hun initiële
opleiding.

Verder verstrekt het instituut op zijn website geactualiseerde informatie
via verscheidene elektronische hulpmiddelen. Op die website kunnen
magistraten ook voor hen geschreven e-publicaties over Europees recht
vinden. De website bevat een pagina die specifiek is gewijd aan het
Europees aanhoudingsbevel; op die pagina worden talrijke praktische
kwesties met betrekking tot de juiste toepassing van dat instrument
behandeld. De informatie wordt voortdurend bijgewerkt en aangevuld
met recente casestudy's en uitspraken van het Europees Hof van
Justitie.
Contactgegevens
van de instelling

Nationaal instituut voor rechtspleging
14 EkzarhYossif Str
BG 1301 Sofia
Bulgarije
Tel.: + 359 2 9359 100
Fax: + 359 2 9359 101
E-mail: nij@nij.bg
Website: http://www.nij.bg

Overige
opmerkingen

Deze praktijk wordt beschouwd als een VEELBELOVENDE PRAKTIJK,

maar vraagt om aanzienlijke investeringen om de noodzakelijke
informatie beschikbaar te maken en up-to-date te houden.
De genoemde hulpmiddelen maken deel uit van de beste praktijk
“Brede, veelzijdige aanpak van opleiding in EU-recht en internationale
justitiële samenwerking”, die wordt beschreven onder “Invoering van
opleidingshulpmiddelen voor de juiste toepassing van EU-recht en voor
het bevorderen van internationale justitiële samenwerking”.
De andere hulpmiddelen die het instituut heeft ingevoerd, zijn: 1) EUrecht als integraal onderdeel van de nationale programma's voor
justitiële opleiding; 2) en 3) een nationaal netwerk van coördinatoren
Europees recht.
Sinds 2011 is Europees recht geen afzonderlijk vakgebied meer, maar is
het als module volledig geïntegreerd in de nationale justitiële
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opleidingen die door het instituut worden verzorgd (bv. “Toepassing
van het familierecht overeenkomstig de EU-wetgeving”, “Wettelijk
kader van de betalingsbevelprocedure: burgerlijk wetboek en Europees
recht” enz.).
Verder is een netwerk van coördinatoren Europees recht opgericht. Het
betreft onder meer civiele, handels-, bestuurs- en strafrechters die in de
belangrijkste rechtbanken als aanspreekpunt optreden. Zij hebben
toegang tot aanvullende informatiebronnen en kunnen door hun
collega's worden geraadpleegd over kwesties in verband met de
toepassing van Europees recht. De rechtbankcoördinatoren
onderhouden ook beroepsmatig contact met het instituut.

Deze praktijk draagt ertoe bij dat Bulgaarse magistraten zich bewust
blijven van het belang van een juiste toepassing van de Europese
rechtsinstrumenten.
Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: “Lot 1 – Study on best practices in training judges and
prosecutors”, uitgevoerd door het Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO)
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