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Celovit, večplasten pristop k usposabljanju o pravu EU

Glavne
značilnosti

V Bolgariji je nacionalni inštitut za pravosodje (NIJ) uvedel različna
orodja, ki pripomorejo k pravilni uporabi prava EU med bolgarskimi
sodniki in tožilci. Eno od orodij je uporaba ekstraneta in foruma za
razprave na portalu za učenje na daljavo.
Inštitut NIJ od leta 2009 poleg svojega portala za učenje na daljavo in
foruma za razprave uporablja tudi ekstranet. Ta ima podporno vlogo pri
usposabljanju, saj izpolnjuje potrebo po zanesljivem viru informacij, ki
se redno posodablja ter je lahko dostopen in preprost za uporabo.
To profesionalno virtualno okolje je nastalo v obdobju 2007–2009 v
okviru projektov, ki jih je financirala EU. Sprva je bilo mišljeno kot
komunikacijsko orodje, ki bi ga pravosodni delavci uporabljali v
zadevah, povezanih z evropskim pravom. Pozneje je bilo nadgrajeno, da
bi se uporabljalo kot platforma za izmenjavo informacij v mreži
koordinatorjev za pravo EU na sodiščih. Inštitut NIJ trenutno nalaga zelo
različno učno in informativno gradivo, ki naj bi ga pri poklicnem delu
uporabljali sodniki in tožilci, ki so registrirani kot uporabniki.
Od leta 2012 je to profesionalno virtualno okolje dostopno tudi
sodnikom in tožilcem pripravnikom. Vse gradivo za praktično
usposabljanje (sodne odločbe, naloge in vaje, ki so se uporabile med
njihovim devetmesečnim začetnim usposabljanjem na inštitutu NIJ) se
naloži na ekstranet, uporabniki pa lahko do njega dostopajo s katere koli
lokacije. Poleg tega je inštitut NIJ leta 2013 v okviru projekta, ki ga je
financirala EU, kupil e-knjige za sodniške pripravnike, da bi jim pomagal
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pri učenju med začetnim usposabljanjem.

Inštitut NIJ prek svojega spletnega mesta zagotavlja tudi posodobljene
informacije v obliki različnih elektronskih virov. Sem spadajo epublikacije o pravu EU, ki so namenjene vsem sodnikom in tožilcem. Na
spletnem mestu inštituta NIJ je bila ustvarjena posebna podstran, ki je
namenjena evropskemu nalogu za prijetje in ki naj bi obravnavala
različna praktična vprašanja v zvezi z njegovo pravilno uporabo.
Informacije se nenehno posodabljajo s študijami najnovejših zadev in
drugimi primeri s Sodišča Evropske unije.
Kontaktni
podatki
institucije

Nacionalni inštitut za pravosodje (NIJ)
14 Str. Exarh Yosif
1301 Sofija
Bolgarija
Telefon: +359 2 9359 100
Telefaks: +359 2 9359 101
E-naslov: nij@nij.bg
Spletno mesto: http://www.nij.bg

Druge pripombe

Ta OBETAVNA PRAKSA ima potencial, vendar je potrebna precejšnja
naložba, da se omogoči dostopnost in vzdrževanje potrebnih informacij.
Navedena orodja spadajo v okvir najboljše prakse z naslovom „Celovit,
večplasten pristop k usposabljanju o pravu EU in mednarodnemu
pravosodnemu sodelovanju“, ki je opisana v polju „Uvedba orodij za
usposabljanje, namenjenih spodbujanju pravilne uporabe prava EU in
mednarodnega pravosodnega sodelovanja“.
Druga orodja, uvedena na inštitutu NIJ, so: (1) pravo EU kot sestavni del
programov usposabljanja o nacionalnem pravu na inštitutu NIJ; (2) in (3)
nacionalna mreža koordinatorjev za pravo EU.
Od leta 2011 pravo EU ni več ločena panoga, temveč je kot modul trajno
vključena v okvir usposabljanja o nacionalnem pravu na inštitutu NIJ,
npr. „Uporaba družinskega zakonika v skladu z veljavno zakonodajo
EU“, „Postopek za plačilni nalog – pravni okvir na podlagi zakonika o
civilnem postopku in prava EU“ itd.
Poleg tega je inštitut NIJ vzpostavil mrežo koordinatorjev za pravo EU.
Ta povezuje sodnike za civilno, gospodarsko, upravno in kazensko
pravo, ki delujejo kot ključne referenčne točke na glavnih bolgarskih
sodiščih. Ti imajo dostop do dodatnih virov informacij, njihovi kolegi pa
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se lahko nanje obrnejo za posebne informacije ali nasvete o uporabi
prava EU. Sodniki koordinatorji vzdržujejo tudi poklicne stike z
nacionalnim inštitutom.

Uporaba te prakse pripomore k ohranjanju splošne seznanjenosti
bolgarskih sodnikov in tožilcev z uporabo različnih pravnih instrumentov
prava EU.
Vir: Pilotni projekt – Evropsko izobraževanje v pravosodju: „Sklop 1 – Študija o najboljših praksah pri
usposabljanju sodnikov in tožilcev“, ki jo je izvedla Evropska mreža institucij za izobraževanje v
pravosodju (European Judicial Training Network – EJTN)
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