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Betegnelse for
praksis

Omfattende, mangefacetteret tilgang til undervisning i EU-ret

Hovedtræk:

I Bulgarien har det nationale retsinstitut, National Institute of Justice
(NIJ), indført en række værktøjer, som bidrager til at sikre, at de
bulgarske dommere anvender EU-retten korrekt. Et af værktøjerne er
brug
af
extranettet
og
et
diskussionsforum
på
fjernundervisningsportalen.
Siden 2009 har NIJ brugt et extranet ud over fjernundervisningsportalen
og diskussionsforummet. Det understøtter undervisningsprocessen,
fordi det opfylder behovet for adgang til en pålidelig informationskilde,
der regelmæssigt ajourføres, og som er lettilgængelig.
Dette virtuelle faglige forum blev skabt i 2007-2009 gennem EUfinansierede projekter. Oprindelig var det tænkt som et
kommunikationsværktøj for retsvæsenet til anliggender, der vedrørte
EU-retten. Det er senere blevet opgraderet og er blevet en platform for
informationsudveksling i netværket af EU-retskoordinatorer. NIJ
uploader i øjeblikket en lang række undervisnings- og
informationsmaterialer til brug for dommere og anklagere, der er
registreret som brugere.
Siden 2012 har dette virtuelle faglige forum også været åbnet for
dommerfuldmægtige
og
anklagere.
Alt
praksisrelateret
undervisningsmateriale (domstolsafgørelser, opgaver og øvelser fra den
ni måneder lange grunduddannelse ved NIJ) uploades til extranettet, så
deltagerne kan tilgå dem, uanset hvor de befinder sig. I 2013 købte NIJ
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desuden med økonomisk støtte fra EU e-bøger til dommerfuldmægtige
som en hjælp til at gennemføre grunduddannelsen.

NIJ har desuden stillet ajourført information i form af forskellige
elektroniske ressourcer til rådighed via retsinstituttets websted.
Undervisningen omfatter også e-publikationer om EU-ret for alle
dommere. Dertil kommer, at der er udviklet en særlig underside på NIJ's
websted om den europæiske arrestordre. Her behandles en række
forskellige praktiske spørgsmål vedrørende dens anvendelse.
Oplysningerne ajourføres løbende med nye casestudier og andre
eksempler fra EU-Domstolen.
Kontaktoplysnin
ger

National Institute of Justice (NIJ)
14 EkzarhYossif Str
BG 1301 Sofia
Bulgarien
Tlf.: + 359 2 9359 100
Fax: + 359 2 9359 101
E-mail: nij@nij.bg
Websted: http://www.nij.bg

Andre
bemærkninger

Denne praksis er en LOVENDE PRAKSIS, da den har potentiale, men
det kræver betydelige investeringer at stille de nødvendige oplysninger
til rådighed og holde dem ajourført.
De nævnte værktøjer indgår i materialet "Bedste praksis, en
omfattende, mangefacetteret tilgang til undervisning i EU-ret og
internationalt retligt samarbejde", beskrevet under "Anvendelse af
undervisningsværktøjer til fremme af korrekt anvendelse af EU-retten
og internationalt retligt samarbejde".
De øvrige værktøjer, som NIJ anvender, er: 1) EU-ret som en
integrerende del af nationale undervisningsprogrammer hos NIJ, 2) og
3) et nationalt netværk af EU-retskoordinatorer.
Siden 2011 er EU-ret ikke blevet behandlet som et særskilt fag ved NIJ,
men er blevet integreret permanent som et modul i undervisningen i
national lovgivning, f.eks. i fagene "Anvendelse af familieret i
overensstemmelse med gældende EU-ret", "Procedure for
betalingspåbud - retlige rammer i henhold til den civile retsplejelov og
EU-lovgivningen" osv.
Desuden har NIJ oprettet et netværk af EU-retskoordinatorer. Dette
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består af dommere, der pådømmer civile sager samt handels-,
forvaltnings- og straffesager, og fungerer som nøglereferencepunkter
ved de væsentligste bulgarske domstole. De har adgang til flere andre
informationskilder og kan kontaktes af deres kolleger med henblik på
specifikke oplysninger eller rådgivning om anvendelsen af EU-retten.
Dommerkoordinatorerne opretholder også den faglige kontakt til det
nationale institut.

Denne praksis bidrager generelt til at sikre, at dommere i Bulgarien får
større viden om anvendelsen af EU's forskellige retsforskrifter.
Kilde: Pilotprojekt: Uddannelse af dommere og anklagere i Europa "Del 1 – Undersøgelse af bedste
praksis inden for uddannelse af dommere og anklagere", gennemført af Det Europæiske Netværk for
Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN)

3

