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Peamised
tunnusjooned

Bulgaarias on Riiklik Õigusinstituut (NIJ) rakendanud erinevaid
abivahendeid, mis aitavad Bulgaaria kohtunikel ELi õigust
nõuetekohaselt kohaldada. Üks neist vahenditest on ekstraneti ja
kaugõppeportaali arutelufoorumi kasutamine.
Alates 2009. aastast on NIJ lisaks oma kaugõppeportaalile ja
arutelufoorumile kasutanud ka ekstranetti. Sellel on koolitusprotsessis
toetav roll, sest see kujutab endast usaldusväärset teabeallikat, mida
ajakohastatakse korrapäraselt ning mis on hõlpsalt kättesaadav ja mida
on lihtne kasutada.
See kutsealane virtuaalruum loodi aastatel 2007–2009 ELi rahastatud
projektide raames. Algselt töötati ekstranet välja kui teavitusvahend,
mida saavad kasutada kohtunikud Euroopa õigusega seotud
küsimustes. Ekstranetti on edasi arendatud nii, et sellest saaks
platvorm, kus saavad teavet vahetada kohtutes tegutsevad ELi õiguse
koordinaatorid oma võrgustiku raames. Praegu laadib NIJ üles palju
erinevat õppe- ja teabematerjali, mis on kutsealaselt kättesaadav
kasutajaks registreeritud kohtunikele ja prokuröridele.
Alates 2012. aastast on see virtuaalne keskkond avatud ka kohtunikuks
ja prokuröriks õppijatele. Kõik praktilised õppematerjalid
(kohtuotsused, ülesanded ja harjutused, mida kasutati 9-kuulise
esmaõppe ajal Riiklikus Õigusinstituudis (NIJ)) laaditakse ekstranetti
üles ja osalejad saavad nendega tutvuda oma asukohast olenemata.
Peale selle ostis NIJ ELi rahastatud projekti raames 2013. aastal
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kohtunikuks õppijate jaoks e-raamatuid eesmärgiga toetada nende
õppeprotsessi esmaõppe raames.

Lisaks pakub NIJ oma veebisaidi vahendusel ajakohastatud teavet
erinevate elektrooniliste ressursside kujul. Sama tegevuse raames
avaldatakse kõigile kohtunikele mõeldud e-publikatsioone ELi õiguse
teemal. Riikliku Õigusinstituudi veebisaidi jaoks loodi Euroopa
vahistamismäärust käsitlev spetsiaalne alamleht eesmärgiga käsitleda
sellel erinevaid praktilisi küsimusi, mis on seotud Euroopa
vahistamismääruse
nõuetekohase
kohaldamisega.
Teavet
ajakohastatakse pidevalt, lisades kaasuseid ja muid näiteid Euroopa
Kohtu praktikast.
Asutuse
kontaktandmed

National Institute of Justice (NIJ)
14 EkzarhYossif Str
BG 1301 Sofia
BULGARIA
Tel: + 359 2 935 9100
Faks: + 359 2 935 9101
E-post: nij@nij.bg
Veebisait: http://www.nij.bg

Märkused

Tegemist on PALJUTÕOTAVA TAVAGA, sest sellel on potentsiaali,
kuid vajaliku teabe kättesaadavaks tegemine ja haldamine nõuab suuri
investeeringuid.
Nimetatud vahendid on osa parimast tavast „Põhjalik mitmekülgne
lähenemisviis ELi õiguse ja rahvusvahelise õigusalase koostöö alasele
koolitusele”, mida on kirjeldatud kategoorias „Koolitusvahendite
rakendamine ELi õiguse ja rahvusvahelise õigusalase koostöö
nõuetekohase kohaldamise soodustamiseks”.
Muud NIJ rakendatud vahendid hõlmavad järgmist: 1) ELi õigus kui
siseriiklikku õigust käsitlevate NIJ koolitusprogrammide lahutamatu
osa, 2) ning riiklik ELi õiguse koordinaatorite võrgustik.
Alates 2011. aastast ei käsitata ELi õigust enam eraldi õppeainena, vaid
see on Riiklikus Õigusinstituudis (NIJ) alalise moodulina integreeritud
siseriiklikku õigust käsitlevasse õppesse. Näiteks õpetatakse selliseid
aineid nagu „Perekonnaseadustiku kohaldamine kooskõlas kehtivate
ELi õigusaktidega”, „Maksekäsumenetlus – tsiviilkohtumenetluse ja ELi
õiguse kohane õigusraamistik” jms.
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Peale selle on NIJ loonud ELi õiguse koordinaatorite võrgustiku. See
hõlmab
tsiviil-,
kaubandus-,
haldusja
kriminaalõigusele
spetsialiseerunud
kohtunikke,
kes
tegutsevad
peamiste
kontaktpunktidena suuremates Bulgaaria kohtutes. Neil on juurdepääs
täiendavatele teabeallikatele ning kolleegid võivad nende poole
pöörduda eesmärgiga saada konkreetset teavet või nõu ELi õiguse
kohaldamise küsimustes. Koordinaatoritena tegutsevatel kohtunikel on
ka ametialane kontakt riikliku instituudiga.

Selle tava rakendamine aitab hoida Bulgaaria kohtunikke kursis
erinevate ELi õigusaktide kohaldamisega.

Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 1 – Study on best practices in training
judges and prosecutors”. Küsitluse viis läbi Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN).
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