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Karatteristiċi
prinċipali:

Fil-Bulgarija, l-Istitut Nazzjonali tal-Ġustizzja (INĠ) implimenta bosta
għodod li jikkontribwixxu għall-applikazzjoni xierqa tal-liġi tal-UE millmaġistrati Bulgari. Waħda mill-għodod hija l-użu tal-Extranet u l-Forum
ta' Diskussjoni fil-Portal tat-Tagħlim mill-Bogħod.
Mill-2009 'l hawn, l-INĠ kien qed juża l-Extranet flimkien mal-Portal tatTagħlim mill-Bogħod u l-Forum ta' Diskussjoni. Huwa għandu rwol ta'
appoġġ fil-proċess ta' taħriġ, peress li jissodisfa l-bżonn li jipprovdi sors
kredibbli ta' informazzjoni li tkun aġġornata regolarment u li tkun tista'
tiġi aċċessata u kkonsultata faċilment.
Dan l-ispazju virtwali professjonali nħoloq fl-2007-2009, bi proġetti
ffinanzjati mill-UE. Fil-bidu kien maħsub bħala għodda ta'
komunikazzjoni għall-ġudikatura f'materji relatati mal-liġi Ewropea.
Huwa ġie żviluppat ulterjorment biex iservi ta' pjattaforma għalliskambju ta' informazzjoni fin-netwerk tal-koordinaturi tal-liġi tal-UE filqrati. Bħalissa, l-INĠ qed itella' għadd kbir ta' materjali ta' taħriġ u
informazzjoni għall-użu professjonali mill-imħallfin u l-prosekuturi li
jkunu rreġistrati bħala utenti.
Mill-2012 'l hawn dan l-ispazju virtwali professjonali nfetaħ ukoll għallimħallfin u l-prosekuturi apprendisti. Il-materjali ta' taħriġ prattiku kollu
(deċiżjonijiet tal-qrati, xogħol assenjat u eżerċizzji użati tul id-disa' xhur
ta' taħriġ inizjali tagħhom fl-INĠ) jittellgħu fl-Extranet u l-parteċipanti
jkunu jistgħu jikkonsultawhom ikunu fejn ikunu. Barra minn hekk, fl-

1

Approċċ Komprensiv, Pluridimensjonali għat-Taħriġ fil-Liġi tal-UE

2013, permezz ta' proġett iffinanzjat mill-UE, l-INĠ xtara kotba
elettroniċi għall-imħallfin apprendisti sabiex jgħinuhom fil-proċess ta'
tagħlim waqt it-taħriġ inizjali tagħhom.

Ukoll, l-INĠ jipprovdi tagħrif aġġornat fil-forma ta' diversi riżorsi
elettroniċi permezz tal-paġna tiegħu fuq l-internet. L-istess grupp ta'
attivitajiet jinkludi pubblikazzjonijiet elettroniċi dwar il-liġi tal-UE
indirizzati lill-maġistrati kollha. Ġiet żviluppata wkoll sottopaġna
speċifika fis-sit tal-INĠ iddedikata għall-Mandat ta' Arrest Ewropew li
tkopri bosta kwistjonijiet prattiċi relatati mal-applikazzjoni tajba
tagħha. It-tagħrif jiġi aġġornat fuq bażi kontinwa bi studji tal-kawżi
kurrenti u eżempji oħrajn mill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea.
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Din il-prattika hija PRATTIKA PROMETTENTI peress li għandha lpotenzjal imma trid investiment sinifikattiv biex it-tagħrif meħtieġ ikun
disponibbli u aġġornat.
L-għodod imsemmija jagħmlu parti mill-Aqwa Prattika "Approċċ
Komprensiv, Pluridimensjonali għat-Taħriġ fil-Liġi tal-UE u lkooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali" deskritta taħt il-kategorija
"implimentazzjoni ta' għodod ta' taħriġ li jafforixxu l-applikazzjoni
korretta tal-liġi tal-UE u l-kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali".
L-għodod l-oħrajn li għandu l-INĠ huma: 1) Il-Liġi tal-UE bħala parti
integrali tal-programmi ta' taħriġ dwar il-liġi nazzjonali; 2); u 3) netwerk
nazzjonali ta' koordinaturi tal-liġi tal-UE.
Mill-2011 'l hawn, il-liġi tal-UE mhix ittrattata bħala dixxiplina separata,
imma hija integrata b'mod permanenti bħala suġġett fit-taħriġ dwar illiġi nazzjonali fl-INĠ, eż., "L-applikazzjoni tal-Kodiċi tal-Familja
f'konformità mal-leġiżlazzjoni applikabbli tal-UE", "Proċediment ta'
ordni ta' ħlas – qafas ġuridiku skont il-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili u l-liġi
tal-UE", eċċ.
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Barra minn hekk, l-INĠ stabbilixxa netwerk ta' koordinaturi tal-liġi talUE. Dan jinkludi mħallfin tad-dritt ċivili, kummerċjali, amministrattiv u
kriminali li jaġixxu bħala punti ta' referenza fil-qrati Bulgari ewlenin.
Dawn għandhom aċċess għal riżorsi ta' informazzjoni addizzjonali u
jistgħu jkunu kkonsultati mill-kollegi tagħhom għal informazzjoni
speċifika jew pariri dwar l-applikazzjoni tal-liġi tal-UE. Il-koordinaturi
mħallfin iżommu wkoll kuntatt professjonali mal-Istitut Nazzjonali.

L-applikazzjoni ta' din il-prattika tikkontribwixxi biex il-maġistrati
Bulgari jibqgħu ġeneralment konxji mill-applikazzjoni tal-bosta
strumenti ġuridiċi tal-liġi tal-UE.
Sors: Proġett Pilota - Taħriġ Ġudizzjarju Ewropew: "Lott 1 – Studju dwar l-aħjar prattiki fit-taħriġ ta'
mħallfin u prosekuturi", imwettaq min-Netwerk Ewropew tat-Taħriġ Ġudizzjarju (EJTN)
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