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Наименование Цялостен и многостранен подход за обучение по право на ЕС
на практиката
Ключови
характеристи
ки:

В България Националният институт на правосъдието (НИП) е въвел
множество инструменти, които допринасят за по-правилното
прилагане на правото на ЕС от българските магистрати. Един от
инструментите е използването на екстранет и дискусионен форум в
портала за дистанционно обучение.
От 2009 г. НИП използва екстранет в допълнение към своя портал
за дистанционно обучение и дискусионния форум. Екстранет
подпомага процеса на обучение, тъй като отговаря на
необходимостта да се предостави надежден източник на
информация, който редовно се актуализира, да е леснодостъпен и
да се използва за справки.
Това професионално виртуално пространство е създадено през
периода 2007—2009 г. в рамките на финансирани от ЕС проекти.
Първоначално то е създадено като средство за комуникация, което
да служи на съдебната власт по въпроси, свързани с правото на ЕС.
Актуализирано е допълнително, за да служи като платформа за
обмен на информация в мрежата от координатори по право на ЕС в
съдилищата. Към момента НИП публикува в това виртуално
пространство множество разнообразни материали за обучение и
информационни материали за професионална употреба от съдии и
прокурори, които са регистрирани като потребители.
От 2012 г. това професионално виртуално пространство е достъпно
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и за стажант съдии и прокурори. Всички материали за практическо
обучение (съдебни решения, задачи и упражнения, използвани по
време на 9-месечния период на обучението им в НИП) са
публикувани в екстранет и участниците могат да правят справка с
тях от всяка една точка. В допълнение, през 2013 г. в рамките на
финансиран от ЕС проект НИП е закупил електронни книги за
стажант съдии, за да подпомогне процеса първоначално им
обучение.
Освен това НИП предоставя чрез уебстраницата си актуализирана
информация под формата на различни електронни ресурси.
Институтът предоставя достъп до електронни публикации по право
на ЕС, предназначени за всички магистрати. В рамките на уебсайта
на НИП е разработена специална подстраница, посветена на
европейската заповед за арест и предназначена да обхваща
различни практически въпроси, отнасящи се до правилното
прилагане на заповедта. Информацията се актуализира
непрекъснато с настоящи казуси и други примери от Съда на ЕС.
Данни за
контакт с
институцията

Национален институт на правосъдието (НИП)
Ул. „Екзарх Йосиф“ 14
1301 София
Bulgaria
Телефон: + 359 2 9359 100
Факс: + 359 2 9359 101
Електронна поща: nij@nij.bg
Уебсайт: http://www.nij.bg

Други
коментари

Тази практика е МНОГООБЕЩАВАЩА ПРАКТИКА, тъй като
притежава съответния потенциал, но изисква значителни
инвестиции с оглед на предоставяне и поддържане на
необходимата информация.
Посочените инструменти са част от най-добрата практика
„Цялостен и многостранен подход за обучение по право на ЕС и
международно съдебно сътрудничество“, описана в областта
„Прилагане на инструменти за обучение в полза на правилното
прилагане на правото на ЕС и международното съдебно
сътрудничество“.
Другите въведени в НИП инструменти са: 1) правото на ЕС като
неделима част от националните програми за обучение по право в
НИП; 2);национална мрежа от координатори по право на ЕС.
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От 2011 г. правото на ЕС не се разграничава като отделна
дисциплина, а е трайно интегрирано като модул в рамките на
националното обучение по право в НИП, напр., „Прилагане на
Семейния кодекс в унисон с действащото законодателство на ЕС“,
„Производство за заповед за плащане — правна рамка съгласно
Гражданския процесуален кодекс и правото на ЕС“ и т.н.
Освен това НИП е създал мрежа от координатори по право на ЕС.
Тя включва съдии по гражданско, търговско, административно и
наказателно право, чиито действия служат като основни отправни
точки в основните български съдилища. Тези координатори имат
достъп до допълнителни източници на информация и колегите им
могат да се консултират с тях във връзка с конкретна информация
или съвет относно прилагането на правото на ЕС. Съдиите
координатори също така поддържат професионален контакт с
Националния институт.
Прилагането на тази практика допринася за поддържане на общата
осведоменост на българските магистрати относно прилагането на
различни правни инструменти от правото на ЕС.

Източник: Пилотен проект — Европейско съдебно обучение: „Лот 1 — Проучване на най-добрите
практики при обучението на съдии и прокурори“, осъществено от Европейската мрежа за съдебно
обучение (EJTN)
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