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Huvudegenskaper

I Bulgarien har det nationella rättsinstitutet (NIJ) infört en mängd
verktyg för att hjälpa de bulgariska domarna att tillämpa EU-rätten på
ett korrekt sätt. Ett av verktygen är användningen av det s.k. Extranet
och diskussionsforumet i en distansutbildningsportal.
Sedan 2009 har NIJ utöver sin distansutbildningsportal och
diskussionsforum även använt sig av Extranet. Extranet fungerar som
ett stöd i utbildningsprocessen. Det är en tillförlitlig källa till information
som regelbundet uppdateras och som det är lätt att få åtkomst till och
konsultera.
Denna yrkesrelaterade virtuella plats skapades 2007–2009 inom ramen
för EU-finansierade projekt. Från början utformades det som ett
kommunikationsverktyg för att hjälpa domstolsväsendet i EU-rättsliga
frågor. Det har senare uppgraderats till att fungera som en plattform för
utbyte av information inom domstolarnas nätverk av EUrättssamordnare. För närvarande lägger NIJ upp en mängd olika typer
av utbildning och informationsmaterial som de domare och åklagare
som är registrerade användare kan använda i sitt arbete.
Sedan 2012 har även blivande domare och åklagare haft tillgång till
denna yrkesrelaterade virtuella plats under sin praktik. Allt praktiskt
utbildningsmaterial (domstolsavgöranden, uppgifter och övningar som
använts under den nio månader långa grundutbildningen vid NIJ) laddas
upp på Extranet och deltagarna kan konsultera dessa var de än de
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befinner sig. Inom ramen för ett EU-finansierat projekt har NIJ under
2013 dessutom köpt in e-böcker till domarpraktikanterna för att hjälpa
dem ta del av undervisningen under sin grundutbildning.

Via sin webbplats tillhandahåller NIJ dessutom uppdaterad information i
form av olika elektroniska resurser. Verksamheten omfattar även
e-publikationer om EU-rätt som riktar sig till alla domare. En särskild
avdelning
på
NIJ:s
webbplats
ägnas
åt
den
europeiska arresteringsordern. Här diskuteras en mängd praktiska
frågor i samband med korrekt tillämpning av arresteringsordern.
Informationen uppdateras kontinuerligt med aktuella fallstudier och
andra exempel från EU-domstolen.
Kontaktuppgifter

Natsionalen institut na pravosadieto (NIJ)
14 EkzarhYossif Str
BG 1301 Sofia
Bulgarien
Tfn: + 359 2 9359 100
Fax.: + 359 2 9359 101
E-post: nij@nij.bg
Webbplats: http://www.nij.bg

Övriga
synpunkter

Detta är en LOVANDE PRAXIS med stor potential. Det krävs dock stora
investeringar för att tillgängliggöra och lagra den information som
krävs.
De angivna verktygen ingår i praxisen ”En heltäckande, mångfacetterad
strategi för utbildning i EU-rätt och internationellt rättsligt samarbete”,
som beskrivs under området ”användning av utbildningsverktyg för att
gynna korrekt tillämpning av EU-rätten och internationellt rättsligt
samarbete”.
I övrigt använder NIJ följande verktyg: 1) EU-rätten som en integrerad
del av nationella juridikutbildningsprogram vid NIJ, 2) och 3) ett
nationellt nätverk av EU-rättssamordnare.
Sedan 2011 utgör EU-rätten inte ett eget ämne utan har permanent
integrerats som en modul i den nationella utbildningen vid NIJ, t.ex.
”Tillämpning av familjelagstiftningen i överensstämmelse med gällande
EU-lagstiftning”, ”Betalningsföreläggande – regelverk enligt
civilprocesslagen och EU-rätten” etc.
NIJ har dessutom inrättat ett nätverk av EU-rättssamordnare. Nätverket
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består av domare som dömer i tvistemål, handelsmål, förvaltningsmål
och brottmål och dessa fungerar som nyckelreferenser vid de viktigaste
bulgariska domstolarna. Domarna har tillgång till ytterligare
informationskällor och deras kolleger kan be dem om specifik
information eller råd om hur EU-rätten ska tillämpas. De samordnande
domarna upprätthåller också yrkesmässig kontakt med det nationella
institutet.

Tillämpningen av denna praxis bidrar till att behålla de bulgariska
domarnas allmänna insikter om hur olika EU-rättsinstrument ska
tillämpas.
Källa: Pilotprojekt – Europeisk juridikutbildning: ”Del 1 – Studie om bästa praxis vid utbildning av domare
och åklagare”, utförd av Europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN)
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