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Hlavné črty:

Národný inštitút spravodlivosti (NIJ) v Bulharsku zaviedol rôzne
nástroje, ktoré prispievajú k riadnemu uplatňovaniu práva EÚ
bulharskými sudcami. Jedným z nástrojov je využívanie extranetu
a diskusného fóra v rámci portálu pre diaľkové vzdelávanie.
Od roku 2009 inštitút NIJ využíva okrem portálu pre diaľkové
vzdelávanie a diskusného fóra aj extranet, ktorý zohráva podpornú
úlohu v procese odbornej prípravy, keďže reaguje na potrebu vytvorenia
spoľahlivého zdroja informácií, ktorý sa pravidelne aktualizuje, je ľahko
prístupný a jednoducho sa v ňom vyhľadávajú informácie.
Tento profesionálny virtuálny priestor bol vytvorený v rokoch 2007 –
2009 v rámci projektov financovaných EÚ. Pôvodne bol zamýšľaný ako
komunikačný nástroj pre pracovníkov v súdnictve v oblasti európskeho
práva. Po ďalších inováciách slúži ako platforma na výmenu informácií
v sieti koordinátorov v oblasti práva EÚ na súdoch. Inštitút NIJ
v súčasnosti pridáva širokú škálu učebných a informačných materiálov,
ktoré sudcovia a prokurátori zaregistrovaní ako používatelia môžu
využívať pri svojej odbornej činnosti.
Tento profesionálny virtuálny priestor je od roku 2012 otvorený aj pre
začínajúcich sudcov a prokurátorov. Všetky praktické učebné materiály
(súdne rozhodnutia, úlohy a cvičenia používané počas 9-mesačnej
odbornej prípravy v inštitúte NIJ) sa nachádzajú na extranete a účastníci
si ich môžu pozrieť z ľubovoľného miesta. Inštitút NIJ navyše v roku 2013
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v rámci projektu financovaného EÚ zakúpil pre začínajúcich sudcov
elektronické knihy, ktoré im majú pomôcť v učebnom procese v rámci
počiatočnej odbornej prípravy.

Inštitút NIJ okrem toho prostredníctvom svojej webovej stránky
poskytuje aktualizované informácie vo forme rôznych elektronických
zdrojov. Do rovnakej skupiny činností patria aj elektronické publikácie
o práve EÚ určené pre všetkých sudcov. Bola vytvorená aj osobitná
podstránka v rámci webovej lokality inštitútu NIJ venovaná európskemu
zatýkaciemu rozkazu, ktorá sa zaoberá rôznymi praktickými otázkami
jeho správneho uplatňovania. Informácie sa priebežne aktualizujú
o nové prípadové štúdie a ďalšie príklady z Európskeho súdneho dvora.
Kontaktné údaje Národný inštitút spravodlivosti (National Institute of Justice – NIJ)
inštitúcie
14 Ekzarch Josif Str
BG 1301 Sofia
Bulharsko
Telefón: + 359 2 9359 100
Fax.: + 359 2 9359 101
E-mail: nij@nij.bg
Webová lokalita: http://www.nij.bg
Ďalšie
poznámky

Tento postup patrí medzi SĽUBNÉ POSTUPY, pretože má potenciál,
ale vyžaduje si značné investície do sprístupnenia a udržiavania
potrebných informácií.
Uvedený nástroj je súčasťou najlepšieho postupu „Komplexný
mnohostranný prístup k odbornej príprave v oblasti práva EÚ
a medzinárodnej justičnej spolupráce“ opísaného v rámci kategórie
„Zavádzanie nástrojov odbornej prípravy na podporu správneho
uplatňovania práva EÚ a medzinárodnej justičnej spolupráce“.
Inštitút NIJ má k dispozícii aj ďalšie nástroje: 1) právo EÚ ako
neoddeliteľná súčasť celoštátnych programov inštitútu NIJ v oblasti
práva, 2) a 3) národnú sieť koordinátorov v oblasti práv EÚ.
Od roku 2011 sa právo EÚ nepovažuje za samostatnú disciplínu, ale je
trvalo integrované ako modul v rámci celoštátnej odbornej prípravy
inštitútu NIJ v oblasti práva, napríklad v seminároch „Uplatňovanie
rodinného zákonníka v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ“,
„Konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu – právny rámec
podľa občianskeho súdneho poriadku a práva EÚ“ atď.
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Inštitút NIJ vytvoril aj sieť koordinátorov v oblasti práva EÚ. Patria do nej
sudcovia z oblasti občianskeho, obchodného, správneho a trestného
práva, ktorí pôsobia ako kľúčové referenčné osoby na hlavných
bulharských súdoch. Majú prístup k ďalším informačným zdrojom
a kolegovia ich môžu požiadať o konkrétne informácie alebo radu
v súvislosti s uplatňovaním práva EÚ. Súdni koordinátori udržiavajú aj
profesionálny kontakt s národným ústavom.

Uplatňovanie tohto postupu prispieva k udržiavaniu všeobecnej
informovanosti bulharských sudcov o uplatňovaní rôznych právnych
nástrojov v oblasti práva EÚ.
Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť 1 – Štúdia o najlepších postupoch
odbornej prípravy sudcov a prokurátorov“, ktorý vykonáva Európska sieť odbornej justičnej prípravy
(EJTN)
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