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Otsikko

Kattava ja monimuotoinen lähestymistapa EU:n lainsäädäntöä
käsittelevään koulutukseen

Keskeiset
piirteet

Bulgarian kansallinen oikeusinstituutti on ottanut käyttöön useita
työkaluja, joilla edistetään EU:n lainsäädännön asianmukaista
soveltamista Bulgarian tuomioistuimissa. Käytössä olevista työkaluista
voidaan mainita etäoppimisportaaliin kuuluvat extranet ja
keskustelufoorumi.
Oikeusinstituutti on hyödyntänyt extranetiä vuodesta 2009 lähtien
etäoppimisportaalin ja keskustelufoorumin rinnalla. Extranet tukee
koulutusprosessia, koska se tarjoaa luotettavan tietolähteen, jota
päivitetään säännöllisesti ja joka on helposti käytettävissä ja
konsultoitavissa.
Tämä ammatillinen virtuaalitila luotiin vuosina 2007–2009 osana EU:n
rahoittamia hankkeita. Se oli alun perin tarkoitettu viestintätyökaluksi,
jota oikeuslaitoksessa voitaisiin hyödyntää EU:n lainsäädäntöä
koskevissa kysymyksissä. Extranetiä on sittemmin päivitetty niin, että
sitä voidaan käyttää myös foorumina, jonka kautta EU:n
lainsäädännöstä vastaavat tuomioistuinten koordinaattorit voivat
vaihtaa tietoa. Oikeusinstituutti lataa järjestelmään koko ajan erilaista
koulutusaineistoa ja tietoa käyttäjiksi rekisteröityneiden tuomareiden ja
syyttäjien ammatilliseen käyttöön.
Vuodesta 2012 lähtien extranet on ollut myös tuomari- ja
syyttäjäkoulutettavien käytettävissä. Kaikki käytännön harjoitteluun
tarkoitetut aineistot (tuomioistuimen päätökset, tehtävät ja
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harjoitukset, jotka sisältyvät oikeusinstituutin järjestämään yhdeksän
kuukauden pituiseen koulutukseen) ladataan extranetiin, ja osallistujat
voivat tarkastella niitä olinpaikastaan riippumatta. Lisäksi
oikeusinstituutti hankki vuonna 2013 osana EU:n rahoittamaa hanketta
sähköisiä kirjoja tukeakseen tuomarikoulutettavien oppimista
peruskoulutuksen aikana.
Oikeusinstituutti julkaisee verkkosivustollaan päivitettyä tietoa
sähköisessä muodossa. Esimerkkinä voidaan mainita EU:n
lainsäädäntöä käsittelevät sähköiset julkaisut, jotka on tarkoitettu
kaikille tuomareille. Instituutin verkkosivustoilla on erillinen
eurooppalaista pidätysmääräystä käsittelevä sivu. Sillä käsitellään
lukuisia käytännön kysymyksiä, jotka liittyvät eurooppalaisen
pidätysmääräyksen soveltamiseen. Tietoja päivitetään jatkuvasti
uusimpien tapausanalyysien ja muiden Euroopan unionin
tuomioistuimesta saatujen esimerkkien perusteella.
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Huomautuksia

Kyseessä on LUPAAVA KÄYTÄNTÖ, johon liittyy suuria
mahdollisuuksia mutta joka edellyttää merkittäviä investointeja, jotta
kaikki tarvittavat tiedot olisivat ja pysyisivät saatavilla.
Edellä kuvatut työkalut ovat osa parasta käytäntöä ”kattava ja
monimuotoinen lähestymistapa EU:n lainsäädäntöä ja kansainvälistä
oikeudellista yhteistyötä koskevaan koulutukseen”, joka liittyy kohtaan
”koulutustyökalujen käyttäminen EU:n lainsäädännön virheettömän
soveltamisen ja kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön edistämiseksi”.
Oikeusinstituutti hyödyntää myös seuraavia työkaluja: 1) EU:n
lainsäädännön sisällyttäminen kansallista lainsäädäntöä koskevaan
koulutusohjelmaan
2)
EU:n
lainsäädännöstä
vastaavien
koordinaattoreiden kansallinen verkosto.
Vuodesta 2011 lähtien eurooppaoikeutta ei ole enää opetettu erillisenä
oppiaineena, vaan sitä koskeva opintojakso sisältyy oikeusinstituutin
kansallista lainsäädäntöä koskevaan koulutukseen. Esimerkkeinä
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voidaan mainita opintojaksot ”perheoikeuden soveltaminen voimassa
olevan EU:n lainsäädännön mukaisesti” tai ”maksumääräysmenettely –
siviiliprosessilain ja EU:n lainsäädännön muodostama oikeudellinen
kehys”.
Oikeusinstituutti on myös perustanut EU:n lainsäädännöstä vastaavien
koordinaattoreiden verkoston. Verkostoon kuuluu siviilioikeuteen,
kauppaoikeuteen, hallinto-oikeuteen ja rikosoikeuteen erikoistuneita
tuomareita, jotka toimivat johtavassa asemassa Bulgarian tärkeimmissä
tuomioistuimissa. Kyseisillä tuomareilla on käyttöoikeus kaikkiin
tietolähteisiin ja kollegat voivat pyytää heiltä yksityiskohtaista tietoa tai
neuvoa EU:n lainsäädännön soveltamisesta. Koordinaattoreina toimivat
tuomarit ylläpitävät lisäksi ammatillisia yhteyksiä kansalliseen
oikeusinstituuttiin.
Tämän käytännön ansiosta bulgarialaiset tuomarit pysyvät koko ajan
perillä EU:n eri säädöstyyppien soveltamisesta.

Lähde: Pilottihanke - Eurooppalainen oikeusalan koulutus ”Erä 1 – Tutkimus tuomarin- ja
syyttäjänkoulutuksen parhaista käytännöistä”. Toteutus: Euroopan juridinen koulutusverkosto (EJTN).
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