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Uddannelsessystemer for dommere og anklagere
Nationale uddannelsesstrukturer er de vigtigste udbydere af EU-retlig uddannelse for dommere og anklagere. Der findespåstitutioner, som udbyder grundog efteruddannelse i 17 medlemsstater. I andre medlemsstater organiseres uddannelsen af justitsministeriet, retsplejerådet eller domstolsstyrelserne.
Her følgerpåformation om de strukturer, der har ansvaret for uddannelse af dommere og anklagere i EU-medlemsstaterne oplyst af strukturerne selv:
Belgien:
Siden februar 2008 harpåstituttet for uddannelse af dommere og anklagere afholdt kurser for dommere, offentlige anklagere, retsmedarbejdere og andre
aktører i retsvæsenet.
Bulgarien: faktablad om det nationale retsinstitut
Tjekkiet: faktablad om retsakademiet

(751 KB)

(124 Kb)

Danmark: faktablad om Domstolsstyrelsen
(120 Kb)
Tyskland:
Det tyske retsakademi har ansvaret for efteruddannelse af alle dommere og offentlige anklagere på nationalt plan.
Estland: faktablad om afdelingen for uddannelse af dommere og anklagere under højesteret

(122 Kb)

Irland:
Instituttet for juridiske studier afholder kurser, seminarer og studiebesøg for dommere og anklagere. Det er knyttet til domstolsstyrelsen i Irland.
Grækenland: faktablad om det nationalepåstitut for retsembedsmænd
Spanien:
faktablad om dommer- og anklagerskolen
faktablad om centret for juridiske studier
Frankrig:

(137 Kb)

(131 Kb)
(250 Kb)

Faktablad om den nationale dommer- og anklagerskole

(131 Kb)

Faktablad om den nationale skole for justitssekretærer
(129 Kb)
Kroatien:
Siden 1. januar 2010 har det kroatiske retsakademi været drevet som en offentligpåstitution, bl.a. med det formål at tilrettelægge
grunduddannelsesprogrammer for praktikanter i retsvæsenet og ansøgere til dommer- og viceanklagerstillinger (program for den nationale skole for
retsembedsmænd) og for at sikre løbende efteruddannelse af dommere og viceanklagere.
Italien: faktablad om dommer- og anklagerskolen

(136 Kb)

Cypern: faktablad om højesteret
(130 Kb)
Letland:
Det lettiske center for uddannelse af dommere og anklagere blev oprettet for at udbyde efteruddannelse til dommere, retsmedarbejdere, fogeder og andre
retlige aktører.
Litauen: faktablad om den nationale domstolsstyrelses uddannelsescenter

(122 Kb)

Luxembourg:
Luxembourgs justitsministerium har ansvaret for grund- og efter-/videreuddannelse af dommere og offentlige anklagere.
Ungarn:
Det nationale ungarske retsråd har ansvaret for grund- og efter-/videreuddannelse af dommere og offentlige anklagere.
Den ungarske anklagemyndighed har ansvaret for, at centret tilbyder uddannelse til anklagere og medarbejdere hos anklagemyndigheden.
Malta: faktablad om komitéen for juridiske studier

(117 Kb)

Nederlandene: faktablad om centret for juridiske studier

(126 Kb)

Østrig: faktablad om afdelingen for uddannelse af dommere og anklagere under justitsministeriet
Polen: faktablad om den nationale dommer- og anklagerskole
Portugal: faktablad om centret for juridiske studier

(137 Kb)

Rumænien: faktablad om det nationale retsinstitut

(130 Kb)

(129 Kb)

(133 Kb)

Slovenien: faktablad om centret for juridisk uddannelse under justitsministeriet

(135 Kb)

Slovakiet:
Det slovakiske retsakademi afholder grund- og efter-/videreuddannelse for dommere, offentlige anklagere og retsmedarbejdere.
Finland:
Uddannelseskontoret under det finske justitsministerium har ansvaret for at tilrettelægge uddannelse for medarbejderne i justitsministeriet og ved domstolene.
Sverige: faktablad om de svenske domstoles uddannelsesakademi for dommere og anklagere
(132 Kb)
Nærmere oplysninger om grunduddannelseskurser i medlemsstaterne kan fås på webstedet for projektet "Menu for Justice" ved at klikke her (information om
grunduddannelse kan fås ved at vælge "access to country data set").
Sidste opdatering: 01/02/2020
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